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Por acaso você é um progressista de mente aberta? Talvez não, mas é 
provável que tenha amigos que se encaixam nesse rótulo. Este texto é 
dirigido a eles. Pode servir como uma introdução a este blog estranho. 
 
Se você se considera um progressista de mente aberta, não deve ser 
católico. (Caso seja, provavelmente não leva o papa muito a sério.) 
Imagine como seria escrever uma carta aberta aos católicos, propondo 
ideias para como libertarem suas mentes das garras perniciosas de Roma. 
Esse tipo de coisa está fora de moda nos dias de hoje, e mesmo que não 
estivesse, por onde começaria? Porém, estar fora de moda nunca é uma 
consideração neste blog, e sobre a questão de por onde começar? Ora, já 
começamos.  
 
Ser um progressista é como ser um católico, por acaso? E por que não 
seria? São duas formas de entender o mundo pela ótica de um conjunto 
de crenças. Tais crenças podem ser verdadeiras, falsas, ou até asneiras 
que nem sequer fazem sentido suficiente para serem consideras falsas. 
Como um progressista de mente aberta (ou católico de mente aberta), 
você gostaria de acreditar que todas suas crenças são legitimamente 
verdadeiras, mas está disposto a reavaliá-las, talvez com uma ajudinha 
bem delicada.  
 
Uma grande diferença separa a fé católica e o progressismo. Catolicismo 
é o que chamamos de “religião”. Suas crenças fundamentais são 
constatações sobre o mundo espiritual, coisa que católico nenhum (salvo 
o papa, naturalmente) vivenciou em primeira mão. Por sua vez, crenças 
progressistas costumam ser constatações sobre o mundo real: o governo, 
história, economia e sociedade. Esses são fenômenos que, diferente da 
Santíssima Trindade, todos vivenciamos em primeira mão.  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Mas será isso verdade mesmo? A maioria de nós nunca teve um cargo em 
governo algum, e mesmo os que tiveram vislumbraram só um pequeno 
canto desse governo. História é descoberta em livros. Não são a Bíblia, 
mas dá praticamente no mesmo. Quanta experiência temos, em um nível 
pessoal, em lidar com a economia? Com o preço da gasolina? E por aí vai. 
A não ser que sua vida tenha sido longa e muito fora do comum, imagino 
que suas lembranças pessoais rendam pouquíssimo esclarecimento sobre 
as grandes questões de governo, história e afins. As minhas certamente 
não rendem. 
 
Naturalmente, grande parte do pensamento progressista afirma ser fruto 
do puro raciocínio lógico. Será verdade? Tomás de Aquino derivou o 
catolicismo do puro raciocínio lógico. John Rawls derivou o progressismo 
do puro raciocínio lógico. Ao menos um deles deve ter errado nos 
cálculos. Talvez os dois tenham errado. Já avaliou o trabalho deles? Uma 
variável errada pode afundar todo o argumento.  
 
Será que foi assim que aconteceu? Você é progressista porque começou 
não acreditando em nada (“Somos niilistas! Não acreditamos em nada!”), 
foi reavaliando seus conceitos e acabou virando progressista? Lógico que 
não tenho como avaliar suas experiências de vida, mas suponho que você 
é progressista porque seus pais eram progressistas ou porque você foi 
convertido por algum livro, professor ou experiência intelectual. Repare 
que também é exatamente assim que pessoas se tornam católicas.  
 
Porém, há uma diferença. Ser católico exige fé, já que ninguém jamais 
viu o Espírito Santo. Ser progressista exige confiança, pois a pessoa 
acredita que sua visão do mundo reflete o mundo real, da forma como ele 
é entendido não só por seus próprios olhos minúsculos, mas pela 
humanidade como um todo.  
 
Mas você não viveu tudo que a humanidade viveu. Só leu, ouviu e viu um 
conjunto de textos e materiais de áudio e vídeo compilados pela mesma. 
Compilados por quem? É aí que entra a confiança. Voltaremos à essa 
questão em breve.  
 
Eu não sou progressista, mas fui criado como tal. Eu moro em São 
Francisco, fui filho de diplomatas, estudei na Brown e escovo os dentes 
com pasta natureba da Tom's of Maine desde os meados dos anos 80. O 
que aconteceu é que eu perdi aquela confiança.  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David Mamet passou pela mesma experiência. Vale a pena ler seu texto 
no Village Voice, nem que seja pelo puro choque de ver o dramaturgo 
mais famoso do mundo declarando que não é mais um “esquerdista 
desmiolado”. O texto já agregou mais de quinhentos comentários. Algum 
deles pode ter passado despercebido, mas não vi nenhum desses 
comentaristas declarando que Mamet tinha aberto seus olhos.  
 
Convenhamos que Mamet é Mamet. Sua proposta é chocar, não converter. 
Até mesmo a palavra “esquerdista”, no contexto presente da política 
americana, conta praticamente como discurso de ódio. Seria como um ex-
católico explicando por que ele “deixou de ser um papista desmiolado”. 
John Stuart Mill era esquerdista. Barack Obama é progressista, assim 
como você. Regra básica de bons modos: não se dirija às pessoas com 
descritivos que eles mesmos não usariam.  
 
Para piorar, Mamet não parou na rejeição do progressismo. Ele apoiou o 
conservadorismo. Deus do céu! Dificultou a vida. Imagine que você vive 
em um país onde todos são ou católicos ou hindus. Já não é difícil o 
bastante libertar a mente de alguém das garras perniciosas de Roma? Será 
que a pessoa ainda por cima precisa aceitar Kali, Krishna e Ganesha?  
 
Por exemplo, Mamet apoia o escritor conservador Thomas Sowell, quem 
ele diz considerar “o maior filósofo dos nossos tempos”. Então. Eu gosto 
de Thomas Sowell, e sua obra certamente tem mérito, mas convenhamos. 
Se fizer uma busca por Sowell no Google, verá que seus textos são 
publicados com frequência no site townhall.com, de orientação 
conservadora.  
 
Clique nesse link. Repare o design gráfico atroz. (Já percebeu que o 
design gráfico do Obama está anos-luz à frente dos outros? Certos 
designers tipográficos perceberam.) Repare o senso geral de podridão, 
lembrando a Fox News. Agora aperte “back”. Ou, sei lá, leia um texto da 
Ann Coulter ou coisa assim. Deus me livre.  
 
Não sou progressista, mas também não sou conservador. (Se quer mesmo 
saber, sou um jacobita.) Com o passar do tempo, desenvolvi a capacidade 
de assimilar o pensamento conservador americano, embora em um nível 
mais refinado do que o visto na Fox News ou townhall.com. Esse é um 
gosto adquirido às duras penas, se é que pode ser chamado de “gosto”. 
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Deve ser muito parecido com a forma em que Barack Obama lida com os 
sermões mais extravagantes do reverendo Wright. Quando David Mamet 
encaminha seus leitores a townhall.com, é como explicar àquele seu tio 
ligeiramente homofóbico que ele vai entender a importância dos direitos 
dos gays quando assistir um grande filme chamado Os 120 Dias de 
Sodoma. Não é comunicação real. É um foda-se. É Mamet.  
 
Porém, muitos pensam exatamente assim: se deixar de ser progressista, 
você precisa necessariamente virar conservador. Suspeito que a 
motivação emocional principal de grande parte dos progressistas é que 
eles acreditam que alguém precisa dar um jeito nos conservadores. Game 
over. Bola na canaleta. Presos novamente naquelas garras perniciosas.  
 
De onde vem essa ideia de que se a NPR está errada, a Fox News deve 
estar certa? Ambas não podem estar certas, porque elas se contradizem. 
Mas e se ambas estiverem erradas? Não ligeiramente erradas. Não estou 
dizendo que cada uma está meio errada e meio certa. Não estou dizendo 
que a verdade é um meio-termo das duas. O que estou dizendo é que 
nem uma nem outra tem qualquer relação consistente com a realidade.  
 
Vamos refletir por um momento. Como progressista, você acredita (não 
tem como não acreditar!) que o conservadorismo é uma alucinação 
coletiva. Que ideia fascinante! Mais de cem milhões de pessoas, com a 
maioria sendo bem pateta, mas também incluindo indivíduos 
extremamente sagazes, todos sob alguma forma de hipnose coletiva. Isso 
é dado como subentendido. Já estamos acostumados com a ideia. Mas 
convenhamos: é uma ideia muito, mas muito estranha.  
 
O que devemos acreditar é que conservadores têm sido submetidos a 
desinformação sistemática. Eles não são burros. Nem todos, ao menos. 
Tampouco são malévolos. Pode fuçar townhall.com o quanto quiser, mas 
não encontrará ninguém dando risadas maléficas de Gollum descrevendo 
seu plano maligno para escravizar e destruir o mundo. Todos eles 
acreditam, bem como você, que ao ser conservadores, eles estão 
defendendo tudo que há de bom, bonito e verdadeiro no mundo.  
 
Conservadorismo é uma teoria governamental defendida por um grande 
número de pessoas que não têm qualquer experiência real com o 
governo. Eles sustentam tal teoria porque as fontes de informações que 
escolhem, como por exemplo Fox News, townhall.com e a mega-igreja 
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local, abastece-os com uma dieta constante de fatos (e certos não-fatos, 
quem sabe) que apoiam, reforçam e confirmam a teoria.  
 
Como explicar a existência desse estranho fenômeno? Entendendo que o 
conservadorismo não é só uma opinião qualquer. Imagine se ao invés de 
uma teoria de governamental, o conservadorismo fosse uma teoria de 
basquete. “Conservadorismo” seria um sistema de posicionamentos a 
respeito do “pick-and-roll”, do jogo longe do garrafão, do triângulo 
defensivo e outras questões de grande importância para jogadores e 
técnicos de basquete.  
 
A diferença óbvia é que a não ser que você seja de fato um técnico de 
basquete, suas opiniões sobre o basquete são irrelevantes, porque afinal, 
o basquete não é uma democracia. Nem os próprios jogadores têm direito 
de voto, quanto menos os torcedores. Em contrapartida, o 
conservadorismo consegue sustentar uma estrutura de ilusão sistemática 
porque seus fãs nõa são apenas fãs. São defensores de uma máquina 
política. Essa máquina desaparecerá se não conseguir manter seus fiéis, e 
portanto, ela tem esse incentivo para mantê-los. E tem êxito nessa 
proposta. Curioso, não é?  
 
Portanto, como progressista, sua visão da democracia americana é a 
seguinte: uma disputa na qual a verdade e a lógica sofrem oposição de 
uma máquina política praticamente criminosa e alicerçada na 
propaganda, ignorância e desinformação. É uma visão meio cínica do 
mundo, mas se você acredita que o progressismo está certo, só pode 
acreditar que o conservadorismo está errado, e não há outra alternativa.  
 
Existe um ponto de vista ainda mais pessimista. Suponha que a 
democracia americana não é um conflito entre a verdade e lógica e uma 
máquina política praticamente criminosa, mas sim um conflito entre duas 
máquinas políticas praticamente criminosas. E se o progressismo for 
equivalente ao conservadorismo? Se fosse, quem lhe avisaria?  
 
Pense no conservadorismo como um tipo de doença mental. O Vírus X, 
transmitido pela Fox News da mesma forma em que mosquitos 
transmitem a malária, infectou os cérebros de metade da população 
americana, fazendo com que acredite que George W. Bush é “gente como 
a gente”, que o aquecimento global não existe e que o exército 
americano é capaz de instaurar a democracia em Cidade Sadr. 



Felizmente, a outra metade dos Estados Unidos vive protegida por 
anticorpos progressistas, consumidos diariamente na forma do leite 
materno do New York Times e a NPR, banhando eles tranquilamente na 
doce luz da verdade.  
 
Ou será mesmo? Repare que postulamos duas classes de entidades: vírus e 
anticorpos, mosquitos e leite materno. William de Ockham se irritaria 
com isso. Não seria mais simples imaginar, então, que estamos lidando 
com um vírus Y? Ao invés de um grupo infectado e outro imunizado, todos 
foram infectados, mas por linhagens diferentes.  
 
O que faz do Vírus X um vírus é que assim como a criatura em “Tubarão”, 
seus únicos propósitos na vida são comer, nadar e produzir filhotes de 
vírus. Em outras palavras, suas características são melhor explicadas de 
forma adaptável. Se puder cumprir essa missão através de uma 
representação fiel da realidade, é o que ele providenciará. Por exemplo, 
eu, você e o vírus X estamos de acordo na questão da conspiração 
internacional judaica: que tal coisa não existe. Discordamos a respeito do 
Vírus N maligno, que é coisa rara nos dias de hoje, felizmente. Isto pode 
ser explicado de diversas formas, mas uma das mais simples é que se a 
Fox News colocasse uma suástica em seu logotipo e orientasse o Bill 
O’Reilly a metralhar os Protocolos dos Sábios de Sião, eles provavelmente 
perderiam telespectadores.  
 
É a isso que me refiro quando digo “sem qualquer relação consistente 
com a realidade”. Se, por qualquer motivo que seja, um erro se proliferar 
com mais sucesso na mente conservadora do que a verdade, 
conservadores passarão a acreditar no erro. Se a verdade for mais 
adaptável, eles passarão a acreditar na verdade. É fácil imaginar como 
um erro pode virar uma história mais fascinante que a verdade na Fox 
News, e é justamente por isso que não seria recomendável depender dela 
como fonte de verdades.  
 
Portanto, o primeiro pequeno passo rumo à dúvida é simples: permitir a si 
mesmo suspeitar que as instituições que progressistas veem como 
confiáveis são na verdade imperfeitas na mesma forma. Se a NPR é capaz 
de disseminar erros justo como a Fox News, então trata-se de um Vírus Y, 
de fato. O Vírus Y pode estar certo quando o vírus X está errado, errado 
quando o vírus X está certo, certo quando o vírus X está certo, ou errado 
quando o vírus X está errado. Já que os dois não sustentam uma relação 
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consistente com a realidade, também não há relação consistente entre 
eles.  
 
A simetria desta teoria é tentadora. Ela resolve a questão de como uma 
metade de uma sociedade, que (por padrões globais e históricos) não 
parece tão diferente da outra, pode ser iludida de forma tão sistemática 
enquanto a outra é bastante sã. A resposta: ela não é.  
 
Ademais, ela explica uma contradição bizarra expressada de forma 
maravilhosa no texto de Mamet. Chega um ponto em que ele escreve, 
com sua nova identidade conservadora:  

E o papel do governo? Bem, no vácuo, em função da minha época e 
formação, eu via o governo como uma coisa ótima, mas fazendo os 
cálculos em questões que me afetam diretamente e coisas que eu 
observo, eu custo muito a pensar em sequer um caso onde a 
intervenção do governo tenha rendido algo além de sofrimento. 

Mas em um ponto anterior, ele nos disse: 

Como produto dos anos 60, eu aceitei como credo que o governo é 
corrupto, que empresas nos exploram e que as pessoas são 
essencialmente bondosas. 

Vamos ver então, Dave. Como criança dos anos 60, você aceitava como 
credo que o governo é maléfico, mas agora passou a acreditar...que o 
governo é maléfico? Deu giros no caminho à Damasco?  
 
Uma das realidades fascinantes da política americana atual é que 
progressistas e conservadores ambos odeiam seu governo. Apenas odeiam 
partes diferentes dele, enquanto amam e valorizam outras. Na questão 
da política externa, por exemplo, progressistas odeiam o Pentágono, mas 
amam e valorizam o Departamento de Estado. Conservadores odeiam o 
Departamento de Estado, mas amam e valorizam o Pentágono.  
 
Veja como isso se encaixa perfeitamente em nossa teoria de vírus X e 
vírus Y. Há muitas mansões em Washington, DC. Algumas delas são parte 
da máquina do vírus X, enquanto outras sofrem de infecção permanente 
do vírus Y. Fora do governo encontramos nossa horda de votantes: zumbis 
babões infectados. Os zumbis X odeiam as agências Y, enquanto os zumbis 
Y odeiam as agências X.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zerinho
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Mas nenhum deles odeia Washington, DC como um todo. Assim, nunca 
unirão suas forças para destruí-la, e a máquina inteira permanece 
estável. Que maravilha, não é? Ao dividir votantes em dois partidos 
opostos, mas em cooperação, sem que um consiga destruir o outro, o 
sistema bipartidário cria um governo capaz de sobreviver por tempo 
indefinido, por mais que cidadãos possam ser mais felizes sem ele.  
 
Esse é o tesouro no fim da trilha deste nosso mistério. Se você conseguir 
deixar de ser progressista sem virar conservador, pode até encontrar uma 
forma de realmente opor o governo. No mínimo dos mínimos, pode vir a 
decidir que nenhum desses políticos, movimentos e instituições valem um 
pingo de seu apoio. Vá por mim: é uma sensação muito libertadora.  
 
Porém, ainda não estamos nem perto desse ponto. Ainda não chegamos a 
um motivo legítimo para duvidar do progressismo. Erros mais secundários 
(como pequenos descuidos com os fatos no New York Times ou coisa 
assim) não contam, porque não abalam sua convicção de que o 
progressismo é fundamentalmente correto e o conservadorismo é 
fundamentalmente errado. Mesmo com suas pequenas excentricidades, o 
progressismo como cura para o conservadorismo ainda é uma ideia digna. 
Pode não ser um anticorpo, mas o vírus Y pode ao menos ser uma vacina. 
 
Ademais, ignoramos certas assimetrias fundamentais entre o movimento 
progressista e o conservador. Um não é o gêmeo maligno do outro. São 
duas coisas muito diferentes. É bastante plausível que um seria confiável 
e o outro não, e todas as vantagens parecem favorecer o lado 
progressista.  
 
Antes de mais nada, vamos analisar as pessoas que se consideram 
progressistas. Como as expressões “estado azul” e “estado vermelho” 
indicam, progressistas e conservadores nos EUA da atualidade são tribos 
diferentes. Não são opiniões distribuídas de forma desconexa. Essas tribos 
seguem padrões claros.  
 
Minha esposa e eu tivemos uma filha poucas semanas atrás, e justo 
quando os médicos estavam prestes a dar alta, os médicos detectaram 
uma peculiaridade cardíaca mínima (e provavelmente inofensiva), e 
portanto, tivemos uma breve consulta com o chefe de cardiologia 
pediátrica da Universidade da Califórnia em São Francisco. Uma pessoa 



muito simpática. Uma das primeiras coisas que ele disse, como parte de 
sua rotina médica para deixar pacientes mais à vontade, foi uma 
observação sobre George W. Bush. Tenho a leve suspeita de que ele não 
teria emitido esses mesmos ruídos caso tivesse nos diagnosticado como 
caipiras de Stockton.  
 
Mas ao invés desse diagnóstico, o bom doutor nos rotulou como membros 
da tribo Stuff White People Like. Esse pequeno site de sátira gera mais ou 
menos cem vezes mais visitas que o meu blog, em um décimo do tempo, 
o que é um bom sinal de que ele achou uma verdade. O autor, Chris 
Lander, tem essencialmente uma piada só: está rotulando um grupo que 
odeia ser rotulado, e com o último rótulo que eles escolheriam para si.  
 
Os “brancos” de Lander são, de fato, extremamente brancos, como pode 
ser confirmado por qualquer um que já presenciou o festival Burning Man. 
Porém, existem muitos “brancos” asiáticos, ou até mesmo negros ou 
latinos. Como o próprio Lander bem observa, “brancos” são o contrário 
de racistas: eles fazem de tudo para ter minorias por perto. Daí a graça 
de chamá-los de “brancos”. Realmente, como qualquer um que tenha 
frequentado uma escola de educação integrada pode confirmar, Lander 
usa a palavra “branco” quase como negros americanos a usam. Ou seja, 
“que coisa de branco”. Troque por “branquelo” e entenderá o espírito da 
coisa.  
 
Quem são essas pessoas estranhas? Resumindo, são a classe dominante 
dos Estados Unidos. Aqui no blog, nos referimos a eles como Brahmins. A 
tribo Brahmin é adotada, não hereditária. Qualquer um pode ser um 
Brahmin, e na verdade, quanto menos “branca” sua formação, melhor, 
pois isso garante que tudo que conquistou foi por mérito próprio. Bem 
como a classe no hinduísmo de onde veio o nome, seu status como 
Brahmin não é ditado pelo dinheiro, mas sim por seu sucesso como 
acadêmico, cientista, artista ou funcionário público. Os Brahmins são 
pessoas que usam suas mentes.  
 
Os Brahmins são a classe dominante porque eles são, literalmente, quem 
nos governam. Políticas públicas no sistema democrático moderno são 
geralmente formuladas por Brahmins, muito frequentemente nas ONGs 
onde esses “brancos” congregam. Embora nem todo progressista seja 
Brahmin e nem todo Brahmin seja progressista, a relação é clara.  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Acima de tudo, é preciso entender que a identidade Brahmin está 
intrinsicamente ligada ao sistema universitário americano. Se você é um 
Brahmin, esse status foi conferido por seu sucesso acadêmico ou uma 
conquista de relevância semiacadêmica, como escrever um livro, salvar o 
mundo, etc. Portanto, não é grande surpresa constatar que a maioria dos 
Brahmins é composta de gente inteligente e sofisticada. Precisam ser 
assim. Se não conseguem nem ao menos fingir, não podem ser Brahmins.  
 
O inimigo natural do Brahmin, lógico, é o americano de estado vermelho. 
Já cheguei a chamar tal grupo de Vaisyas, outro nome de casta do 
hinduísmo, mas acho que Caipiras (1) evoca uma imagem mais nítida. 
Como progressista, você deve ser um Brahmin, e como tal, conhece essa 
gente e não gosta deles. Eles são gordos, exclusivamente brancos, moram 
em comunidades fechadas ou coisa pior, são fissurados por móveis de 
carvalho, crochê e minivans, e óbvio, costumam ser do partido 
republicano. Aqueles que sequer tiveram uma educação universitária 
sofreram com as aulas de diversidade para alunos de primeiro ano. Eles 
podem até ter cargos de colarinho branco, mas de zero valor intelectual.  
 
(É fascinante como essa ótica tribal facilita a compreensão da política 
americana. Isso é visto com frequência em países de terceiro mundo. 
Temos, por exemplo, o Movimento Popular de Libertação da Angola e a 
Frente Nacional da Angola, com ambas jurando de pés juntos que lutam 
pelo futuro de todo o povo angolano. Porém, é nítido que o Movimento 
Popular é composto exclusivamente de ovambos, enquanto a Frente 
Nacional é composta de bakongos.)  
 
A relação hierárquica entre os Brahmins e Caipiras é nítida: Brahmins 
estão acima dos Caipiras. Quando Brahmins odeiam Caipiras, é uma 
expressão de desdém. Quando Caipiras odeiam Brahmins, é uma 
expressão de ressentimento. É impossível confundir as duas emoções. 
Caso Brahmins e Caipiras dividam um dialeto estratificado, os Brahmins 
falariam o acrolecto e os Caipiras falariam o mesolecto.  
 
Em outras palavras, Brahmins estão mais na moda que Caipiras. Os gostos 
dos Brahmins, que são essencialmente gostos superiores, informam os 
gostos dos Caipiras. Vinte anos atrás, “comida saudável” era uma 
peculiaridade Brahmin ao extremo, mas agora está em todos os cantos. O 
povo dessas comunidades bebe café espresso, faz compras em mercados 
gourmet, escuta rock alternativo e por aí vai. 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Logo, podemos entender por que o progressismo é mais socialmente bem-
visto que o conservadorismo. Vemos celebridades progressistas a dar com 
pau. Celebridades conservadoras são exceção. Isso é uma manobra 
puramente calculista. A equipe de RP do Bono adora quando ele apoia a 
luta contra a AIDS. Porém, a equipe de RP do Mel Gibson não adora 
quando ele fala mal dos judeus.  
 
Portanto, quando questionamos o conservadorismo, estamos seguindo um 
raciocínio natural e sensato para membros de nossa tribo: estamos 
atacando o inimigo. E o inimigo, de fato, é um frango. É um inimigo 
estranhamente fácil de se derrotar.  
 
Vejam o ciclo de vida do conservadorismo como um todo. Ele fede dos 
pés à cabeça. O vírus X se multiplica nas mentes de gente inculta e, de 
modo geral, menos inteligente. A tribo dos Caipiras, afinal, foi 
basicamente a mesma que produziu Hitler e Mussolini. Suas instituições 
intelectuais, por assim dizer, são jornais alternativos subsidiados, canais 
de televisão e think tanks patrocinados por magnatas excêntricos. No 
governo, os defensores do conservadorismo são figuras militares, cujo 
propósito é matar os outros, e qualquer agência onde lobistas 
corporativos podem ganhar uma grana, por exemplo, devassando o meio 
ambiente.  
 
Por sua vez, o vírus Y, se é que “vírus” é a descrição apropriada, se 
multiplica nos círculos mais ilustres dos EUA, quiçá do mundo: as 
melhores universidades, os grandes jornais, e fundações de grande 
história como a Rockefeller, Carnegie e Ford. Seus zumbis babões são as 
pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas do país, quiçá do mundo. No 
âmbito do governo, eles trabalham em nome da paz mundial, protegem o 
meio ambiente, cuidam dos pobres e educam as crianças.  
 
A verdade verdadeira é que o progressismo é o mainstream da tradição 
americana. Não que o conceito não tenha mudado nos últimos 200 anos, 
ou até mesmo nos últimos 50. Mudou, de fato. Porém, analisando as 
ideias e ideais ensinados na Harvard ao longo da história dos EUA, vemos 
uma trajetória consistente que nos traz ao momento presente, não uma 
linha de mudanças bruscas ou sequer inflexões, e o resultado dessa 
trajetória é o bom e velho progressismo moderno. Naturalmente, quando 
dizemos “tradição americana”, nos referimos à tradição da Nova 
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Inglaterra. Se a Guerra Civil tivesse produzido um resultado diferente, 
poderia ser outra história. Porém, basta perceber que Nathaniel 
Hawthorne escreveu um romance sobre uma comuna hiponga 150 anos 
atrás para entender que não há nada novo sob o Sol.  
 
Como disse Maquiavel: se atacar um rei, ataque para matar. (2) O 
conservadorismo, com seus meros 50 anos de existência e diversas raízes 
maltrapilhas, é fácil de se ridicularizar, menosprezar ou desprezar. A 
diferença que separa críticas ao conservadorismo e críticas ao 
progressismo é como a diferença entre críticas ao mormonismo e críticas 
ao cristianismo. Não dá para ter só pequenas ressalvas a respeito do 
progressismo. É preciso questioná-lo em grande escala. 
 
Dizer que o conservadorismo é uma tradição corrupta e delirante, nada 
mais que um “vírus X”, é afirmar que ele não passa de um carrapato no 
lombo da nação. Uma aberração, um aborto, um erro a ser corrigido. Um 
fracasso da educação, de nossa liderança e do progresso. Uma 
trivialidade, no fundo. 
 
Questionar o progressismo, por sua vez, é como questionar o próprio ideal 
americano, pois o progressismo é a expressão desse conceito. Se o 
progressismo é um “vírus Y”, a própria nação americana está infectada. 
Qual seria a cura para isso? É uma noção estranha e terrível. Seria o 
arauto do apocalipse.  
 
Nem por isso deixa de fazer um sentido perverso. Afinal, se você fosse um 
vírus mental, qual tradição escolheria para infectar? A corrente 
dominante do pensamento americano, ou uma província retrógrada e 
ignorante da mente? Os Brahmins ou os Caipiras? Os ditadores de 
tendências ou os fora de moda?  
 
Se duplicar seu DNA no New York Times e daqui a vinte ou trinta anos, ele 
chegará à Fox News. Se duplicar o mesmo na Fox News, pode ser que 
influencie a eleição seguinte ou até duas, mas qual seria o impacto 
duradouro? Quantas pessoas são influenciadas intelectualmente pelo 
George W. Bush (Asco não conta.) 
 
Como Brahmin (presumo que você seja Brahmin), você vive dentro do 
vírus Y. É um dos zumbis. Toda sua visão do mundo foi moldada pela 
Harvard, pelo New York Times e pelo resto do que era chamado, na época 
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de David Mamet, de “O Sistema”. Tudo que sabe sobre governos, história, 
ciência e a sociedade foi filtrado por essas instituições. Naturalmente, 
essa narrativa não é autocontraditória. Mas será que é verdadeira?  
 
Quer dizer, ela não é inteiramente autocontraditória. É uma narrativa 
muito bem montada. Porém, se olhar bem de perto, com atenção, dá 
para as costuras aqui e ali. Não precisa velejar até o fim do mundo, como 
Jim Carrey em O Show de Truman. Só precisa, para começar, fazer umas 
cosquinhas no seu músculo de ceticismo até ele dar sinal de vida, e 
alguns detalhes logo deixarão de fazer sentido.  
 
Vamos começar com três perguntas. Temos um joguinho: tente bolar a 
resposta progressista, enquanto eu penso em uma resposta não-
progressista. Veremos qual delas faz mais sentido.  
 
Não que estas perguntas não tenham respostas progressistas, porque têm. 
Tudo tem uma resposta progressista, bem como uma resposta 
conservadora. Não nos faltam progressistas para redigir as respostas. 
Porém, eu não diria que estas perguntas têm respostas progressistas 
satisfatórias. Mas lógico que isso cabe a você e seu bom critério.  
 
Primeiro: Qual é a do Terceiro Mundo? 
 
Aqui, por exemplo, temos uma matéria do New York Times sobre a luta 
contra a malária. Frequentemente, como é o caso com políticos, 
jornalistas falam a verdade em um acesso de descuido, quando sua 
verdadeira preocupação é outra. Lendo a história, talvez fiquem atônitos 
como eu com um certo parágrafo assombroso: 

E o mundo mudou. Antes dos anos 60, governos e companhias 
coloniais combatiam a malária porque seus agentes frequentemente 
moravam em postos remotos, como nos morros da Nigéria ou nas 
Montanhas de Mármore do Vietnã. Movimentos pró-independência 
trouxeram liberdade, mas em muitos casos, também 
desencadearam guerras civis, miséria, governos corruptos e o 
colapso do atendimento médico. 

Vamos nos ater à última frase. Movimentos pró-independência trouxeram 
liberdade, mas em muitos casos, também desencadearam guerras civis, 
miséria, governos corruptos e o colapso do atendimento médico.  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Em muitos casos, acho prático imaginar que sou um alienígena do planeta 
Júpiter. Lendo a frase acima, eu me perguntaria: qual é o significado 
dessa palavra, liberdade? O que exatamente esse escritor quis dizer com 
liberdade? Ainda mais considerando o contexto de guerras civis, miséria e 
governos corruptos?  
 
O que observamos neste caso é que movimentos pró-independência, que 
o escritor claramente considera uma ótima coisa, acarretaram uma série 
de resultados muito concretos e muito, mas muito terríveis, junto com 
essa abstração intrigante – liberdade. Claramente, seja qual for o 
significado de liberdade nesse contexto específico, ela agrega tanto valor 
positivo que mesmo em uma equação com guerras civis, miséria e 
governos corruptos, o saldo total ainda é positivo.  
 
Estranho, não é? Será que não desperta uma vontade de reavaliar essa 
equação de aritmética? Mas isso não é possível, pois se propormos a ideia 
de que governos e companhias coloniais (seja lá o que forem), com sua 
ausência de liberdade, podem ser preferíveis, de certa forma, aos 
movimentos pró-independência que criaram essa mesma liberdade (as 
palavras liberdade e independência parecem ser sinônimas neste 
contexto), será uma traição para a tribo progressista.  
 
Aliás, será uma traição não só para a tribo progressista, mas também para 
a conservadora. Ninguém defende essa ideia. Não verá ninguém na Fox 
News, no townhall.com ou em qualquer lugar exceto nas publicações mais 
extremistas afirmando que o colonialismo, com sua ausência intrínseca de 
liberdade e sua estranha eficácia no controle da malária (repare que o 
escritor deixa implícito, sem dizer com todas as letras, que esse controle 
era feito só em nome dos propósitos egoístas dos soberanos colonialistas 
maléficos), era superior em qualquer sentido ao pós-colonialismo, com 
sua liberdade, malária, guerras civis, etc.  
 
O que significa essa palavra independência, exatamente? Parece ter o 
mesmo significado que liberdade, mas é um conceito estranho. Pare para 
considerar, por exemplo, este editorial no publicado no Washington Post, 
escrito por Michelle Gavin do Conselho de Relações Exteriores, que 
começa com estas frases intrigantes:  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Quando Zimbábue se tornou uma nação independente em 1980, ela 
foi um ponto focal de otimismo internacional no que dizia respeito 
ao futuro da África. Hoje, Zimbábue é um caso perdido. 

É hora de vestir a fantasia de alienígena-de-Júpiter novamente e refletir 
sobre a frase: Quando Zimbábue se tornou uma nação independente em 
1980... 
 
No inglês como a língua costuma ser falada, a palavra independente é 
composta do prefixo in, que quer dizer “não”, e o sufixo dependente, 
que quer dizer “dependente”. Quando, por exemplo, os Estados Unidos se 
tornaram independentes, isso indicou que nenhuma força externa estava 
financiando ou controlando seu governo. Se minha filha se tornar 
independente, isso vai indicar que ela tomará suas próprias decisões na 
vida sem que eu precise dar uma mamadeira a ela a cada três horas. 
 
No caso do Zimbábue, porém, a mesma palavra parece ter sofrido uma 
metamorfose, tomando um significado quase oposto. Como lemos na 
Wiki: 

A Declaração Unilateral de Independência (DUI) da Rodésia do Reino 
Unido foi assinada no dia 11 de novembro de 1965 pelo governo de 
Ian Smith, cujo partido, a Frente Rodesiana, opunha o governo de 
maioria negra na então-colônia britânica. Embora tenha declarado 
independência do Reino Unido, a Rodésia ainda se mantém leal à 
Rainha Elizabeth II. O governo britânico, o Commonwealth e as 
Nações Unidas declararam conjuntamente a ilegalidade da 
Declaração. A Rodésia reverteu de facto e de jure a controle 
britânico como “a Colônia Britânica da Rodésia do Sul” por um 
breve período de 1979 a 1980 até recuperar sua independência 
como o Zimbábue em 1980. 

Ou seja, curiosamente, o país hoje conhecido como Zimbábue declarou 
sua independência em 1965, assim como os Estados Unidos tinham 
declarado sua independência em 1776. O primeiro exemplo, porém, não 
foi uma independência legítima, mas sim uma independência ilegal. Para 
conquistar sua verdadeira independência legítima, o país hoje conhecido 
como o Zimbábue precisou, antes de mais nada, ser revertido ao controle 
britânico, abrindo mão, portanto, de sua independência ilegal. Já se 
perdeu na história? Pois fica melhor ainda:  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Quando Zimbábue se tornou uma nação independente em 1980, ela 
foi um ponto focal de otimismo internacional no que dizia respeito 
ao futuro da África. Hoje, Zimbábue é um caso perdido. Ao longo 
desta última década, a intolerância do presidente Robert Mugabe e 
seu partido governante em lidar com qualquer oposição levou ao 
desmantelamento dos mecanismos mais eficientes dos sistemas 
econômicos e políticos do Zimbábue, que foram então substituídos 
por estruturas de corrupção, favorecimento flagrante e repressão. 

Ou seja: os governadores independentes do novo Zimbábue livre 
demonstraram intolerância em lidar com qualquer oposição. Assim, o 
otimismo internacional da sra. Gavin (que, creio eu, também precisava 
de uma mamadeira em 1980) e sua laia deu lugar ao pessimismo, e agora 
o lugar é um caso perdido. Quem deve ter se oposto ao governo do bom 
presidente Mugabe? Podemos presumir que esteja falando de gente que 
não teria desmantelado os mecanismos mais eficientes dos sistemas 
econômicos e políticos do Zimbábue, conquistando, assim, a amizade da 
sra. Gavin e sua laia dotada de uma certa influência. Essa tal 
independência, como vemos, é uma coisa muito peculiar.  
 
No sentido de fazer o que bem entende e nunca, jamais precisar de uma 
mamadeira, existe um país no mundo que goza de independência 
extraordinária. Esse país é chamado de Somalilândia e não é reconhecido 
por ninguém na comunidade internacional. A página na Wikipédia sobre 
Hargeisa, capital da Somalilândia, chega a um nível glorioso de comédia 
não-intencional:  

Apoio do exterior foi inexistente, fazendo da Somalilândia um caso 
à parte na África por seu baixo nível de dependência em apoio 
internacional. Embora a Somalilândia seja considerada um estado 
independente de facto, não é reconhecido de jure (legalmente) na 
comunidade internacional. Portanto, o governo da Somalilândia não 
pode recorrer à assistência do FMI ou do Banco Mundial. 

É tudo muito curioso, não acha? Será que não vê um pingo de semelhança 
com a cena onde Jim Carrey bate seu iate contra o cenário pintado no 
canto do mundo?  
 
Segunda pergunta: O que é o nacionalismo, e ele é bom ou ruim?  
 
É uma pergunta bastante parecida com a primeira. Ela me veio à mente 
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quando uma blogueira progressista que respeito muito disse, 
despretensiosamente, que “Ho Chi Minh era nacionalista”. Lembro que 
cheguei a pensar: “Claro, assim como Pat Buchanan.” Não era o momento 
certo, mas gravei essa sacada e não resisto à vontade de reaproveitar ela 
aqui, como peixe estragado.  
 
Ao contrário da independência, creio que todos basicamente concordam a 
respeito da definição do nacionalismo. Nacionalismo (derivado de natus, 
“nascido” no latim) é quando pessoas com um patrimônio linguístico, 
étnico ou racial em comum sentem a necessidade de agir conjuntamente 
como uma única entidade política. Nacionalismo alemão é aquele 
praticado por alemães, nacionalismo vietnamita é aquele praticado por 
vietnamitas, nacionalismo negro é aquele praticado por negros, e 
nacionalismo americano é aquele praticado pelo Pat Buchanan.  
 
Mas a concordância acaba por aí. O primeiro parágrafo da página na Wiki 
é uma obra-prima da ofuscação: 

Nacionalismo é um termo que diz respeito à doutrina ou movimento 
político que professa que uma nação, tipicamente definida em 
termos de etnia ou cultura, tem o direito de constituir uma 
comunidade política independente ou autônoma com base em uma 
história coletiva e destino em comum. A maioria dos nacionalistas 
acredita que as fronteiras do Estado devem ser congruentes com 
aquelas da nação. Porém, mais recentemente, nacionalistas 
passaram a rejeitar o conceito de “congruência” por seu valor 
recíproco. Nacionalistas contemporâneos pregam que a nação deve 
ser administrada por um único estado, não que um estado deve ser 
governado por uma única nação. Em certas ocasiões, campanhas 
nacionalistas podem ser assoladas por chauvinismo ou imperialismo. 
Esforços ex-nacionalistas como aqueles propagados por movimentos 
fascistas no século XX ainda defendem o conceito nacionalista de 
que a nacionalidade é o aspecto mais importante da identidade da 
pessoa, enquanto alguns deles buscavam definir a nação, 
erroneamente, em termos de raça ou genética. Por sorte, 
nacionalistas contemporâneos rejeitam o chauvinismo racista de 
tais grupos e mantêm sua crença de que a identidade nacional 
supera o elo biológico a qualquer grupo étnico. 

Tudo entre elas e pura bobagem, a meu ver, mas repare a contradição 
explícita entre a primeira e a última frase. Como é possível ser um 
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nacionalista, até mesmo um nacionalista contemporâneo, e acreditar que 
a identidade nacional supera o elo biológico a qualquer grupo étnico? Se 
o nacionalismo não é assolado por chauvinismo racista, em que sentido 
pode ser considerado nacionalismo?  
 
Dando continuidade, se eu sou checo e moro na Áustria-Hungria, tenho eu 
direito a um país próprio? Por acaso deveria recorrer à violência, terror e 
bombardeios até conseguir esse país? E se eu for um alemão morando na 
Tchecoslováquia? Deveria recorrer à violência, terror e bombardeios? 
 
Muitos alemães perceberam uma certa peculiaridade nas décadas de 1920 
e 1930. Perceberam que os Estados Unidos e seus amigos eram ferrenhos 
defensores da ideia da autodeterminação dos povos, exceto se você por 
acaso fosse alemão. O nacionalismo checo era bom. Muito bom. O 
nacionalismo alemão era ruim. Muito ruim. 
 
Quando se começa a procurar esse pontinho na costura, ele aparece por 
todos os cantos. É bom, muito bom ser um nacionalista negro. Em 
l'affaire Wright, testemunhamos a relação de intimidade entre o 
progressismo e o nacionalismo negro, tão bem ilustrada por Tom Wolfe. 
De fato, toda universidade respeitável nos EUA tem um departamento 
onde alunos podem essencialmente escolher o Nacionalismo Negro como 
especialização.  
 
Por outro lado, ser um defensor do nacionalismo sulista é ruim, muito 
ruim. Qualquer ligação com o nacionalismo sulista basta para transformar 
o indivíduo em pária instantaneamente. Lógico que nacionalistas sulistas 
pecaram. Porém, o mesmo vale para os nacionalistas negros. A existência 
dos Panteras Negras, da Nação do Islã, e até mesmo do tão bondoso 
reverendo Wright foi de fato uma influência positiva nas vidas dos 
cidadãos americanos, tanto negros quanto brancos?  
 
Na mesma medida, é bom ser um nacionalista vietnamita. Ainda é ruim 
ser um nacionalista alemão, britânico ou até mesmo francês. Espera-se 
que alemães, britânicos e franceses acreditem no destino coletivo de 
toda a humanidade. Vietnamitas, mexicanos ou checos estão livres para 
acreditarem no destino coletivo dos vietnamitas, mexicanos ou checos. 
(Aliás, não tenho tanta certeza sobre os checos. Isso pode ter mudado.)  
 
Isso faz sentido, por acaso? Faz um pingo de sentido?  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Já que este assunto é tão delicado, vou confessar minha posição: não 
acredito em qualquer forma de nacionalismo. Vale lembrar, lógico, que 
sendo jacobita, eu acredito no Thorough de Strafford, então não 
dependam de mim para aulas de constitucionalismo.  
 
Terceira pergunta: Qual é a implicância com os nazistas? 
 
Certo, eles assassinaram cerca de dez milhões de pessoas. Isso é ruim. 
Não há como defender o massacre gratuito de milhões de civis. 
 
Por outro lado, recomendo muito a leitura de Fumaça Humana, o livro 
mais recente de Nicholson Baker. Baker é um progressista e pacifista com 
credenciais irretocáveis (seu feito anterior foi um romance que servia 
como fantasia sobre o assassinato do presidente Bush), e o que é 
martelado em nós ao ler Fumaça Humana não é uma mensagem 
específica, mas a mesma ideia que eu venho repetindo: as peças do 
quebra-cabeça não encaixam. Quase encaixam, mas não é um encaixe 
perfeito. A sacada genial do livro de Baker é que ele simplesmente mostra 
as peças fora de lugar e deixa a análise nas mãos do leitor.  
 
Por exemplo: aprendemos que os nazistas eram malvados porque 
cometeram assassinato em massa, falando especificamente do 
Holocausto. Porém, por outro lado... (a): nenhuma das forças 
combatendo os nazistas, inclusive nós americanos, parecia dar a mínima 
para os judeus ou o Holocausto. (b): um dos agentes no nosso lado do 
conflito foi a União Soviética, cujo histórico de assassinato em massa já 
era de conhecimento público na época, e tão alarmante quanto o dos 
nazistas ou pior.  
 
E lógico, (c): os Aliados se deleitavam com a incineração em massa de 
civis alemães e japoneses. Não chegaram a matar seis milhões, mas 
chegaram a um ou dois. Uma justificativa militar foi oferecida, mas era 
muito forçada. Foi mais aceitável que a explicação nazista para o 
massacre de judeus (que eles viam, naturalmente, como civis inimigos). 
Muito mais aceitável, aliás. Mas será que foi muito, muito mais aceitável? 
Aí eu não sei.  
 
E Baker não chega a mencionar esta parte, mas nossos heróis, os Aliados, 
também não tinha qualquer receio em deportar um milhão de refugiados 
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russos aos gulags depois da Guerra, ou em emprestar centenas de 
milhares de prisioneiros alemães aos soviéticos para trabalho escravo. A 
ideia da Segunda Guerra Mundial como uma guerra por direitos humanos é 
simplesmente não tem base na história. Não encaixa. Se as violações de 
direitos humanos cometidas pelos nazistas não foram o estopim da guerra 
que criou o mundo em que hoje vivemos, o que foi então?  
 
Ademais, Baker é crítico da política externa americana da atualidade, 
lógico, e vê apenas confusão quando tenta aplicar os mesmos parâmetros 
ao Iraque e à Alemanha. Se Abu Ghraib é um obstáculo inaceitável à 
instalação forçada da democracia no Iraque, o que dizer de Dresden e 
Hamburgo na Alemanha? Deve certamente ser pior incendiar dezenas de 
milhares de pessoas do que forçar uma a ficar em pé em uma caixa com 
grampos falsos e um chapéu engraçado, não? Ou será que o Iraque é só 
diferente da Alemanha? Mas isso não seria racismo?  
 
Olhando mais além, encontramos uma assimetria peculiar no tratamento 
do assassinato em massa dos fascistas em comparação ao assassinato em 
massa dos marxistas. As duas ideologias claramente têm um histórico de 
assassinato em massa. Se números são documento (e por que não 
seriam?), o marxismo leva vantagem por uma ordem de magnitude. 
Mesmo assim, por algum motivo, o fascismo e qualquer coisa parecida são 
vistos como puro veneno, uma ideia fora de cogitação, enquanto o 
marxismo é tratado no máximo como um “pecadinho”. John Zmirak 
produziu uma paródia maravilhosa desse fenômeno aqui, e embora eu 
ainda não tenha lido nada do Roberto Bolaño, as críticas são só elogios.  
 
Nem a União Soviética nem o Terceiro Reich sobreviveram até os dias de 
hoje, mas os exemplos históricos mais recentes que temos são a Coreia do 
Norte e a África do Sul. A Coreia do Norte é nitidamente stalinista, 
enquanto a África do Sul dos tempos do apartheid tinha elos menos 
concretos, mas ainda claros, ao nazismo. Quem quiser afirmar que a 
África do Sul, cujas cercas nas fronteiras tinham a intenção de barrar 
imigrantes, representava uma violação dos direitos humanos pior que a da 
Coreia do Norte, um país inteiro transformado em um prisão, que fique à 
vontade. Porém, vemos a mesma assimetria: “engajamento” com a 
Coreia do Norte, mas pura hostilidade contra a África do Sul. Se for capaz 
de imaginar a Orquestra Filarmônica de Nova York visitando Pretória para 
melhorar as relações entre os dois países, você está definitivamente no 
Mundo de Bolaño.  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Repito: tudo isso é bizarro. Como no caso do nacionalismo, cada caso 
específico pode ser explicado em seus próprios termos, mas ao analisar o 
conjunto dos casos, vemos dois pesos e duas medidas por todas as partes. 
Se bem que as inconsistências não parecem ser obra do acaso. Parece 
haver um fator X misterioso que se encontra nos nazistas e não nos 
soviéticos, ou encontrado nos sul-africanos, mas não nos norte-coreanos. 
O tratamento de cada pode depender não só no fator X. Pode ser X + 
direitos humanos, mas certamente não depende só dos direitos humanos. 
Mesmo assim, esse fator X não vem à tona na explicação.  
 
O fator X parece estar ligado ao fato que os nazistas são “de direita” e os 
soviéticos são “de esquerda”. Como dizem os franceses, pas d'amis a 
droit, pas d'ennemis a gauche (3). Mas por quê? Qual é o significado de 
“direita” e “esquerda” nesse contexto? Afinal, tanto o sistema soviético 
quanto o nazista representavam ditadura totalitárias, não? Se com o 
comunismo é “está quente”, com o fascismo “está frio” e com a 
democracia esquerdista está “na medida certa”, por que não nos opomos 
ao comunismo e fascismo na mesma medida? Aliás, considerando que o 
comunismo tem vivido muito mais sucesso que o nazismo desde 1945, era 
de se esperar que ele seria alvo de mais preocupação.  
 
Mais uma vez, nos resta apenas pura confusão. Não é possível que nosso 
horizonte seja um mero quadro, mas mesmo assim, nosso barco acabou 
de bater nele, e deixou um rasgo dos feios. 
 
 
1. Moldbug viria a definir este grupo com um termo ainda mais 
apropriado: Americânderes, análogos aos Africânderes da África do 
Sul. Como ele diz em “Como Ocupar e Governar Território Inimigo”: 

 
Como seus análogos lexicais, os Americânderes são um grupo 
cultural de origem europeia, mas suas tradições na atualidade não 
têm como ser facilmente ligadas às de qualquer grupo da Europa 
moderna. 

 
2. Esta formulação linguística é atribuída a Ralph Waldo Emerson e foi 
popularizada por Oliver Wendell Holmes. A frase que inspirou-a é 
encontrada em O Príncipe de Maquiavel: 
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Neste ponto, é necessário observar que homens devem ser bem-
tratados ou esmagados, pois eles podem vingar-se ao sofrerem 
lesões mais leves, mas não das mais graves; portanto, a injúria 
causada a um homem deve ser do tipo que permita que o indivíduo 
não tema represália. 

 
3. Tipicamente traduzida no inglês como “Sem inimigos à esquerda, sem 
amigos à direita.”  

CAPÍTULO 2: MAIS ANOMALIAS HISTÓRICAS 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 24 DE ABRIL, 2008 
 
 
 
 
No Capítulo Um, consideramos três anomalias no pensamento político 
progressista: uma definição surpreendente da palavra independência, 
uma ambivalência vacilante a respeito da ideia do nacionalismo e uma 
gradiente quiral de sensibilidade a violações de direitos humanos.  
 
Tais anomalias não se limitam ao progressismo. São modernas, na 
realidade. São anomalias comuns a todo ponto do espectro conservador-
progressista. Comuns até mesmo à maioria dos libertários, com a possível 
exceção dos Randianistas, que têm seus próprios distúrbios 
epistemológicos. As anomalias em questão são simplesmente as mais 
universais possíveis.  
 
A não ser que dermos brecha para o passado discordar. Afinal, voltando no 
tempo só um pouquinho, vemos que o surgimento dessas ideias foi um 
fenômeno bem recente. São ideias fresquinhas. Novinhas em folha. 
Naturalmente, o progressista vê isso como mero progresso. Porém, se por 
acaso o progressista em questão também for um geneticista 
evolucionário, ele pode chamar isso de varredura seletiva. Nossas 
anomalias claramente têm algum tipo de vantagem competitiva, mas qual 
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seria a natureza dela? 
 
Bom, pode ser que as anomalias em questão tenham prevalecido porque, 
de alguma forma que não entendemos por completo ainda, elas são boas, 
belas e verdadeiras. Afinal, as pessoas preferem ter pensamentos bons, 
belos e verdadeiros. Também preferem compartilhar tais ideias com seus 
amigos. Devido à obviedade, elegância e popularidade geral desta tese, 
ela será nossa hipótese nula.  
 
Preciso interromper a discussão por só um momento para divagar. Já que 
estamos no século XXI, afinal, vamos dar uma animada neste experimento 
com apoio audiovisual.  
 
Aqui temos um clipe encontrado no YouTube mostrando um manifestante 
durante os casos recentes de violência no Quênia. Não vi ninguém saindo 
ferido nesse clipe de 80 segundos, mas mesmo assim, é um drama sem 
igual: falação no começo, um clímax surpreendente e um final feliz. 
 
Quer dizer, um final mais ou menos feliz. Pelo menos o carro azul 
consegue escapar. Aliás, eu menti. O “manifestante” é difícil de 
acompanhar, mas parece que esta é a esquina dele. (1) “Metro” se refere 
a isto. (2) Se enganei você (perdão), reveja o vídeo sob essa nova ótica.  
 
Vejo esse vídeo como um bom parâmetro para descobrir se você entrou 
de penetra no auditório ou se é um legítimo progressista.  
 
Se você for mesmo um progressista, ao tentar contextualizar o clipe 
acima (que pode muito bem ter sido uma encenação) no grande 
panorama da história humana, pode vir a lembrar de Hitler, Mussolini ou 
até George W. Bush. 
 
Por que isso? Porque nosso protagonista se comporta exatamente como 
eles. Suas atitudes são tribais, territoriais e predatórias. Como disse 
certa vez um de nossos grandes pensadores vulcanos: "A cada dez anos, 
com uma certa margem, os Estados Unidos sentem a necessidade de 
pegar um paisinho chinfrim e jogá-lo contra a parede, só para mostrar ao 
mundo que não estamos aqui de brincadeira.” Tenho certeza de que os 
responsáveis pela decisão de invadir o Iraque tinham diversos objetivos, e 
de que viam todos eles sob uma ótima inteiramente benevolente. Porém, 
custo a acreditar que esse não foi um dos objetivos.  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Se você entrou de penetra, não há como saber ao certo o que está 
passando pela sua cabeça. Coisas pavorosas, imagino. Crianças, esta 
apresentação não é para vocês. Podem nos fazer o favor de voltarem a 
suas tocas nojentas, só desta vez? (Aviso geral: caso seu fórum de 
discussão progressista saudável e pristino seja tomado por nazistas, é 
possível dispersá-los com o Barulho Judeu: “Joo! Joo!” Chega a ser até 
mais eficiente que o Mosquitotone.) 
 
De qualquer forma, agradeço por sua participação no primeiro teste 
experimental da URTV. Mais vídeos não virão em breve. Vamos voltar às 
nossas anomalias.  
 
Daremos continuidade apresentando duas suposições sobre a hipótese 
nula. Primeiramente, que ela é essencialmente verdadeira. Segundo, que 
quaisquer pequenos detalhes que a caracterizam como imperfeita são (a) 
secundários, (b) acidentais, e (c) ou auto-corrigidos ou, no mínimo dos 
mínimos, corrigíveis. Já que progressistas (e a maioria dos não-
progressistas) tomam essa posição, acho justo começar aqui.  
 
Porém, é uma pena, que esse ponto de partida já apresenta assimetrias 
peculiares. É fácil de perceber a forma como progressistas e a maioria 
dos não-progressistas expressa essas adaptações mentais. O que é difícil 
de entender é o porquê. Isso é ainda mais verdade devido ao fato que o 
pensamento progressista não é dotado de qualquer forma de teologia, 
que é capaz de explicar praticamente tudo. (Por que será que pessoas 
ruivas de olhos azuis são más? Porque foi assim que Baal os fez.) 
 
Então nossas três anomalias têm três pontos em comum. Primeiramente: 
progressistas têm explicações para todas, mas essas explicações não são 
especialmente convincentes. Segundo: essas explicações forçadas são 
apresentadas não só por progressistas, mas até por seus inimigos, os 
“conservadores”.  
 
E terceiro: existe uma única hipótese antiprogressista, que é obviamente 
equivocada ou incompleta, ao menos, mas que pode ser explicada em 
termos que não forçarão cavalheiros a lançarem suas cópias de Sartor 
Resartus na cara dos companheiros de jantar, e que parece explicar todas 
essas anomalias com uma certa folga. 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Essa hipótese diz que a “comunidade internacional” (uma expressão que 
vemos com regularidade, embora talvez sem saber explicar exatamente o 
que ela vem a ser) é e sempre foi uma força fundamentalmente 
predatória.  
 
O fato que desmente a hipótese (para mim, no mínimo) é que meu pai foi 
um diplomata americano, e se a expressão “comunidade internacional” se 
refere a alguma coisa, só pode ser Foggy Bottom. E posso lhes dizer que é 
simplesmente impossível trocar um burocrata transnacional (ou tranzi) 
por um agente da SS, ou vice-versa. Se o Terceiro Reich é sua imagem de 
um predador internacional (e por que não seria? Não podemos fazer com 
que Hitler nos beneficie?), o adjetivo é claramente equivocado.  
 
Como sabe qualquer um que conhece qualquer número de progressistas, 
eles costumam ser pessoas gentis, inteligentes e bem-intencionadas. 
Ademais, esse fato não deixa de ser verdade nos extremos do governo. 
Por definição, pessoas gentis, inteligentes e bem-intencionadas não são 
predatórias. Já que a “comunidade internacional” é claramente 
progressista, a hipótese é refutada. Ufa!  
 
Porém, sem apoiar essa hipótese falsa, mas usando-a como instrumento 
argumentativo, não deixa de ser interessante reparar que ela explica 
nossas pequenas anomalias de forma muito bem amarrada. Trocar três 
fenômenos mal explicados por uma suposição incorreta pode ser 
produtivo ou não, mas ao menos isso reduz o número de problemas. 
Vamos analisa-los um de cada vez.  
 
Primeiro: O que houve com o Terceiro Mundo?  
 
Ora, essa até que é fácil. Ele foi conquistado e arruinado pela 
“comunidade internacional”. Há de se admitir que a parte do “arruinado” 
é chata, mas para o predador, é melhor conquistar e arruinar do que não 
conquistar nada, n'est ce pas?  
 
Vamos dar uma olhada nessa tal independência. O que exatamente é uma 
declaração multilateral de independência? Let's take a look at 
this independence thing. What exactly is a multilateral declaration of 
independence? Já que não é isto, certo?  
 
Bom, no lado belo, bonito e verdadeiro, a DMI parece envolver uma 
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mudança na etnia dos funcionários públicos. Funcionários estrangeiros são 
trocados por funcionários naturais do país. Obviamente, seria um absurdo 
se americanos legítimos fossem governados por um mexicano sujo 
imprestáv- não, calma aí. Nós somos progressistas. Não somos racistas. 
Etnia não faz diferença alguma para nós.  
 
Enfim, os regimes pós-coloniais não são mais controlados do exterior. Eles 
podem fazer como bem entenderem. São livres!  
 
Livres, claro. Tão livres que receberam 2,6 trilhões de dólares de apoio 
desde 1960. Não lembram do ditado? “Aquele que paga pelo flautista 
escolhe a música.” Enfim, no inglês ao menos, a palavra “independência” 
é uma palavra composta do prefixo in-, significando não, e dependente, 
significando dependente.  
 
Falando nisso, o que significa ser um governo “livre”? O governo da Coreia 
do Norte é “livre”? E a gestão da ExxonMobil, ou o Partido Democrata? 
Tenho uma boa noção do que é ser “livre” para um ser humano, mas 
quando entramos no contexto de organizações, ainda mais aquelas que 
dizem ser “governos”, eu já não entendo bulhufas. 
 
Um teste de independência que podemos realizar e que deve ser bastante 
definitivo é que as estruturas de governo em um país genuinamente 
independente devem, de modo geral, ser parecidas com as estruturas que 
existiam antes do país ser subjugado, e não com as estruturas de algum 
outro país de qual ele possa ser, ora, dependente. É extremamente 
improvável que tais estruturas seriam parecidas com aquelas de outros 
países que recém conquistaram sua independência, pois a princípio, os 
países não teriam nada em comum.  
 
Em outras palavras: depois de 1960, vimos o Terceiro Mundo se tornando 
mais ocidental ou menos? Ele reverteu aos sistemas políticos pré-
ocidentais, rejeitando o tecido estrangeiro como se fosse um transplante 
malsucedido? Ou se tornou uma cópia cada vez mais obsessiva do 
Ocidente?  
 
Existe uma única região em que vemos um exemplo da primeira opção: o 
Golfo Pérsico. Não que os Estados do Golfo sejam inteiramente não-
ocidentais, mas seus sistemas políticos são claramente os menos 
ocidentais do mundo. Estranhamente, os Estados do Golfo por acaso 

http://www.globalissues.org/article/593/official-global-foreign-aid-shortfall-5-trillion


também são “independentes” no bom e velho sentido financeiro da 
palavra. Além disso, também encontramos duas exceções na África: a 
Somalilândia, que passou despercebida, e a Botswana, que tem 
diamantes.  
 
(Às vezes ouvimos gente exaltando a Botswana como um exemplo da 
democracia na África. Que sorte do povo da Botswana ter tido a 
sabedoria para eleger como seu primeiro presidente ninguém menos que 
seu monarca hereditário. Na prática, o país é basicamente governado 
pelo grupo De Beers, seguindo o bom e velho modelo United Fruit.)  
 
Porém, o que vemos na maioria do Terceiro Mundo é uma transição bem 
simples: das formas tradicionais de governo e líderes tribais apoiados 
pelos britânicos, franceses, rodesianos, etc. no nível local ou até regional 
através da política de governo indireto a uma nova elite, educada e 
escolhida a dedo em missões, escolas e universidades ocidentais. Na 
África, esses indivíduos são chamados de wa-Benzi. O prefixo “wa” quer 
dizer “tribo” em Swahili, e creio que “Benzi” dispensa explicações.  
 
Ademais, a retórica do tiers-mondisme é e sempre foi praticamente 
idêntica por todas as partes do mundo. Se a Argélia e o Vietnã estivessem 
realmente evoluindo e seguindo seus próprios caminhos, você poderia 
bem imaginar que a Argélia teria um governante Dey e que o Vietnã teria 
imperadores e mandarins. Sem dúvida, seria uma surpresa descobrir que 
ambos países têm organizações chamadas de “Frente Nacional de 
Libertação”.  
 
Por último, o aspecto mais sutil da dependência pode bem ser a 
dependência no poder. A que se deve a existência desse surto de novos 
presidentes, congressos e frentes de libertação? De onde exatamente 
sopraram os Ventos de Mudança de Macmillan? Aliás, quem liga para essas 
pessoas hoje em dia? Por que ainda corre um imenso rio de dinheiro de 
contribuintes europeus e americanos a esses bandidos estranhos cobertos 
de estampas camufladas?  
 
Pois bem. Uma teoria é de que as corajosas frentes de libertação 
tomaram o poder fazendo uso de suas capacidades militares. Ou da fúria 
sem fim do povo contra o domínio estrangeiro, que não podia mais ser 
reprimida. Ou da força de vontade flamejante dos trabalhadores, que 
virou cinzas com frequência demais. Ou da luz incandescente da 
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educação, que trouxe o sonho de democracia a nossos irmãozinhos 
pardos. Ou...sinto que o caro professor Frankfurt nos ensinou muito sobre 
esse assunto.  
 
De fato, pode se perceber que em praticamente todo caso, inclusive 
alguns que podem surpreendê-lo (aqui temos uma ótima fonte primária), 
as frentes de libertação chegaram ao poder graças a amigos influentes. 
Ora eram amigos de Paris, ora em Londres, ou até em Moscou, em certos 
casos. Porém, na maioria dos casos, eram amigos em Nova York e 
Washington, DC. (Há um filme novo excelente sobre esse assunto, do 
cineasta Barbet Schroeder que nos proporcionou General Idi Amin Dada, a 
resposta que a realidade nos deu para Forest Whitaker. O filme se chama 
O Advogado do Terror, e é cinema obrigatório.)  
 
Repito: se isso é “independência”, eu sou um burro de três olhos. Vale 
mencionar que há uma palavra perfeitamente apropriada no inglês para 
descrever um regime que parece ser independente, mas na verdade é 
dependente. Começa com “fan” e rima com “deboche”. De fato, esse 
termo pode ser uma boa opção para descrever os regimes pós-coloniais da 
era pós-1945.  
 
Um estado deboche não é bem um estado fantoche. O deboche apresenta 
uma encenação muito mais realística de identidade individual. Ele é 
sustentado não só por uma mão invisível por baixo, mas também fios 
invisíveis puxando de cima. A verdade é que estados deboches 
frequentemente parecem ser hostis no que diz respeito a seus mestres. 
Isso acontece por vários motivos. Um deles é conflito interno no estado-
mestre, e vamos falar mais disso em breve, mas o motivo mais simples é 
mera dissimulação.  
 
O exemplo clássico é a indomabilidade lendária do de Gaulle durante a 
Segunda Guerra Mundial. De Gaulle devia dar trabalho para os britânicos 
e americanos, porque criou-se a imagem dele como representante do 
verdadeiro espírito da França oprimida, ao invés dele como só um fulano 
que Churchill tinha colocado no poder, que era exatamente o que ele era, 
lógico. Além disso, já que um fantochismo descarado seria inútil para os 
Aliados, eles precisavam tolerar os rompantes dramáticos do francês.  
 
O fenômeno da rebelião dependente deve parecer bem familiar a 
qualquer um que já tenha sido um adolescente. Essa analogia serve de 
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bom parâmetro para as formas de “independência” que veremos nos 
casos dos Mugabes, Castros e até Khomeinis da vida. São todos membros 
do Clube “Consegui Este Emprego Graças Ao New York Times”.  
 
É fácil de decifrar o funcionamento de uma rede de estados fantoches 
pós-coloniais empregados para servir um soberano estrangeiro 
imperialista. Temos um exemplo perfeito: o Tratado de Varsóvia e seu 
apanhado de lacaios na África e na Ásia. (Aliás, temos dois impérios 
fantoches maléficos para analisar, pois os maoístas criaram sua própria 
variante.) Os estados fantoches marxistas-leninistas todos insistiam 
fervorosamente que eram livres, independentes, etc. e que suas alianças 
eram parcerias de irmandade entre partes iguais, com seus próprios 
Politburos e tudo. E lógico que toda essa empreitada era gerenciada pelo 
Camarada Brezhnev, comunicando-se através do telefone branco em seu 
petit salon. Nem mesmo os colaboradores de Hitler na Nova Ordem na 
Europa tinham cara-de-pau a esse ponto. Ninguém se dava ao trabalho de 
fingir que a França de Vichy, por exemplo, era equivalente ao Terceiro 
Reich.  
 
E já que os blocos soviéticos e ocidentais frequentemente competiam 
pelos mesmos fantoches (Nasser, Tito e até Ho Chi Minh, por exemplo, 
que nunca passaram a ser malquistos em Langley), creio que a tendência 
é bastante clara.  
 
Portanto, do nosso ponto de vista contrafatual, a história do Terceiro 
Mundo é bastante clara. Na segunda metade do século XX, o Terceiro 
Mundo foi repassado por seus velhos mestres colonais – os britânicos, 
franceses e portugueses, que passavam longe de ser anjos, mas tinham 
menos cara-de-pau, pelo menos – a um novo conjunto de soberanos 
cínicos e impiedosos, as potências da Guerra Fria, cujos poderes 
propagandistas eram equiparados somente pela devastação que seus 
lacaios treinados desencadeavam. Sob os pretextos mendazes de 
“liberação” e “independência”, grande parte dos restantes das tradições 
não-europeias de governo foram destruídas. Grandes continentes como a 
África foram reduzidos a favelas inóspitas governadas por magnatas 
corruptos e cheios de contatos, com grande parte dos lucros sendo 
transferida diretamente dos bolsos de contribuintes ocidentais a bancos 
suíços.  
 
Um detalhe particularmente interessante é que quando nos afastamos e 
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consideramos toda a história do mundo não-ocidental desde 1500, vemos 
uma tendência maior que não muda durante todo o século XX. Aliás, essa 
tendência pode ter sido meramente exacerbada.  
 
Vemos quatro estruturas básicas de governo: o governo nativo com 
comércio com companhias privadas ocidentais, o governo nativo sob a 
proteção de companhias majestáticas ou outros monopólios (como a 
Companhia das Índias Orientais, a Companhia Britânica da África do Sul, a 
Anaconda Copper, etc e tal), o colonialismo nacionalizado clássico por 
governo indireto e os estados fantoches pós-coloniais.  
 
Ao longo de todas as etapas desse processo, com o passar do tempo, 
vemos as seguintes tendências. Para começar, o mundo não-europeu vai 
se tornando culturalmente e politicamente mais ocidental. Segundo, cada 
vez mais pessoas e origem ocidental são escolhidas para efetivamente 
governá-lo. (Não sei quais são os números de assistentes humanitários 
hoje em dia comparados aos de administradores coloniais 50 anos atrás, 
mas aposto que os assistentes ganham de lavada.) E terceiro, os lucros 
que essas atividades proporcionam ao Ocidente vão diminuindo e dando 
lugar a prejuízos imensos. (A “assistência” costuma ser um subsídio aos 
estados fantoches, que são para as companhias majestáticas o que 
fábricas da Lada são para fábricas da Honda.)  
 
Essas tendências beneficiam quem? A “comunidade internacional” – ou 
seja, o imenso exército de administradores internacionais que se 
empenham de forma ineficaz na tentativa de sanar as grandes feridas que 
abriram no dorso do mundo. Quem sai perdendo? Todos os outros. 
Contribuintes ocidentais com a sangria lenta e incessante, africanos e 
asiáticos com a hemorragia revolucionária gigantesca da “guerra civil, 
miséria, governos corruptos e o colapso do atendimento médico”.  
 
Lendo crônicas de viagem do que hoje conhecemos como o Terceiro 
Mundo de antes da Segunda Guerra (estou adorando Guatemala da Erna 
Fergusson, por exemplo), não vemos nada como a miséria, sujeira e 
barbárie tão comum hoje em dia. (Fergusson descreve a Cidade da 
Guatemala como “limpa”. Sem brincadeira.) O que vemos são estruturas 
sociopolíticas, sejam nativas ou coloniais, que claramente não são de 
origem americana, e mais que isso, são inaceitáveis não só de acordo com 
padrões americanos modernos, mas até de acordo com padrões 
americanos dos anos 30.  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Novamente, chegamos a duas teorias a respeito da “comunidade 
internacional”. A primeira, da própria, pinta a mesma como salvadora e 
libertadora do planeta, uma entidade global e universal por natureza. A 
segunda, que eu acabei de elaborar, pinta ela como um predador 
faminto, a grande potência em uma reedição da Partilha da África com a 
Ásia e América do Sul na jogada. Essencialmente uma nova versão da Liga 
de Delos, com Washington no papel de Atenas. 
 
Nenhuma das teorias faz total sentido. A primeira hipótese é muito 
otimista e reconfortante, e é o que a maioria acredita, mas a linguagem 
que usada tem uns certos tiques nervosos orwellianos. Por sua vez, a 
segunda hipótese, como já disse antes, é contrafatual. Ela não é 
predatória de forma alguma. Não há como negar que os burocratas 
transnacionais têm o bem do mundo em mente, e eles certamente não 
são nacionalistas americanos. Eles simplesmente não me lembram o Cara 
da Esquina em qualquer gênero, número ou grau. (3) 
 
Vamos deixar esse enigma de lado por enquanto e lidar com a segunda 
anomalia: o nacionalismo. Não deve ser grande surpresa, espero, que isto 
é apenas um caso mais específico da primeira anomalia. 
 
Regimes e movimentos nacionalistas são bons quando estão fazendo o 
trabalho divino. Ou seja, quando o objetivo deles é de serem membros 
gentis e multilaterais da “comunidade internacional”. Regimes e 
movimentos nacionalistas são ruins quando eles “contrariam a opinião 
internacional” e se voltam contra essa comunidade, cuja única vontade é 
poder amá-los como seus próprios filhos queridos. Em outras palavras: o 
inimigo do meu inimigo é meu amigo. Comportamento predatório 
maquiavélico típico.  
 
É sempre um prazer me afastar do século XX mendaz e desolador e voltar 
a seu predecessor, cujos líderes tinham a capacidade de ser igualmente 
inescrupulosos, mas se vestiam com muito mais elegância. Havia uma 
“comunidade internacional” no século XIX também, e ao menos no Velho 
Mundo, essa comunidade tinha uma sede: Londres.  
 
Teste rápido de associação mental! A unificação da Itália – boa ou ruim? 
Aposto que você pensou “boa”. Bom, aqui vai uma historinha. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partilha_de_%25C3%2581frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Delos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Delos
https://www.youtube.com/watch?v=O921sHvg0KU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O921sHvg0KU&feature=youtu.be


Uns anos atrás, a Sra. Moldbug e eu passamos três semanas na Itália. Na 
primeira semana, dividimos um casarão em Cilento com amigos nossos. 
Foi maravilhoso apesar do volume de insetos, e consumimos Limoncello 
em volume descomunal. Em seguida, decidimos virar mochileiros e 
passear de trem por um tempo. Nossa primeira parada: Nápoles.  
 
Lamento informar que não é por acaso que o povo do norte da Itália diz 
que “Garibaldi não unificou a Itália; ele dividiu a África”. Lógico que isso 
é uma observação racista e só posso condená-la. Porém, até mesmo no 
Lonely Planet avisam a viajantes que “você pode achar que foi parar em 
Cairo ou Tânger”. Nunca tive a oportunidade de visitar Cairo ou Tânger, 
mas se forem parecidas com Nápoles, que Deus os acuda.  
 
Nápoles, cidade com três mil anos de história, hoje é um esgoto fétido e 
coberto de lixo. Parece que este ano houve uma greve de lixeiros, mas o 
problema é eterno. Havia um morrinho imenso de lixo praticamente 
permanente bem à frente do albergue que nos foi recomendado no LP. Em 
todas as horas do dia, praticamente todo transeunte dá a impressão de 
ser um criminoso, ainda mais à noite. As ruas vivem em estado acabado e 
sem iluminação, sendo patrulhadas por ladrões em lambretas. Vimos um 
deles parando na frente de uma velhinha com uma sacola de compras, 
inspecionando os pertences dela sem querer disfarçar, e indo embora. 
Parece que esses criminosos têm a reputação de arrancarem brincos 
direto das orelhas das mulheres.  
 
De Nápoles é possível pegar o trem Trans-Vesuviano a Pompeia. O nome 
do trem é belíssimo, mas parece que sua função principal é o transporte 
de criminosos dos banlieues stalinistas onde vivem à cidade onde 
realizam seus roubos. Avisos em todas as línguas humanamente 
imagináveis alertam turistas ao risco de trombadinhas. Os trens são 
reduzidos às puras carcaças de metal, que vivem cobertos de pichaçãos (e 
não são em latim). Em uma das estações no percurso do trem, vimos um 
par de carabinieri removendo um corpo coberto da plataforma.  
 
Na noite seguinte perambulamos pelo bairro histórico de Nápoles em 
busca de um café pé-sujo onde pudéssemos sentar para conversar. 
Acabamos encontrando um, mas éramos os únicos lá. Era sábado à noite. 
Seguimos adiante e descobrimos um único lugar limpo em Nápoles: o novo 
metrô financiado pela União Europeia. Tentamos a sorte em duas outras 
paradas. Mesma coisa.  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Finalmente, lembrei de alguém usando a palavra “burguês” de forma 
sarcástica no site do Planet e guiei a Sra. Moldbug à funicula, que sobe a 
colina e nos leva a Vomero, um tipo de bairro interno. Quelle difference! 
A gente sobe cem metros pela colina e vai de Cairo a Milão. 
Imediatamente encontramos um wine bar com uma garçonete que falava 
inglês e tomamos várias taças deliciosas de vinho.  
 
Chegou uma hora em que percebemos que já estava tarde, e caiu a ficha 
de que não sabíamos o horário do metrô que nos levaria de volta ao nosso 
albergue, perto da Stazione Centrale. Perguntamos no bar. Ninguém 
sabia. Nem a garçonete, nem mais ninguém no estabelecimento. Aqueles 
jovens descolados não sabiam o horário do metrô em sua própria cidade. 
Se me lembro bem, a garçonete chegou a acrescentar algo tipo “mas por 
que vocês iriam lá?”  
 
Nos apressamos e pegamos o que pareceu ser o último trem. No dia 
seguinte a Sra. Moldbug, que é muito mais delicada que eu e jamais 
repetiria aquele comentário feio sobre o Garibaldi, disse que sua vontade 
era “pegar o Eurostar e só parar quando chegasse a Estocolmo”. Paramos 
na Perúgia, que foi uma maravilha, claro.  
 
Enfim: Nápoles. Com aquela sendo minha impressão de Nápoles, eu 
naturalmente imaginei que ela sempre tinha sido daquele jeito. Havia 
aquele velho ditado: “Veja Nápoles e morra.” Mas eu sempre presumi que 
ele se referia a uma apunhalada nas costelas. Aquele pobre coitado no 
expresso Trans-Vesuviano tinha visto Nápoles e morrido. Será que valeu a 
pena para ele?  
 
Portanto, foi uma surpresa quando descobri outra versão da realidade, 
apresentada pelo historiador britânico Desmond Seward em Naples: A 
Travellers' Companion:  

‘Em tamanho e número de habitantes, é a terceira maior cidade da 
Europa, e por seu estado e maravilhoso esplendor, pode ser 
considerada com grande mérito a Rainha do Mediterrâneo,’ 
escreveu John Chetwode Eustace em 1813. Até 1860, Nápoles era o 
centro político e administrativo do Reino das Duas Sicílias – o reino 
mais belo do mundo. Formado pelo Sul da Itália e a Sicília, sua área 
era equivalente à de Portugal, e foi o estado mais rico da Europa... 
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Por cinco gerações, de 1734 a 1860, ela foi governada por um 
segmento da família real francesa e espanhola de Bourbon, que 
recheou a cidade com monumentos a seu reinado...  
 
Os 'Borboni', como seus súditos os chamavam, eram napolitanos de 
corpo e alma, assimilados por completo, falando e pensando no 
dialeto napolitano (de fato, sua corte inteira falava a língua 
napolitana)... Até 1860, bailes reluzentes da Corte e suntuosos 
eventos noturnos de gala no Teatro di San Carlo que deslumbravam 
estrangeiros com sua opulência e esplendor eram uma atração 
constante da vida napolitana... Em 1839 Lorde Macaulay, um whig 
notoriamente ferino, visitou a cidade e escreveu: 'Sou forçado a 
admitir que os relatos que tinha ouvido sobre Nápoles foram assaz 
equivocados. Há muito menos mendicância do que em Roma, e 
muito mais indústria... No momento, minhas impressões de Nápoles 
são muito favoráveis. É o único lugar na Itália que me parece 
dotada da mesma vitalidade que se encontra nas grandes cidades e 
portos da Inglaterra. Roma e Pisa estão mortas e enterradas, 
enquanto Florença não morreu, mas está adormecida. Por sua vez, 
Nápoles transborda de vida."  
 
A memória dos Borboni foi sistematicamente denegrida por 
partidários do regime que os derrubou e por admiradores do 
Risorgimento. Foram especialmente massacrados pela imprensa no 
mundo anglo-saxão. Liberais ingleses do século XIX os execravam 
por seu absolutismo, seu clericalismo e lealdade ao papado e sua 
oposição à causa da unidade italiana, que estava tão na moda. 
Políticos de uma gama que ia do Lorde William Bentinck aos Lordes 
Palmeston e Gladstone, junto com escritores como Browning e 
George Eliot, unidos em seu repúdio aos tiranos. Gladstone 
convenceu-se de que seu regime era a “negação de Deus”. Tais 
críticos, preconceituosos e mal informados na mesma medida, 
ignoravam os triunfos econômicos da dinastia, a prosperidade 
notável do reino em comparação a outros estados italianos, a 
satisfação relativa de seus cidadãos e o fato de que apenas um 
pequeno apanhado de italianos do Sul se opunha ao governo. Até o 
fim derradeiro, o Reino das Duas Sicílias foi marcante pelo respeito 
de seus súditos pelas leis e por seu conhecimento das mesmas, que 
era tão profundo que até hoje, é provável que a maioria dos juízes 
italianos e advogados de sucesso ainda venham do Sul. Porém, até 



hoje ainda se vê um preconceito cego maciço entre historiadores. 
Um número enorme de guias de viagem trata dos Borboni com 
desprezo, relegando eles ao estado de déspotas corruptos cujo 
governo foi ausente e negligente com sua capital. Toda uma cortina 
de difamação oculta a velha Nápoles pré-1860. Com o passar do 
tempo essa calúnia foi fortalecida também pela ignorância, e é fácil 
de esquecer que a história é sempre escrita pelos vencedores. 
Porém, Sir Harold Acton foi capaz de retificar a situação e restaurar 
parte do equilíbrio com seus dois estudos esplêndidos sobre os 
Borboni, e sua interpretação dos eventos vai conquistando cada vez 
mais apoio – especialmente em Nápoles propriamente dita.  
 
A velha monarquia certamente apresentou sérios defeitos. Apesar 
da criatividade econômica e industrial, ela também era absolutista 
e isolacionista, desastrosamente desatualizada no que dizia respeito 
às ambições pan-italianistas. Sem sombra de dúvida, houve 
repressão política no durante o reinado dos Bourbon, pois a dinastia 
estava lutando por sua própria sobrevivência, mas a magnitude 
dessa repressão foi exagerada além de qualquer proporção. De 
modo geral, as condições nas prisões eram provavelmente 
comparáveis às que vemos nas da Inglaterra contemporânea, que 
ainda tinha seus navios-prisão. O que deixou Gladstone possesso foi 
ver seus colegas da mesma classe social sendo tratamos da mesma 
forma de criminosos da classe trabalhadora, já que oposição ao 
regime era um luxo limitado a um pequeno grupo de liberais 
românticos da aristocracia e burguesia...  
 
O Risorgimento foi um desastre para Nápoles e para o sul da Itália 
de modo geral. Antes de 1860, a Mezzogiorno era a parte mais rica 
da Itália fora do Império Austríaco. Depois de 1860, logo se tornou a 
mais pobre. Os fatos dizem tudo. Em 1859, o capital circulado nas 
Duas Sicílias era mais do que o total circulado em todos os outros 
estados italianos independentes juntos, enquanto a reserva de ouro 
no Banco de Nápoles somava um total de 443 milhões de liras, que 
representava o dobro das reservas conjuntas do resto da Itália. Esse 
ouro foi confiscado imediatamente por Piemonte, cujas próprias 
reservas somavam meros 27 milhões, e transferido a Turim. 
Impostos napolitanos sobre o consumo, arrecadados para afastar os 
produtos inferiores vindo do norte da Itália e fornecendo quatro 
quintos de toda a receita da cidade, foram abolidos. Em seguida, o 
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norte da Itália implementou novos impostos arrasadores. Longe de 
serem libertadores, os administradores piemonteses que assumiram 
o poder depois do Risorgimento comportaram-se como Yankees nos 
estados sulistas americanos depois da Guerra Civil. Governaram as 
Duas Sicílias como se fossem território ocupado, destruindo suas 
instituições e indústrias sistematicamente. O novo estaleiro do rei 
Fernando foi desmantelado para impedir que Nápoles competisse 
com Gênova (e hoje está sendo restaurado por arqueólogos 
industriais). O vilipêndio dos Borboni virou parte do currículo 
escolar. Pouco depois da incorporação forçada das Duas Sicílias ao 
novo Reino da Itália, o Duque de Maddaloni protestou no Parlamento 
‘nacional’: “Isto constitui uma invasão, não anexação ou união. 
Estamos sendo saqueados como um território ocupado.” Por anos 
após a “liberação”, os cidadãos napolitanos foram governados por 
padroni e exploradores do norte. Hoje em dia, italianos do norte 
têm a capacidade de serem tão burramente preconceituosos quanto 
qualquer anglo-saxão, bancando uma superioridade que beira o 
racismo (“A África começa ao sul de Roma.”) e lamentando a 
presença de trabalhadores da região do Mezzogiorno no norte. (O 
desgosto é recíproco, tanto que a interpretação napolitana da 
expressão SPQR é ‘Sono porci, questi Romani’.) Na década de 1860, 
150.000 tropas foram necessárias para controlar o sul. 

Repare no ponto em comum. O que foi responsável pela unificação 
italiana? Por que acha que Fernando de Nápoles, com seus 443 milhões de 
liras, não ofereceu resistência a Charles Albert de Piemonte com seus 
pífios 27? Por dois motivos: Lorde Palmerston e Napoleão III. Onde acha 
que exilados como Mazzini e Garibaldi encontraram apoio? Não em 
Pompeia, isso eu lhe garanto. 
 
A unificação da Itália foi um evento no grande embate do século XIX entre 
o esquerdismo e os reacionários. O movimento esquerdista internacional 
do século XX, no qual Carl Schurz, por exemplo, foi capaz de começar 
como revolucionário alemão em 1848 e chegar a general na Guerra Civil 
em 1861, foi o precursor nítido da “comunidade internacional” de hoje. E 
novamente, vemos ela no mesmo papel predatório: conquistando e 
destruindo em nome da libertação e independência.  
 
Se não contarmos a Revolução Americana, o primeiro e mais explícito 
caso desse estranho fenômeno de independência multilateral pode bem 
ser a Guerra de Independência da Grécia. Como diz a Wiki, sem um pingo 
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de sarcasmo: "Após um período longo e sangrento de combates, com o 
auxílio das Grandes Potências, a independência foi animal concedida 
através do Tratado de Constantinopla em julho de 1832.” De fato.  
 
Analisando os cidadãos dessas mesmas Grandes Potências (principalmente 
a Grã-Bretanha, naturalmente) que nos proporcionaram a 
“independência” grega, vemos o mesmo tipo de gente responsável por 
figuras como Mazzini, Schurz e por aí vai nesse caminho até chegar à 
“comunidade internacional” da atualidade: esquerdistas, radicais, 
pensadores, artistas. Progressistas. (Lord Byron é o arquétipo, lógico.) 
Repito, eles são os melhores seres humanos do mundo, e os mais gentis, 
de vez em quando. Então por que raios eles sempre acabam metidos em 
discussões que envolvem frases como “período longo e sangrento de 
combates”?  
 
Enfim, não resolvemos a anomalia do nacionalismo, mas ao menos 
reduzimos ela a um problema equivalente ao da primeira anomalia, e isso 
já deve ter seu valor. O que houve com o Terceiro Humano, você 
pergunta? Ele foi devorado pelo nacionalismo predatório, cínico e 
enganoso. Mas por que será que pensadores eruditos, cosmopolitas e 
civilizados apoiariam nacionalismo predatório, cínico e enganoso? Damos 
de cara com mais um muro.  
 
Vamos ao terceiro problema: Hitler. 
 
Lógico que não apoio Hitler de forma alguma. “Joo! Joo!” A anomalia, 
repito, é que Hitler é detestado hoje em dia por suas violações de 
direitos humanos (vide o Holocausto). Por sua vez, os Aliados são 
venerados por terem derrotado Hitler, deixando o problema muito bem 
amarrado, com lacinho e tudo. O único problema com essa teoria de 
direitos humanos no que diz respeito à Segunda Guerra é que ela não 
bate nem um pouco com a realidade.  
 
Antes de mais nada, entenda que um os Aliados era um sujeito cujo 
histórico era, no mínimo dos mínimos, tão ruim quanto o de Hitler no que 
dizia respeito a direitos humanos. Segundo, Roosevelt e Churchill 
pareciam não dar muita bola para o extermínio dos judeus (quem eles 
tiveram várias oportunidades para salvar) e mais do que isso, encobriram 
o mesmo. (Com isso em mente, as afirmações dos neonazistas de que o 
Holocausto não passa de propaganda de guerra dos Aliados chegam a ser 
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humor negro, para não dizer pior.) Terceiro: os Aliados não tinham receio 
algum na hora de fazer churrasquinho com todos os cidadãos civis 
inimigos que cabiam na grelha.  
 
Considerando esse conjunto de fatos, a teoria humanitária da Segunda 
Guerra faz tanto sentido quanto a tese de que Julio César invadiu a Grã-
Bretanha porque queria ver o Manchester United contra o Chelsea. Qual 
foi a causa, então? Nominalmente, a causa dessa guerra europeia foi que 
a Grã-Bretanha quis preservar a liberdade da Polônia. Se esse era mesmo 
seu objetivo-chave, é de se imaginar que eles teriam uma Polônia livre 
depois da guerra, ainda mais considerando que eles venceram e tal. O 
mesmo pode ser dito da China e Estados Unidos.  
 
Repare que o foco de nossa atenção não são as motivações de Hitler, 
Mussolini ou Tojo. Esses homens estão mortos, junto com seus 
movimentos. Por outro lado, os movimentos que os derrotaram perduram. 
Já deve estar bem claro que a “comunidade internacional” e os Aliados 
são a mesma entidade. Nossa grande dúvida aqui é o motivo de seu 
repúdio tão violento à Alemanha nazista, ainda mais considerando que 
sua resposta à Rússia soviética, que era igualmente agressiva e 
sanguinolenta, foi muito diferente.  
 
Uma explicação bem simples, continuando em nossa linha contrafatual, é 
que o movimento fascista foi visto como um predador rival. Os Aliados 
podem ter destruído os nazistas pelo mesmo motivo que um leão mata 
um leopardo, dado a oportunidade – não porque leopardos têm carne 
gostosa, mas porque o número de antílopes no mundo é limitado. 
 
Infelizmente, a limpidez destas águas foi enturvada por um best-seller 
semieducado que defende a posição de que o fascismo na verdade foi um 
movimento de esquerda. Erik von Kuehnelt-Leddihn, um escritor de muito 
mais qualidade, propôs a mesma tese muito antes e de forma bem mais 
erudita. Mesmo assim, ainda estava errado.  
 
Eu, como jacobita reacionária, sinto que é especialmente importante 
aceita a natureza essencialmente reacionária do movimento fascista. O 
fascismo e o nazismo foram certamente criaturas da era democrática. 
Nada igual poderia ter sido concebido no século XIX. Eles certamente se 
apropriaram de muitas técnicas de governo tanto dos esquerdistas quanto 
bolcheviques. E a experiência de vivere em um estado totalitário pouco 
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depende da identificação do estado como comunista, fascista, budista ou 
cientologista. De qualquer forma, Goldberg está errado: existe uma 
diferença fundamental.  
 
Nos anos 30, não havia confusão alguma quando a questão era se os 
movimentos fascistas eram partidos da extrema direita ou extrema 
esquerda. Eram partidos de direita. Populistas de direita, sem dúvida, 
mas certamente de direita. Um dos raros casos onde o senso comum 
acerta na mosca.  
 
Em 1930, por exemplo, Francesco Nitti (neto de um primeiro-ministro 
esquerdista de nome idêntico) publicou um livro chamado Escape, sobre 
sua fuga do exílio interno em uma ilha italiana. (Convenhamos que não 
era exatamente uma Gulag.) No prefácio, seu tio primeiro-ministro 
explica Mussolini ao leitor do mundo que fala inglês: 

Mussolini representa uma aventura medieval na Itália. Até cerca de 
uns quinze anos atrás ele, um comunista e anarquista, defendia o 
regicídio, crimes anarquistas e assassinatos políticos. Ele escreveu 
sobre revoltas individuais e previu o advento das mesmas. Ele 
sempre viu todo tipo de religião (em suas próprias palavras) como 
ópio, sedando as pessoas para ajudá-las a dormir. Ele disse e repetiu 
em seus discursos ao longo de vinte anos que o abismo entre o 
capitalismo e o proletariado deveria ser preenchido com as cabeças 
de capitalistas. No ano de 1920, ele voltou a incitar trabalhadores a 
tomarem posse das fábricas e roubarem das mesmas. Em 1915 ele 
riu da ocupação belga e clamou para que os italianos se rebelassem 
contra aqueles que tentavam arrastá-los à guerra. 

Tudo isso parece dar força à tese de Goldberg, mas vamos com calma:  

Sem êxito em sua luta por uma revolução vermelha, ele então 
buscou uma reação branca, se aproveitando do descontentamento 
pós-guerra. Nisso foi bem-sucedido com a ajuda de certos generais 
e parte do exército, que buscavam algum tipo de reação... Ao se 
tornar ditador, Mussolini não só abjurou seu passado, mas 
desencadeou a reação mais terrível possível. Todas as formas de 
liberdade foram suprimidas: a liberdade de imprensa, liberdade de 
associação, liberdade de reunião. Membros do parlamento eram 
praticamente nomeados pelo próprio governo. Todas as associações 
políticas foram dissolvidas... 
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Para quem não fala a língua do simbolismo cromático da Europa do século 
XIX, branco é a cor da reação, assim como o vermelho é a cor da 
revolução. Assim, Nitti nos diz que ao contrário do Mussolini socialista das 
antigas, o novo Mussolini fascista era reacionário. Assim como os Borboni. 
 
Como temos visto, se a “comunidade internacional” é um predador, 
reacionários são suas presas. Portanto, embora os soviéticos pudessem ser 
considerados predadores rivais, o fascismo era algo muito diferente. O 
fascismo é aquela espécie de presa que (diferente dos Borboni) decidiu 
revidar. E não tinha qualquer aversão a fazer jogo sujo.  
 
Minha concepção do fascismo é a seguinte: foi um movimento reacionário 
que combinou as piores ideias do ancién regime, as piores políticas dos 
democratas e as piores tiranias dos bolcheviques. E qual foi o resultado? 
Que hoje ele inexiste, bem como os Borboni. Para um reacionário, o 
fascismo é basicamente um curso intensivo sobre o que não fazer.  
 
Mesmo uma vida inteira depois, nossas reações emocionais ao fascismo e 
nazismo fazem com que seja muito difícil tratar desses conceitos. (Para 
que não haja equívoco: meu avô, um judeu comunista, alistou-se no 
exército americano para matar nazistas, e creio que conseguiu.) Uma 
forma de se distanciar dessas associações é analisando não o Terceiro 
Reich, mas sim o Segundo. O regime estranho do kaiser Bill, e a guerra 
que ele criou.  
 
Um rótulo menos polêmico para o fascismo poderia bem ser 
neomilitarismo. A ideologia da Alemanha nos tempos de Guilherme era 
tipicamente descrita como militarismo, que é uma descrição 
perfeitamente precisa. Era certamente reacionária, e também bastante 
populista para uma monarquia (A Primeira Guerra Mundial detinha imensa 
popularidade na Alemanha, bem como em todo país do mundo.) No 
reinado do kaiser, o maior prestígio social possível era conferido pela 
patente militar. Você podia até ser um professor de física amplamente 
renomado, mas se sua patente como reservista militar fosse baixa ou 
(pior ainda) inexistente, ninguém dirigiria a palavra a você em eventos 
sociais. Até mesmo para americanos com certo conhecimento das 
estruturas militares, é praticamente impossível de se imaginar como é 
viver em uma sociedade legitimamente militarista.  
 
Como que os últimos resquícios do ancien régime se tornaram agressivos e 
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militaristas a esse ponto? Por que será, por exemplo, que as forças 
militares alemãs caíram de boca na oportunidade de começar uma guerra 
em 1914? Porque elas acreditavam em nossa tese contrafatual – de que a 
“comunidade internacional” é uma assassina com presas mortais.  
 
A teoria alemã em 1914 era de que a aliança britânica com a França e 
Rússia tinha o propósito de “cercar” a Alemanha, o que não é tão 
implausível quando olhamos para o mapa mundial. E já tínhamos visto 
como os britânicos lidavam com reacionários quando viam a 
oportunidade. A teoria do Estado-Maior General da Alemanha em 1914 era 
de que a Alemanha, cercada e em estado de sítio, se via forçada a atacar. 
Do contrário, seria estrangulada até a morte.  
 
Este exemplo de propaganda nazista de 1939 explica muito bem a visão 
militarista alemã da história moderna:  

As raízes mais profundamente arraigadas desta guerra se encontram 
na velha reivindicação inglesa que diz que são os donos do mundo, e 
especialmente da Europa. Embora sua pátria seja relativamente 
pequena, a Inglaterra bem entendeu como explorar os outros de 
forma sagaz para aumentar sua própria riqueza. Ela controla os 
mares e pontos cruciais em grandes rotas marítimas, bem como as 
regiões mais ricas de nosso planeta. O contraste entre a Inglaterra 
em si e seus territórios no exterior é tão grotesco que a Inglaterra 
sempre teve um certo complexo de inferioridade no que diz 
respeito ao continente europeu. Sempre que uma potência 
continental ganhava uma certa força, a Inglaterra passa a vê-la 
como uma ameaça a si e a seu império. Sempre que uma nação 
florescia, a Inglaterra ficava nervosa. Toda tentativa de crescimento 
por nações buscando lugar ao sol levava a Inglaterra a assumir o 
papel de policial.  
 
É preciso entender essa posição para compreender a política da 
Inglaterra a respeito da Alemanha dos tempos de Bismarck até hoje. 
A Inglaterra não ficou nada satisfeita com o resultado da guerra de 
1870 e 1871. As afinidades britânicas já favoreciam o lado francês, 
já que por todos os cem anos anteriores, a nação inglesa nunca 
havia temido a França como temia a Alemanha. A França tinha 
conquistado seu próprio império colonial, e sua força biológica 
minguante deixava espaço de folga para expansão dentro de seu 

http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/wehr02.htm


território natural. A história era diferente na Alemanha. A Inglaterra 
sabia que o povo alemão era forte quando tinha uma boa liderança, 
e que a natureza tinha agraciado esse povo com um território pobre 
em recursos e com uma região costeira limitada. A Grã-Bretanha 
estava sempre de olho na Alemanha, ainda mais quando ela dava 
sinais de força, até mesmo com as expressões mais naturais 
possíveis. O Segundo Reich sentiu na pele a política de “equilíbrio 
de poder” da Inglaterra. Bem sabemos que a Inglaterra não queria 
um legítimo equilíbrio de poder. Ela queria uma situação em que a 
Inglaterra estaria sempre bem-posicionada, com a ajuda de seus 
aliados, para dar um jeito em uma possível minoria de nações 
confiantes e prósperas.  

Isto não passa de pura propaganda, lógico. Porém, uma fonte de história 
real que posso recomendar tranquilamente a qualquer um é o ponto de 
vista do camarada no outro lado dessa questão de “encurralamento”: 
Lorde Grey de Fallodon. Se alguma vez você já se perguntou quem disse 
“as luzes se apagam por toda a Europa; não voltaremos a vê-las acender-
se em nossas vidas,” o Lorde Grey é quem procura. Suas memórias são de 
leitura agradabilíssima, e realmente, ao lê-las entendemos por que não 
vimos essas luzes se reacendendo. Simplesmente não temos mais um 
indivíduo do nível de Grey, seja no âmbito dos políticos ou funcionários 
públicos, em todo o circo político da atualidade.  
 
Nem precisa ser dito que para Lorde Grey (escrevendo depois da guerra), 
ninguém jamais sonharia em tentar cercar a Alemanha. Na realidade, os 
militaristas alemães eram simplesmente paranoicos e jingoístas, sempre 
tentando melhorar suas posições políticas no nível doméstico com a 
deflagração de crises europeias. O barril de pólvora que explodiu em 
Sarajevo não foi a primeira crise desse tipo. Nem de longe. Agadir é um 
ótimo exemplo. Os britânicos, por sua vez, estavam apenas lutando para 
manter a paz. Acabaram falhando nesse quesito. A Alemanha atacou a 
Bélgica sem provocação, e por questão de honra britânica, eles se viram 
forçados a retaliar. 
 
Considero Grey inteiramente confiável. Não tenho ressalva alguma a 
respeito de sua sinceridade. Ele me parece um sujeito muito mais 
confiável que o evasivo do Palmerston, que era, de fato, uma víbora. 
Ademais, o resumo de Grey sobre as causas da guerra é ímpar:  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Depois de 1870, a Alemanha não tinha nada a temer, mas mesmo 
assim fortificou-se com armamentos e com a formação da Tríplice 
Aliança para que jamais tivesse algo a temer no futuro. A França 
tinha seus temores depois de 1870, naturalmente, e tomou medidas 
militares e formou sua Dupla Aliança (com a Rússia). A Grã-
Bretanha, dotada de um exército ínfimo e um Império enorme, 
ficou inicialmente inquieta e pouco depois (ainda mais quando a 
Alemanha deu início a um programa de desenvolvimento de suas 
frotas navais), passou a temer o isolamento. A nação inglesa então 
formou a Aliança Anglo-Japonesa, fez as pazes com a França e 
Rússia e consolidou a Entente. Chegou afinal o ponto em que a 
Alemanha sentiu medo de sentir medo e deu o golpe em um 
momento em que sentiu-se dotada de poder invencível. Só os céus 
podem nos dizer a plena verdade sobre os acontecimentos humanos, 
mas acredito que esta resenha chega o mais próximo de uma 
declaração sincera sobre as causas da guerra que se pode esperar 
de um intelecto comum em poucas frases. 

Mas pensando bem, será mesmo verdade que a Alemanha (e mais 
precisamente, a monarquia Hohenzollern) não tinha nada a temer? Não há 
dúvida de que os Borboni foram pegos papando mosca, aginal. Vale 
lembrar também que por mais que a Alemanha tivesse desafiado a 
hegemonia naval britânica, a Grã-Bretanha ainda era o cachorro grande 
da praça, enquanto a Alemanha era o azarão. Quem tinha mais a temer 
nessa situação? O próprio Grey certamente tinha a capacidade de 
encarnar Palmerston quando o tema da discussão era a disputa entre a 
democracia e reacionários:  

Sequer cogitávamos nos envolver em uma guerra em 1914, porque 
já supúnhamos que seríamos forçados a lutar mais cedo ou mais 
tarde. Apenas lutamos para impedir que uma guerra viesse a 
eclodir. Porém, quando a guerra se concretizou apesar de nossos 
esforços, nós fizemos bem em deixar nosso papel nela bem claro 
desde o início. As forças latentes em movimento vieram à tona com 
o desenrolar da guerra e os incidentes que causaram a guerra 
naquele primeiro momento foram esquecidos com o desvendamento 
dessas forças. Foi um grande conflito entre a Kultur que 
representava o militarismo e o ideal democrático livre e não-
militarista. Foi essa percepção, fosse no consciente ou 
subconsciente, que fez com que os Estados Unidos se juntassem à 
guerra. Os mesmos Estados Unidos que pouco ligavam para os 
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incidentes que causaram a guerra no primeiro momento, e que não 
os compreendiam por completo mesmo então. Porém, foi essa 
percepção, revelada a nós com o desenrolar da guerra, que nos fez 
entender que estávamos lutando pela própria vida de tudo aquilo 
que a Grã-Bretanha e seus domínios auto-governantes tanto 
amavam. Não teria sido possível evitar aquele conflito entre o 
militarismo e a democracia simplesmente dando as costas à guerra 
em agosto de 1914. Aquele fantasma nos assombraria até que nos 
víssemos forçados a virar e encará-lo frente a frente, mas isso só 
quando ele estivesse mais forte, e quando nós já estivéssemos 
fracos e isolados. 

Quem parece mais paranoico aqui? O Império Britânico alcançava o 
mundo todo. As forças da democracia e esquerdismo estavam em franca 
ascensão. O militarismo reacionário estava nas cordas. Precisava mesmo 
ser esmigalhado por completo naquele momento, de uma vez por todas?  
 
Que conste que por grande parte da Primeira Guerra Mundial, era a 
Alemanha clamando pela paz em nome do status quo enquanto os Aliados 
insistiam que a Alemanha precisava ser derrotada e o militarismo 
precisava ser erradicado. Hitler pode ter visto sua guerra como uma 
cruzada para aniquilar a democracia para sempre, mas essa não era a 
posição do Kaiser. Porém, seus adversários não tinham esse mesmo 
remorso. Grey reproduz aqui um comunicado de seu embaixador em 
Washington que constata o posicionamento alemão em setembro de 1914:  

Embaixador alemão declara à imprensa que a Alemanha anseia pela 
paz em nome do status quo e não busca a conquista de novos 
territórios, mas que a Inglaterra afirmou sua intenção de lutar até o 
fim por seus próprios motivos egoístas, e consequentemente, é 
responsável por todo sangue que possa vir a ser derramado. 

Grey responde:  

A Alemanha planejou esta guerra e esperou pelo momento propício 
para desencadeá-la na Europa. A Alemanha era a única em tal 
estado de preparação bélica.  
 
No futuro, buscamos viver sem a ameaça de que isto jamais se 
repita.  
 



Treitschke e outros escritores de grande renome e popularidade na 
Alemanha já declararam abertamente que o objetivo da Alemanha 
precisa necessariamente ser o esmagamento da Grã-Bretanha e 
destruição do Império Britânico.  
 
Queremos garantir que essa ideia será abandonada. Um mal terrível 
foi infligido na Bélgica – um ataque despropositado e agravado pela 
destruição gratuita de Lovaina, além de outras formas de 
vandalismo generalizado. Que reparações serão oferecidas pela 
Alemanha à Bélgica por isso? 

A preocupação principal de Grey seria mesmo a busca de reparações para 
a Bélgica (que era essencialmente um estado cliente da Inglaterra)? 
Obviamente não. Sua preocupação é ditar condições que os militaristas 
alemães não teriam como aceitar sem passarem vergonha, porque o 
objetivo na verdade era a derrota da Alemanha e destruição do Império 
Alemão. Como o próprio diria no começo de 1916:  

Nada além da derrota da Alemanha pode servir de fim satisfatório 
para esta guerra em nome da paz futura... 
 
Devemos, porém, ter um certo tato ao expressar nossa 
determinação em continuar a guerra para deixar claro que nosso 
objetivo não é forçar um resultado, mas sim apoiar nossos Aliados. 
Os esforços propagandistas alemães vêm gerando cada vez mais 
inquietude entre nós e nossos Aliados. Tal propaganda pinta a guerra 
como uma rivalidade entre a Grã-Bretanha e Alemanha, insinuando 
que a França, Rússia e Bélgica já teriam termos satisfatórios para 
chegar a uma paz, mas que a guerra está sendo prolongada em 
nome do interesse da Grã-Bretanha em arruinar a Alemanha, o que 
não é necessário para garantir a segurança dos Aliados, mas que só 
isso satisfará a Grã-Bretanha.  
 
É possível que essa distorção perversa dos fatos, por mais falsa que 
seja, venha a despertar um movimento perigoso de paz na França, 
Rússia, Itália e Bélgica – um movimento nada amigável no que diz 
respeito a nós. 
 
Seria ótimo se todos nós, ministros e membros da imprensa, 
pudéssemos apresentar um único consenso de determinação em 
ajudar os Aliados que sofreram um mal dos mais lamentáveis, para 



garantir a libertação de seu território, reparações pelos males 
cometidos e as vantagens necessárias para sua segurança futura. 
Devemos enfatizar a impossibilidade e desgraça de se cogitar uma 
paz até que todos os Aliados estejam seguros, mas deixando claro 
que cabe a aqueles cujos territórios se encontram ocupados pelo 
inimigo, cujas populações tem sido e continuam sendo tratados de 
forma grotesca determinar a melhor hora para se falar de paz, e 
não a nós. Até que esse momento chegue, dedicaremos todas nossas 
forças e faremos todos os sacrifícios necessários em nome da 
derrota do adversário em comum, e não pensamos em nada além 
disso. 

Dá para inventar coisa igual? 
 
Lutamos pelo bem dos Aliados. Se eles preferem a paz, essa determinação 
cabe a eles, não a nós. Mas não queremos deixar que eles cogitem essa 
paz, porque a Alemanha precisa ser derrotada. É de suma importância 
rebater essa propaganda ardilosa alemã que busca a paz e que pode 
convencer nossos Aliados de que nós só nos satisfaremos com a derrota da 
Alemanha. Isso é bobagem. Lutamos somente para reparar os males 
causados a nossos Aliados.  
 
Repito que não sei se esses trechos dão uma boa ideia do espírito da 
mentalidade do Lorde Grey. Claramente não estou mostrando o melhor 
lado dele, mas vejo Grey como uma figura simpática, de fato, enquanto 
imagino que não diria o mesmo de Ludendorff, por exemplo. Só acho 
impossível pensar em Grey como um predador.  
 
Dito isso, suas presas são difíceis de se ignorar. Em toda guerra, cada lado 
se pinta como o injuriado, posicionando o outro como o agressor. Será que 
a Alemanha queria esmagar a Grã-Bretanha? Ou será que a Grã-Bretanha 
é que queria esmagar a Alemanha? Será que os dois eram agressores? 
 
Chegamos a mais um impasse. Temos uma teoria muito sedutora que 
parece explicar todas essas anomalias com bastante elegância, mas essa 
teoria é obviamente falsa. Porém, se a rejeitarmos, as anomalias vêm à 
tona novamente, e trazem amigos para essa festa. O que podemos fazer? 
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1. O clipe mostra, na verdade, um mendigo americano vigiando 
violentamente uma esquina em Las Vegas, Nevada. 

2. “Metro” é uma gíria que designa a Polícia de Las Vegas. 

3. Ou seja, o mendigo violento do vídeo mencionado acima. 

 
 

CAPÍTULO 3: A HISTÓRIA JACOBITA DO MUNDO 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 1 DE MAIO, 2008 
 

Pois bem, progressistas de mente aberta. Vocês já leram os capítulos um 
e dois. Um volume considerável de texto. Algum trecho específico 
conseguiu convencê-lo a mudar de ideia? Está pronto para deixar de ser 
progressista e virar reacionário?  
 
Quase certamente não. Não aprendemos nada de novo até aqui. Só 
plantamos umas sementes pequeninas de desconfiança. Agora vamos 
regar essas sementes e ver se conseguimos fazer brotar uma folhinha ou 
duas. Não conte com uma sequoia-gigante brotando de supetão, bem na 
sua cara. Mesmo quando de fato funcionam, o que não é comum, não é 
assim que conversões costumam acontecer. A desconfiança é uma flor 
vagarosa. Precisa de tempo.  
 
O que vimos é que a história mundial que foi inculcada em nós – uma 
história que é patrimônio em comum tanto de progressistas quanto 
conservadores, embora progressistas sejam mais fiéis a ela – tem pontos 
curiosamente inexplicáveis. A grande caravana do passado traz um vagão 
de carga abarrotado de paradoxos, e cada um deles requer uma 
explicação distinta.  
 
Por exemplo, de acordo com um conjunto de normas que parece ser 
essencial à mente progressista, o fim do colonialismo foi uma grande 
vitória para a humanidade. De acordo com outro conjunto de normas cuja 
rejeição parece ser igualmente inconcebível, foi uma tragédia humana 
monumental. Será possível que as duas constatações estão corretas? Uma 
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vitória trágica, talvez? Clio sempre foi tanto poeta quanto historiadora, e 
a ideia da vitória trágica certamente tem potencial empsoniano. Mas por 
outro lado... 
 
A história é uma entidade imensa. Não é de se esperar que ela seja 
simples, mas queremos que ela seja simples na medida do possível. 
Quando estudamos os erros dos outros, vemos que o nonsense costuma 
ocultar o óbvio. O que seria esse nonsense, para aqueles que acreditam 
nele? Para o católico, o que é a Santíssima Trindade? Um mistério. 
Existem coisas que são legítimos mistérios. Porém, outras coisas têm 
explicações bem simples. A Trindade é um acordo estabelecido por um 
comitê de normas. História 1, mistério 0.  
 
Odeio remoer esse lance do colonialismo até cansar, mas hoje mesmo, foi 
publicado um editorialzinho muito peculiar escrito por John Darnton, ex-
correspondente do Times. Tem a ver como Robert Mugabe e T.S. Eliot. É 
curto e vale a leitura.   
 
Vi várias crônicas parecidas nos jornais recentemente, então que essa 
sirva de exemplo.  
 
Ouvi falar do sr. Mugabe pela primeira vez em maio de 1976 no Quill Club 
do Ambassador Hotel, um bar onde a polícia do primeiro-ministro Ian 
Smith, simpatizantes dos guerrilheiros, repórteres e agentes de diversas 
facções deixavam as antipatias costumeiras de lado em nome da fofoca. 
Nós correspondentes lançávamos como isca nomes do possível grande 
líder do novo país emergente, como garimpeiros testando pepitas de 
ouro: Seria Joshua Nkomo, por acaso? Ndabaningi Sithole? Jason Moyo?  
 
 O que mais me fascina é que esses textos beiram a apologia, mas 
simultaneamente não chegam nem perto de serem apologias.  
 
Afinal, o que levaria John Darnton a pedir desculpas? Que motivo teria 
para isso? As pessoas pedem desculpas quando se sentem responsáveis por 
um acontecimento lamentável. O presidente Mugabe é nitidamente uma 
pessoa pavorosa, mas o que leva o sr. Darnton e seus colegas escritores a 
sentirem-se responsáveis por ele? São meros repórteres, e nada mais. Eles 
reportam. Você decide. Se bem que existe aquela expressão: “jornalismo 
responsável.”  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Já que estamos falando dos jornais, outro quebra-cabeças foi infligido aos 
americanos por um homem da fé. Como é de se esperar, os membros da 
classe sagaz do mundo têm explicações sagazes, enquanto os burros 
coçam suas cabeças e dizem “dâ”:  

A melhor observação foi de Chris Matthews, que disse que se ele 
tivesse feito comentários como esses sobre o dia 11 de setembro no 
fim de semana depois do atentado em sua igreja, Obama teria sido 
informado. Tenho certeza de que isso é verdade. Vai me dizer que 
em vinte anos, você não ouviu uma única declaração polêmica? Isso 
simplesmente não é plausível. A princípio ele mentiu quando a ABC 
transmitiu as gravações pela primeira vez. Na noite seguinte, três 
canais da mídia voltaram a perguntar e ele disse que nada sabia 
sobre tais declarações. Depois, na terça-feira seguinte, ele admitiu 
que tinha sido informado sobre as declarações do reverendo antes 
de declarar sua candidatura, e que foi por isso que pediu a ele para 
não mostrar seu apoio. Estranho demais! 

"Estranho demais.” De fato, a estranheza é a mãe da desconfiança. Não 
acha nem um pouco estranho que alguém que foi fiel da Igreja do Ódio 
aos Brancos se tornou não só o favorito nas pesquisas presidenciais, mas 
também o candidato que representa a harmonia racial? Isso é mais ou 
menos estranho do que o fato de que Robert Mugabe não tinha o mínimo 
interesse por T.S. Eliot?  
 
A questão é que essas coisas não me parecem estranhas. Na história 
progressista do mundo, essas peculiaridades são mistérios. Elas podem ser 
explicadas, mas de fato precisam ser explicadas. Por outro lado, na 
história reacionária do mundo, essas mesmas peculiaridades são 
classificadas como lugar-comum.  
 
Ainda não justifiquei essa afirmação, mas como progressista, pode engolir 
sem medo. Não é aquela pílula vermelha que o transformará 
instantaneamente em um jacobita, forçando você a abandonar sua vida, 
suas crenças, seus amigos e amantes e substituir tudo isso com uma 
devoção fanática e ascética à velha causa perdida da Casa Real de Stuart. 
(Mas você ainda seria “contra o Partido Republicano”, ao menos.)  
 
Afinal, mesmo dando o braço a torcer que a história progressista tem 
essas pequenas lacunas, o que vemos na história reacionária são rombos 
gigantescos e escancarados. Aliás, é difícil sequer afirmar que existe uma 
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história reacionária. Se existisse, o que a identificaria? O que diria o 
arcebispo Laud do iPhone? Do jazz? Da Harley-Davidson? A mente surta.  
 
Espero que ela surte um pouco menos quando você ler o trecho seguinte. 
Novamente, não será o bastante para transformar você em um jacobita, 
mas pode ajudar a explicar a tentação.  
 
Antes de contar a história reacionária, é preciso definir essas palavras 
estranhas – progressista e reacionário. Textos imensos já foram dedicados 
a esse objetivo, mas vamos simplificar: ser progressista é ser de 
esquerda, e ser reacionário é ser de direita.  
 
Que eixo político bizarro é esse? Como você pode bem saber, as 
caracterizações esquerda e direita vêm do arranjo dos assentos da 
Assembleia Nacional Legislativa da França. Uma entidade que não existe 
mais. Porém, por algum motivo, as dimensões continuam relevantes até 
hoje. É fácil afirmar que se Barack, Hillary e McCain tivessem assentos na 
Assembleia, Hillary estaria sentada à direita de Barack, e que McCain 
estaria à direita de Hillary.  
 
Ademais, podemos aplicar o mesmo eixo até mesmo a eventos pré-1791. 
Por exemplo, podemos afirmar que durante a Reforma Protestante, o 
catolicismo era de direita e o protestantismo era de esquerda. Isso fica 
meio nebuloso na era pós-1945, já que a maioria dos católicos de antes 
do século XX considerariam a Igreja Católica atual bastante, ora, 
protestante. (Se você tem suas dúvidas a esse respeito, Novus Ordo Watch 
pode ser de seu interesse.) De qualquer forma, não existe um equivalente 
católico adequado para a República dos Münster,  para os Niveladores, 
etc.  
 
Lógico que a política não é uma ciência quantitativa (ou qualquer tipo de 
ciência, aliás), e às vezes é complicado decifrar quem está à esquerda ou 
direita dos outros. Porém, é sinceramente fascinante que esse critério 
linear pode ser aplicado com tamanha eficiência por um período de cinco 
séculos da história humana. (Funciona bem até quando aplicado aos 
gregos e romanos.) 
 
Imagine só, por exemplo, se decidíssemos classificar a música dentro dos 
parâmetros de um eixo linear. Bach ficaria à direita dos Beatles? OK, 
provavelmente. Os Rolling Stones ficariam à esquerda dos Beatles? E The 
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Cure, onde se encaixa? E John Coltrane? E os Dead Kennedys? Onde fica 
Einstürzende Neubauten? À direita do Tom Petty, ou à esquerda? Varg 
Vikernes ficaria entre eles, por acaso? E qual seria a posição dele relativa 
ao 50 Cent? 
 
Cada um desses artistas representa uma linha de pensamento musical. 
Nenhum deles inventou a música, e tampouco são únicos. São membros 
de movimentos. Se classificar cada artista individualmente é complicado, 
deve ser possível classificar seus movimentos, ao menos. Pois bem. Punk 
ficaria à esquerda da música goth? A música barroca fica à direita do 
death metal, gangsta rap, ragtime, etc? Continuamos completamente 
perdidos. Não tenho dúvida de que você seria capaz de organizar esses 
estilos musicais de forma linear, se necessário. Eu também seria, mas 
duvido que nossas respostas seriam as mesmas.  
 
Porém, estranhamente, esse esquema funciona na esfera política. De 
fato, é uma verdade aceita. Como que filosofias musicais podem ser um 
emaranhado tão sem nexo, enquanto filosofias de governo se organizam 
em uma única dimensão consistente?  
 
Fique à vontade para formular sua resposta. Enquanto isso, aqui vai a 
minha.  
 
Vamos começar pelo óbvio. Um reacionário (ou seja, uma pessoa de 
direita) é alguém que acredita na ordem, estabilidade e segurança – 
palavras que ele trata como sinônimas.  
 
Considere, como progressista que é, a simplicidade dessa hipótese. É de 
uma estupidez que quase chega a ser desmiolada. Qual é o propósito do 
governo? Por que temos um sistema de governo, ao invés de nada? Porque 
a alternativa é o Cara da Esquina.  
 
Repare que o Cara da Esquina tem sua própria filosofia de governo. Ele 
exerce a soberania. Aquela esquina é dele. (“Nem a Metro [a polícia de 
Las Vegas] me tira dessa ---- de esquina.”) De fato, a relação entre ele e 
o governo que eu e você conhecemos e tanto amamos é como a de 
Henrique VIII como o papa. E como foi que ele adquiriu essa esquina? “Tô 
aqui nessa ---- de esquina há dez anos, ----.” Na teoria legislativa, isso é 
conhecido como usucapião, e foi mais ou menos como os Tudor vieram a 
adquirir sua ilhazinha.  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Nós reacionários não somos muito chegados ao Cara da Esquina, lógico, 
em grande parte porque sua reivindicação da esquina é contestada por 
uma autoridade superior que prevalecerá em qualquer forma de conflito 
real. Por que acha que ele ataca aquele PT Cruiser azul? Por ter fumado 
crack? Talvez, mas pode ser também porque a motorista do veículo 
demonstra lealdade ao outro lado do conflito (a “Metro”) e não 
reconhece nem nunca reconheceria a autoridade do Cara da Esquina. Por 
exemplo, não pagou impostos, taxas ou aluguel a ele pelo privilégio de 
estacionar seu veículo em seu (suposto) território.  
 
Um sinônimo para reacionário é legitimista. Quando o legitimista 
pergunta se o Cara da Esquina é realmente dono daquela esquina, o que 
ele quer saber não é se o Cara da Esquina deveria ser dono da esquina, 
mas sim se o Cara da Esquina é de fato dono da esquina. E a resposta é 
“não”. O legitimista favorece a reivindicação da “Metro” não (ou não 
somente) porque a “Metro” não tem o hábito de ficar doidão e sair 
detonando os carros das pessoas a esmo, mas porque a “Metro” e o Cara 
da Esquina têm reivindicações conflitantes e no final das contas, a vitória 
da “Metro” nesse caso é praticamente garantida.  
 
E quando o mesmo pergunta se os Bourbon são os legítimos governantes 
da França, ou os Stuart no caso da Inglaterra, a pergunta não é se (a) as 
famílias Bourbon e Stuart têm qualidades biológicas hereditárias que 
fazem de seus rebentos as escolhas ideais para tais funções 
(midichlorians, quem sabe) ou (b) os Bourbon ou Stuart sofreriam 
demasiadamente se o trono lhes fosse negado, ou até (c) as famílias 
Bourbon ou Stuart conquistaram suas reivindicações originais de forma 
limpa e justa. Quer dizer, não se o legitimista em questão tiver bom 
senso. Nenhum desses argumentos chega a ser remotamente viável. 
 
Portanto, a ordem que o reacionário racional busca preservar e/ou 
restaurar é arbitrária. Talvez possa ser justificada em algum nível moral, 
mas provavelmente não. Ela é boa puramente por ser a ordem, e a 
alternativa à ordem é violência no pior dos casos e política no melhor. Se 
os Bourbon não governarem a França, alguém governará em seu lugar – 
Robespierre, Napoleão ou o Cara da Esquina. 
 
Uma das dificuldades na tentativa de ressuscitar o pensamento 
reacionário clássico é que quando essa ideia foi expressada no século 
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XVII, ela tomou a forma da teologia. Quem colocou os Stuart no comando 
da Inglaterra? Deus. Lógico. E ninguém quer discutir com Deus. Para quem 
acreditava na Providência Divina, isso é basicamente indiscutível. Mas 
para um reacionário do século XXI, não basta de forma alguma.  
 
Esta pode bem ser a síntese mais apta e sucinta da filosofia 
governamental reacionária, ainda mais considerando o contexto: 

Eu anseio sinceramente por sua liberdade e autonomia, tanto 
quanto qualquer outro anseia; mas saiba que sua liberdade e 
autonomia consistem da providência da parte do governo daquelas 
leis através das quais suas vidas e posses poderão ser mais suas. Não 
é por partilhar do governo, meu senhor, que nada pertence a eles. 
Um súdito e um soberano são coisas distintamente diferentes. 

Embora eu me sinta disposto a apoiar o autor em todos os assuntos 
imagináveis (e sinto que companhias majestáticas têm mais chance de 
possibilitar um governo neoreacionário eficaz do que uma família real, 
seja ela dos Stuart ou quaisquer outros), concordo com cada palavra do 
trecho acima. A meu ver, ao menos, ele apresenta um belo extremo para 
nosso eixo: é impossível ser mais reacionário que Charles I.  
 
Portanto, sabemos o que define um reacionário: é aquele que acredita na 
ordem. Agora, o que define o progressista? 
 
Veja bem o problema. Temos só uma dimensão para elaboração. Sabemos 
que o progressista é o extremo oposto do reacionário. Portanto, se o 
reacionário é aquele que acredita na ordem, o progressista é... aquele 
que acredita na desordem? Que acredita na anarquia? Que acredita no 
caos?  
 
Lógico que essa é a exata definição que um reacionário nos daria, claro. 
(Aliás, o dr. Johnson disse justamente isso.) O único problema é que ela 
está obviamente equivocada. Quando você, caro progressista, assistiu ao 
vídeo do Cara da Esquina, você se deliciou com o ruído do vidro sendo 
estilhaçado, com os gritos das vítimas, com a adrenalina da destruição 
desenfreada? Não, credo. Você ficou horrorizado, bem como eu.  
 
Deixemos a questão da ordem de lado por um momento. Sabemos que 
reacionários acreditam na ordem. Sabemos que progressistas não 
acreditam no caos. Porém, sabemos também que reacionários são o 
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oposto de progressistas? Temos um paradoxo nas mãos? Temos, e vamos 
resolvê-lo, mas tudo em sua devida hora.  
 
Podemos facilmente afirmar que o progressista é aquele que acredita no 
progresso. Ou seja, ele ou ela acredita que o mundo segue – ou deveria 
seguir, ao menos – uma trajetória rumo a um estado que representa uma 
melhora em comparação à situação atual das coisas.  
 
Essa é a mudança de que Barack Obama tanto fala. Por que será que ele e 
seus ouvintes assumem de forma tão automática que essa mudança será 
para melhor? A palavra é neutra, não é? Mudança significa uma transição 
a algo diferente. Esse diferente pode ser melhor. Também pode ser pior. A 
questão merece mais esclarecimento.  
 
A explicação óbvia é que já que Obama e seus seguidores serão os 
encarregados por essas mudanças, eles farão de tudo para garantir que o 
resultado será satisfatório – para eles, ao menos. 
 
Considero essa resposta insatisfatória. Ela insinua que progressistas são 
egocêntricos, desprovidos de senso de humor e incapazes de autocrítica. 
Isso certamente é verdade em certos casos, bem como certamente é 
verdade no caso de certos reacionários – se bem que ultimamente sequer 
cogitar ser reacionário exige uma boa dose de senso de humor. Mas seria 
grosseria usar um pejorativo para rotular todo um sistema de crenças, 
além de também não ser um rótulo muito correto, eu diria.  
 
Uma resposta melhor seria que os progressistas da atualidade se 
consideram os herdeiros modernos de uma tradição de mudança cujas 
raízes vêm desde a época do iluminismo. Eles consideram a mudança algo 
bom por sua própria natureza porque na visão deles é uma história de 
progresso, ou melhoria. Em outras palavras, acreditam na historiografia 
Whig.  
 
Quer você seja progressista, reacionário ou qualquer coisa entre esses 
dois pontos, o documentário recente Your Mommy Kills Animals, sobre o 
movimento dos direitos dos animais, é altamente recomendado. Nele 
vemos um vídeo de Ingrid Newkirk onde ela apresenta a seguinte tese: os 
direitos dos animais são um movimento de justiça social. Todos os 
movimentos de justiça social anteriores foram bem-sucedidos. Portanto, 
o sucesso do movimento dos direitos dos animais também é inevitável.  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Isso é pura historiografia Whig. Essa tese postula uma força misteriosa 
que rege o curso da história e inevitavelmente favorece a trajetória 
progressista. Atenção para o raciocínio circular: a justiça social prevalece 
porque a justiça social é correta. E como sabemos que a justiça social é 
correta? Porque ela prevalece, e porque o bem costuma triunfar sobre o 
mal. E como sabemos que o bem costuma triunfar sobre o mal? Ora, veja 
o histórico de sucesso dos movimentos de justiça social. 
 
É um histórico impressionante, sem dúvida. Se existe um fenômeno 
constante nos últimos séculos da história ocidental, é que (salvo alguns 
reveses episódicos) os reacionários costumam perder e os progressistas 
costumam vencer. Sejam eles chamados de progressistas, esquerdistas, 
radicais, jacobinos, republicanos ou até mesmo revolucionários, 
socialistas ou comunistas, a esquerda é o time que sai ganhando. 
 
O fato mais fascinante sobre esse efeito é o número de teorias que já 
foram propostas para explica-lo. Richard Dawkins atribui o efeito a uma 
força misteriosa que ele chama de Zeitgeist. É muito louvável da parte de 
Dawkins reconhecer que ele não faz ideia de como esse efeito funciona. É 
simplesmente uma variável sem a qual suas equações não batem, como a 
constante cosmológica de Einstein.  
 
Outros indivíduos de persuasão mais teológica atribuem o efeito à 
providência divina. (Repare que o sucesso do progressismo refuta a Teoria 
Providencial da monarquia por direito divino.) Além disso, lógico, temos 
aquele nosso velho amigo, o materialismo dialético. Já que todas essas 
teorias são mutualmente inconsistentes, vamos poupá-las de julgamento 
e optar por chamar essa força misteriosa que favorece a esquerda de 
Força-W – W de Whig.  
 
O que explica a Força-W? Uma explicação fácil seria que ela é 
simplesmente a interação entre a força do retrospecto e um passeio ao 
esmo. Tudo muda ao longo do tempo, e isso inclui opiniões. Já que nos 
consideramos, por definição, seres esclarecidos, a história nos parece 
uma progressão da escuridão à luz. 
 
Considere por exemplo o professor Dawkins. Ele, como progressista, vê a 
tolerância moderna dos gays e lésbicas como legítimo progresso (por 
acaso, eu concordo). Por esse mesmo motivo, ele vê a intolerância 
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moderna pela escravidão sob a mesma ótica.  
 
Porém, se essas mudanças forem, de fato, arbitrárias, um passeio ao 
esmo poderia revertê-las. Os tataranetos do professor Dawkins poderiam 
muito bem vir a nos explicar, com a mesma sinceridade, a grande 
evolução moral da sociedade, que no começo do século XXI ainda fazia 
vista grossa para sodomia desenfreada e não tinha noção da relação 
adequada entre o homem e seus servos.  
 
Por mais que a teoria possa ser divertida, ela está claramente errada. Ela 
depende fundamentalmente do fato de que ainda não temos uma boa 
definição do que ser um “progressista” significa. Porém, essa teoria 
claramente tem algum significado. Simplesmente não vemos inversões de 
curso como essa. Vemos movimento constante em uma única direção. 
Ademais, sabemos que progresso é o oposto da reação, e já temos uma 
boa definição de reação. Também sabemos que o lado da reação tende a 
perder. Isso não é fruto do acaso.  
 
Outro fenômeno a qual as pessoas recorrem implicitamente é o avanço da 
ciência e da engenharia, o que têm muita semelhança, de fato, com a 
Força-W. É fácil supor, por exemplo, que Charles I não teria como nos 
ensinar nada sobre teorias de governo porque – parafraseando Hilaire 
Belloc – nós temos o iPhone, enquanto ele não tinha.  
 
Lógico que todas as formas de governo que conhecemos atualmente eram 
do conhecimento não só de Charles I, mas de Aristóteles também. 
Sabemos por que a ciência e engenharia avançaram de forma monótona: 
é muito mais fácil criar conhecimento do que destruí-lo. Considerando 
que a abordagem americana no que diz respeito ao governo, que hoje já 
foi disseminada no mundo todo, não só existe há mais tempo do que 
iPhones, mas foi de fato baseada nos antigos modelos gregos, a analogia é 
bastante espúria. O cerne da teoria é pouco mais do que o duplo sentido 
da palavra “progresso”.  
 
Outra forma de avaliar esta questão é imaginar uma situação em que a 
tecnologia da atualidade fosse subitamente disponibilizada para as 
sociedades do passado. iPhones Stuart simplesmente fritam cérebros, mas 
podemos imaginar o que a Inglaterra reacionária de 1808, onde cerca de 
doze pessoas tinham poder de voto e pequenas crianças eram enforcadas 
por uso equivocado da palavra “Deus”, acharia da tecnologia do século 
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XXI. Suspeito que ela faria basicamente o mesmo que fez com a 
tecnologia do século XIX: usaria ela para dominar o mundo.  
 
Também precisamos dar séria consideração à possibilidade de que a 
Força-W é exatamente o que diz ser, e que o bem realmente tende a 
triunfar sobre o mal. Infelizmente, ao examinar tumultos políticos em um 
nível mais micro, essa não é a tendência que detectamos, com o exemplo 
mais clássico sendo a Revolução Francesa.  
 
Como que a Revolução Francesa, por mais que a maioria de seus 
iniciadores tivesse as melhores das intenções para seu país, deu ruim a tal 
ponto? Uma explicação simples seria que pessoas de bem têm escrúpulos, 
enquanto pessoas más não. Assim, as más têm mais liberdade em suas 
opções do que as boas. Assim, pessoas amorais que querem somente 
subirem na vida devem escolher o lado do mal. Assim, o bem sofre 
desvantagem numérica e o mal é reforçado, produzindo o efeito Yeats:  

Falta fé aos melhores, já os piores 
Fervem com calorosa intensidade. 

Qualquer um que diga nunca ter visto isso na prática não tem experiência 
alguma com relações humanas. 
 
Lamento informar que não posso oferecer uma explicação progressista 
racional para a Força-W. Se alguém puder, eu adoraria ouvi-la. (O 
professor Dawkins também teria curiosidade.) Tenho, porém, uma 
explicação reacionária.  
 
Primeiramente, vamos refletir sobre o famoso primeiro parágrafo da 
História da Inglaterra de Macaulay, que (como La Wik bem observa) serve 
como o grande estudo de caso da história Whig há tempos:  

Aqui proponho-me escrever a história da Inglaterra desde a acessão 
do Rei James, o Segundo a um momento dentro do alcance da 
memória de homens hoje vivos. Relatarei os erros que, em um 
espaço de poucos meses, alienaram da Casa de Stuart o sacerdócio 
e nobres leais a ela. Delinearei o curso da revolução que encerrou o 
longo conflito entre nossos soberanos e seus parlamentos, 
vinculando os direitos do povo e o título da dinastia reinante. 
Relatarei como o novo arranjo foi, por muitos anos turbulentos, 
defendido com êxito contra inimigos estrangeiros e domésticos; 
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como, dentro dos parâmetros desse novo acordo, a autoridade da 
lei e a segurança da propriedade foram determinadas compatíveis 
com uma liberdade de discussão e de ação individual jamais vista; 
como a união promissora de ordem e liberdade foi uma fonte da 
qual jorrou uma prosperidade sem exemplos equivalentes em todos 
os anais das relações humanas; como nosso país, partindo de um 
estado de vassalagem ignominiosa, rapidamente alcançou a posição 
de árbitro entre as potências europeias; como sua opulência e glória 
marcial cresceram juntas; como, através da boa-fé sábia e resoluta, 
foi estabelecido gradualmente um crédito público fértil de 
maravilhas que teria parecido incrível para políticos de qualquer era 
anterior; como um comércio gigantesco possibilitou o nascimento 
de uma potência marítima comparada a qual qualquer outra, fosse 
ela moderna ou da antiguidade, seria reduzida à insignificância; 
como a Escócia, após longos tempos de inimizade, foi afinal unida 
com a Inglaterra não só por amarras legais, mas por laços 
indissolúveis de interesse e afeição; como, na América, as colônias 
britânicas rapidamente tornaram-se consideravelmente mais fortes 
e ricas do que os reinos somados por Cortés e Pizarro ao domínio de 
Charles, o Quinto; como na Ásia aventureiros britânicos fundaram 
um império comparável ao de Alexandre em seu esplendor e 
longevidade. 

Certo. Imagine agora que você é o líder de um projeto científico ousado, 
secreto e futurista cujo objetivo é reviver a mente de Macaulay através 
da digitalização de restos de tecido deteriorado em seu crânio, 
implementando um algoritmo de reconstrução holográfica e simulando o 
resultado em um supercomputador gigantesco. A duras penas, o projeto é 
um sucesso. Macaulay vive. Você conecta o computador à internet. 
Rodando a uma velocidade sobre-humana, a máquina baixa gigabytes de 
informação da Wikipedia e outras fontes confiáveis. A máquina 
permanece em silêncio. Está meramente processando dados. Macaulay 
está revisando sua grande história da Inglaterra. Você aguarda, 
prendendo a respiração, enquanto ele responde aos últimos 150 anos de 
história. A tela finalmente se ilumina e produz uma única frase:  

E então tudo foi pro saco. 

O problema é que as pessoas no comando da Inglaterra atual, por mais 
que sejam rigidamente progressistas e se considerem os legítimos 
sucessores da tradição liberal britânica, têm padrões objetivos de sucesso 



diferentes daqueles de Macaulay. De acordo com os padrões de Tony Blair, 
a Grã-Bretanha está melhor do que nunca. De acordo com os padrões de 
Macaulay, ela virou palco de uma catástrofe.  
 
O que houve? A própria Força-W. Com sua irresistibilidade glacial 
costumeira, ela tem movido o centro da política britânica continuamente 
mais à esquerda há 150 anos. Enquanto isso o coitado do Macaulay estava 
preso lá dentro de seu próprio crânio, apodrecendo. Ele não teve 
qualquer oportunidade para adaptação, e portanto, ainda tem as mesmas 
opiniões que tinha em 1859. No espectro político do mundo de 2008, isso 
o colocaria largamente à direita de John Tyndall. Visualizando o Partido 
Trabalhista de Gordon Brown como o canto esquerdo da tela do meu 
computador e os Tories de David Cameron como o canto direito, Macaulay 
estaria lá fora na saída de incêndio.  
 
Se você é um progressista com uma quedinha pelo Macaulay (apesar de 
algumas de suas opiniões, digamos, eurocêntricas), lógico que deve supor 
que ao assimilar esses últimos 150 anos de história, ele perceberia que o 
New Labour é o máximo. Creio que isso é questão de opinião. Vai ver 
Gordon Brown é convencido a esse ponto.  
 
Porém, também precisamos cogitar a possibilidade de que Macaulay seria 
convencido na direção oposta. Considerando o fato de que a Inglaterra da 
atualidade deixaria ele horrorizado, ele poderia muito bem se dispor a 
sair ainda mais pela tal saída de emergência – uma reação não tão 
diferente daquela dos Whigs do século XVIII, como Burke (pois é, Burke 
era um Whig), a respeito do Período do Terror.  
 
O shibboleth emblemático do movimento esquerdista britânico dos 
séculos XVIII e XIX, por exemplo, era o conceito de que um governo 
fundamentalmente aristocrático era capaz de resistir as pressões 
democráticas através de concessões em nome de uma constituição mista. 
Analistas contemporâneos das Leis de Reforma de 1832 e 1867 vivem 
explicando que a resistência direitista dos Tories e adulamitas a essas 
medidas foi não só infrutífera, mas legitimamente perigosa, correndo o 
risco de ser o estopim para uma revolução real no molde francês.  
 
De fato, toda a constituição da Grã-Bretanha pós-1688 foi fundada nessa 
proposta, pois ela tinha como base o conceito da monarquia 
constitucional, e não aquela abominação jacobita pavorosa conhecida 
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como monarquia “absoluta”. E que fim levou essa proposta? De acordo 
com a Wiki:  

Em sua concepção original, a figura do monarca constitucional 
detinha muito poder, sendo o chefe do poder executivo apesar das 
limitações impostas pela constituição e pelo parlamento eleito... 
Uma evolução no pensamento político levaria, porém, ao eventual 
advento de fenômenos como o sufrágio universal e partidos 
políticos. Nos meados do século XX, a cultura política na Europa 
tinha mudado a um ponto em que monarcas constitucionais tinham 
sido reduzidos ao status de testas de ferro, sem qualquer poder 
efetivo. Em seu lugar, o parlamento democraticamente eleito e seu 
líder, o primeiro-ministro, passaram a ser aqueles dotados de poder. 

Se, em 1688, você tivesse insistido que o conceito de uma “monarquia 
constitucional” era contraditório pela própria definição, que o 
“constitucional” no caso em questão significava simplesmente 
“simbólica” e que o resultado final da novela seria apenas uma volta ao 
governo parlamentar, você seria um jacobita. Simples assim. 
 
E estaria redondamente enganado – por cerca de dois séculos. A maioria 
das potências reais morreram junto com George III, mas até a rainha 
Vitória exerceu autoridade surpreendente sobre o funcionamento de 
“seu” governo. Não mais. Se tem uma coisa que a Força-W deixou bem 
clara, é que a monarquia constitucional não é um modelo estável de 
governo. Tampouco o sufrágio restrito. Não existe meio-termo no que diz 
respeito à democracia, nem para o bem e nem para o mal.  
 
Ademais, liberais clássicos do século XIX asseguraram inúmeras vezes que 
a democracia, a despeito da matemática óbvia da situação, não levaria 
necessariamente ao que hoje chamamos de “socialismo”. Parece que o 
povo inglês, com sua rigidez e fibra moral, supostamente nunca toleraria 
tal coisa, etc e tal.  
 
A lição aprendida com a história é bastante clara. Quer você ame ou 
odeie a Força-W, entregar-se a ela não é uma forma eficiente de resisti-
la. Não existe qualquer ponto estável ao longo do eixo esquerda-direita 
onde a Força-W, tendo extraído todas as concessões a qual a justiça lhe 
dá direito, simplesmente desaparece. De forma alguma. Ela sempre quer 
mais. “I can has cheezburger?" 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A persistência desta alucinação no pensamento anglo-americano é 
extraordinária. Um dia, por exemplo, eu estava lendo a biografia de 
George Canning, escrita por Harold Temperley e publicada em 1905, 
quando cheguei a um trecho fascinante sobre a Santa Aliança:  

Apesar da grande revolução, os déspotas da Europa não aprenderam 
nada e não esqueceram nada, salvo a benevolência que era sua 
única qualidade. O sistema paternal de governo não foi bem-
sucedido em regiões com tradições ou sentimentos locais 
arraigados, e por este motivo a Áustria nunca foi capaz de conciliar 
ou subjugar a Hungria. Porém, a Santa Aliança propôs uma forma de 
sistema paternal de governo para toda a Europa, o que não seria 
aplicável nas nações ainda dotadas de constituições livres ou fortes 
sentimentos patrióticos. Tais nações provaram ser para Metternich e 
Alexandre os equivalentes que Kossuth e Deak tem sido para Franz 
Joseph. Metterenich não compreendeu as mudanças acarretadas 
pela Revolução Francesa nas ideias e corações dos homens. Ele 
imaginou que poderia arrancar fora uma página do Livro da História 
e destruir tanto a memória quanto a esperança de liberdade. Ele 
acreditou que reação poderia ser permanente, que novos ideais e 
opiniões poderiam ser esmagados, e que o mundo seria então 
enfeitiçado novamente com a torpe inatividade que definiu a 
política de todas as nações antes de 1789. 

"Torpe inatividade!" "A benevolência que era sua única qualidade!" 
 
Meus amigos, o mundo de hoje não é um lugar tão terrível, mesmo 
levando em conta o Cara da Esquina. Mas comparado que o que seria se 
essa “torpe inatividade” tivesse prevalecido no mundo desde 1905, ele é 
um esgoto, uma favela e um lixão. 
 
Pense em todas as pessoas lindas que teriam vivido, todas as cidades 
lindas que não teriam sido bombardeadas, e as grotescas que nunca 
teriam sido construídas. As Guerras Napoleônicas foram uma festinha de 
quintal comparadas à Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A Revolução 
Francesa foi uma festinha de quintal comparada à Russa. E como vimos, a 
política externa dos Whig de exportar a democracia como panaceia 
universal para todos os males, implementada tanto por Canning quanto 
Temperley, não parece ser inteiramente desligada dessas tragédias.  
 
Temperley erra até nos detalhes menores. Os húngaros de sangue quente? 
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Estão roncando no sétimo sono nos braços de Bruxelas. E antes disso veio 
Moscou, que sofreu muito menos com Nagy do que Franz Josef com 
Kossuth. Nenhuma constituição foi cedida lá! Nada feito, “Livro da 
História”.  
 
Ademais, Temperley nem precisou do futuro para comprovar seu equívoco 
a respeito de Metternich que, como observa Deogolwulf, pode ter até 
exagerado a futilidade eventual de seus esforços. A era europeia de pura 
reação foi curta, mas os anos do período de 1815 a 1848 foram 
grandiosos. (Não deixe de ler um dos raros flertes do Wulf com textos 
longos, onde ele estraçalha o Iluminismo, representado pelo ilustre 
professor Grayling – que dá as caras nos comentários, onde é prontamente 
fatiado em mil pedacinhos como o peixe homônimo.)  
 
Isto nos traz ao projeto fracassado chamado conservadorismo, que aposta 
suas fichas em algo um pouco diferente: o conceito de que todas as 
concessões feitas à Força-W no passado foram corretas e necessárias, mas 
que quaisquer concessões adicionais são ruins e desnecessárias. O teólogo 
R.L. Dabney dos Estados Confederados rejeita essa ideia com  grande 
eloquência: 

Novamente, podemos deduzir que o movimento atual pelos direitos 
das mulheres certamente terá êxito com base no histórico de seu 
único oponente, o conservadorismo nortista. O partido em questão 
nunca conserva nada. A história repetida é uma de objeções a cada 
agressão do partido progressista, seguidas por uma medida 
respeitável de rugidos para manter as aparências, mas sempre 
cedendo às inovações. O ineditismo resistido de outrora hoje é um 
dos princípios aceitos do conservadorismo hoje ele é conservador 
somente em suas encenações de resistência às últimas inovações, 
que amanhã atropelarão sua timidez e serão sucedidas por uma 
terceira revolução, a ser novamente repudiada e posteriormente 
adotada. O conservadorismo americano é uma mera sombra que 
acompanha o radicalismo em seu curso rumo à perdição. Segue 
atrás, mas nunca retarda a trajetória e avança sempre junto a seu 
líder. Este suposto banho de sais perdeu sua graça. Com o que virá a 
ser salgado? Esta impotência não é dura, por assim dizer, de se 
explicar. É imprestável porque é conservadorismo apenas em 
conveniência, não em princípios firmes. Faz questão de não arriscar 
nada de valor em nome da verdade, e não tem qualquer intenção 
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de ser culpado da bobagem que é o martírio. Sempre que está 
prestes a registrar uma objeção, ele informa a besta selvagem cujo 
bote ele almeja rechaçar, da forma mais insossa possível, que “seu 
latido é pior que sua mordida”, e que ele manterá seus bons modos, 
limitando-se ao papel digno de resistência. O único propósito 
prático que ele ainda serve na política americana é o de servir de 
exercício para o radicalismo para evitar que ele se torne gordo e 
preguiçoso por falta de presas para esbofetear. Não tenho dúvida de 
que dentro de poucos anos, quando o sufrágio das mulheres for um 
fato consumado, o conservadorismo assimilará a ideia 
sorrateiramente a seu credo e mais adiante pavoneará sua sábia 
firmeza em utilizar as mesmas armas contra o extremo do sufrágio 
dos bebês; e quando essa batalha for similarmente vencida, 
ouviremos esse conservadorismo declarando que a integridade da 
constituição americana exige, no mínimo dos mínimos, a rejeição ao 
sufrágio dos burros. Ali ele assumirá, com grande dignidade, seu 
posto de resistência final. 

O reverendo Dabney ficaria certamente maravilhado com a era de Ingrid 
Newkirk.  
 
Dito isso, repare como ele se explode por completo com a própria bomba. 
A proposta de que o sufrágio é uma má ideia e ponto final pode não ser 
particularmente defensável em sua opinião, mas é certamente mais 
defensável do que a proposta de que todo homem deve ter poder de 
voto, mas mulheres não. (Ou homens brancos, mas não negros – outra 
convicção do reverendo Dabney. Repare que esse bastião também provou 
ser de defesa impraticável.) 
 
Enfim: ainda não entendemos a Força-W, e tampouco entendemos o que 
faz da reação o extremo oposto do progressismo. Também não temos uma 
teoria que explica em quais casos ela é boa e em quais é ruim.  
 
Por sua vez, Dabney e Metternich sugeriram uma abordagem bem 
diferente para como lidar com ela. Se você se opõe à Força-W, a forma 
mais eficiente de oposição talvez seja simplesmente...a oposição.  
 
Afinal, como progressista, você se opõe ao racismo. Por acaso a forma 
mais eficiente de oposição ao racismo é dar um espacinho para que ele 
possa extravasar um pouco, sendo só um pouquinho racista, sem exagerar 
demais? Me parece que a forma mais eficiente de oposição ao racismo é 



simplesmente a tolerância zero. 
 
Como progressista, você apoia a democracia. Mas se deixarmos isso de 
lado, seus conselhos a um governo contrário à democracia seriam 
simplesmente os mesmos, não? Se você, com pleno conhecimento dos 
fatos futuros, fosse aconselhar Charles I, você aconselharia mesmo que 
ele deixasse o Parlamento executar Strafford com base no argumento de 
que isso saciaria a sede por gargantas cortadas?  
 
O que sugiro aqui é que a Força-W na verdade opera como um pêndulo 
invertido, talvez com um certo atraso. Como um monarca “absoluto”, a 
melhor estratégia para preservar seu reinado é manter sua soberania 
completamente intacta. Arrancar pedaços dela e jogá-los aos lobos só 
atiça os bichos ainda mais.  
 
Como que isso não pareceu óbvio para os reis e príncipes da Europa 
antiga? Pode até ter sido. A dificuldade é que a monarquia absoluta 
sempre foi um ideal, nunca uma realidade. Todo soberano na história 
humana tem sido cria da política – não necessariamente da política 
democrática, mas da política mesmo assim. No mínimo, podemos afirmar 
que um rei que perde o apoio de seu exército está acabado. Portanto, o 
pêndulo não chega exatamente à posição vertical, e é uma moleza deixar 
que ele faça o que obviamente quer fazer.  
 
O modelo do pêndulo invertido propõe que para um estado não 
democrático estável e coerente, a eliminação da política requer muito 
pouca energia repressiva. Cingapura, Dubai e China, por exemplo, todos 
têm suas próprias polícias secretas, bem como os Habsburgos do século 
XIX. Esses governos são muito diferentes um do outro, mas a Força-W 
apavora todos eles. Mesmo assim, eles conseguem reprimi-la sem cair nas 
mãos da democracia ou recorrer a campos de extermínio. 
 
Residentes desses países podem pensar o que bem entenderem. Podem 
até expressar o que bem entenderem. É só quando eles se organizam que 
acabam se encrencando. Se não quer que o Ministério de Segurança 
Pública venha incomodar, não forme nem junte-se a um movimento 
antigovernamental. Esse status quo certamente não é ideal. Creio que 
este blog não seria tolerado na China, e minha visão de um estado ideal é 
uma onde é possível criar qualquer tipo de movimento antigovernamental 
que o cidadão quiser, desde que ele não envolva armas ou bombas. 
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Porém, comparando este nível de violação da liberdade pessoal com a 
experiência de vida cotidiana sob Stalin ou Hitler é como comparar 
amendoins e abóboras.  
 
Por que acha que a China não tolera qualquer política antigovernamental 
pacífica? Porque “o poder do povo” é capaz de derrotar o Exército 
Popular de Libertação? Não. Porque a China não é um estado 
perfeitamente estável, e está bem ciente disso. Dentro do Partido 
Comunista chinês, a politicagem corre solta. Porém, uma jogada 
expressamente proibida para figuras políticas no regime chinês é a 
imposição de sua vontade a seus adversários por meio de política de 
massas. Praticamente toda pessoa em qualquer cargo de responsabilidade 
na RPC hoje ficou marcada, em um nível pessoal, pela Revolução 
Cultural, na qual a China sentiu todos os vícios da democracia e nenhuma 
das virtudes. É só através da proibição da política que o partido consegue 
se sustentar. 
 
Vale lembrar que em 1989 o governo chinês quebrou a regra suprema do 
governo Whig: nunca dispare contra uma multidão. Como disse John F. 
Kennedy: "Aqueles que impossibilitam revoluções pacíficas tornarão as 
revoluções violentas inevitáveis.” O governo chinês não só impossibilitou 
as revoluções pacíficas como fez delas atos de violência. E o resultado? 
Revolução violenta? Não. Vinte anos de paz, prosperidade sem igual e 
liberdade individual, embora não política. Como dizem os filósofos, um 
corvo branco basta para refutar a afirmação de que todos os corvos são 
pretos.  
 
O modelo da Força-W como pêndulo invertido nos proporciona uma 
grande ferramenta para tentar entender Hitler. Sim: Hitler era 
reacionário. Eu sou reacionário. Credo! Se um dia me bater a vontade de 
deixar o bigode crescer (coisa que não vai acontecer), preciso deixar ele 
esticar bem além do nariz nos dois lados. Passar pomada para encaracolar 
as pontas talvez seja a única solução.  
 
O nazismo, bem como o fascismo de modo geral, foi um movimento 
reacionário. Além disso, foi produto de um conjunto de circunstâncias 
muito atípicas em nossa história. Os fascismos brotaram em países onde o 
nível mais alto do governo tinha sido tomado por esquerdistas, mas onde 
ainda existiam resquícios do ancien regime (particularmente nas forças 
de segurança e no poder judiciário) que gozavam de apoio popular 



expressivo entre a pequena burguesia ou a casta Caipira.  
 
Em outras palavras, o pêndulo estava muito, mas muito longe do centro 
alto. Porém, o sistema ainda tinha um mecanismo rudimentar usado para 
puxar o pêndulo de volta de forma brutal: a violência de rua. Hitler e 
Mussolini ascenderam ao poder em parte através da boa e velha política 
democrática, e em parte através do uso de capangas para intimidar seus 
adversários políticos. Tal coisa seria impossível sem um sistema de 
segurança conivente com esse tipo de comportamento. Quando a SA se 
engalfinhava com os comunistas nas ruas, os membros da SA costumavam 
ser liberados, enquanto os comunistas recebiam penas longas.  
 
Repare o esforço hercúleo investido pelos governos pós-1945 para garantir 
que esse cavalo específico não escaparia deste estábulo específico. A 
política oficial é de tolerância zero no que diz respeito a violência 
política de direita em qualquer país ocidental da atualidade. (Há uma boa 
dose de tolerância para com violência de esquerda, com um exemplo 
marcante sendo o das antifas europeias, que são as verdadeiras 
sucessoras de Ernst Röhm.) O fascismo clássico simplesmente não 
funciona sem uma leva de juízes dispostos a fazer vista grossa para 
“coisas da juventude”.  
 
É impossível chamar os sistemas judiciários ocidentais da atualidade de 
reacionários em qualquer gênero, número ou grau. Portanto, se você é 
progressista, pode riscar o fascismo (o bom e velho fascismo dos anos 30, 
ao menos) fora de sua lista de preocupações. E se você for reacionário, 
pode riscar o fascismo de sua lista de estratagemas. Considerando os 
resultados dos anos 30, só posso ver isso como uma coisa positiva. 
 
Beleza. Chega de suspense. Chega de divagar. Vamos explicar a Força-W. 
Falando nisso, vamos explicar por que o progressismo é o oposto da 
reação. Aliás, vamos explicar as duas coisas com uma única teoria.  
 
Progressistas, de modo geral, não acreditam no caos. (Imagine só se 
invadisse o site do Obama e trocasse todas as ocorrências da palavra 
“mudança” por “caos”. Multidões alegres entoando lemas e segurando 
cartazes que dizem somente “CAOS”...sinceramente, a situação que 
temos já é desconcertante o bastante.) Tampouco acreditam em 
desordem, tumulto, destruição ou em consumir quantidades absurdas de 
crack e destroçar o carro de uma senhora coitada.  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No lugar disso, ao prestar atenção ao que progressistas, Whigs, 
republicanos e outros anti-reacionários realmente acreditam, sejam eles 
partidários de Obama, Lafayette, Herzen ou qualquer outro paladino da 
causa do povo, raramente (embora “nunca” seria exagero) é a simples 
dissolução niilista da ordem atual. É sempre a construção de uma nova 
ordem que representa uma melhora, em tese, quando comparada à 
ordem atual.  
 
Porém, duas coisas precisam acontecer para que essa nova ordem seja 
erguida. Primeiramente: os engenheiros dessa nova ordem precisam 
chegar ao poder. Segundo: eles precisam destruir a ordem antiga, que 
com sua insistência em existir impede o nascimento da nova.  
 
Na mente progressista, essas tarefas indispensáveis não representam 
objetivos. São métodos. Podem até ser consideradas obrigações 
desagradáveis, mas necessárias.  
 
Um fato fascinante sobre a campanha presidencial americana de 2008 é 
que os dois candidatos do Partido Democrata são (ou foram em algum 
ponto de suas vidas, ao menos) discípulos de Saul Alinsky. Clinton chegou 
a estudar e se corresponder com Alinsky. Obama foi um “organizador 
comunitário” alinskista. Em 2009 podemos muito bem ter nosso primeiro 
presidente alinskista.  
 
No ano passado, a New Republic (uma revista que certamente não é 
reacionária) publicou uma matéria excelente sobre as raízes alinskistas de 
Obama. Lamento informar que o texto é leitura obrigatória para todo 
progressista. Se ainda se considerar progressista ao terminar, então ao 
menos saberá com o que está envolvido. Este foi o trecho que achei mais 
marcante:  

A contribuição de Alinsky ao conceito de organização comunitária 
foi a criação de um conjunto de regras, uma abordagem clara e 
sistêmica que poderia ser empregada por cidadãos comuns para 
conquistar poder público. A primeira lição que Obama aprendeu, e a 
mais fundamental, foi uma reavaliação de seu entendimento do 
poder. Horwitt diz que quando Alinsky perguntava a seus novos 
alunos seus motivos para quererem se organizar, eles 
invariavelmente respondiam com clichês altruístas envolvendo a 
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vontade de ajudar os outros. Alinsky então gritava que existia uma 
resposta de uma palavra só: “Vocês querem se organizar para 
conquistar poder!”  
 
Galluzzo me mostrou o manual usado por ele para treinar novos 
organizadores, que pouco difere da versão usada para treinar 
Obama nos anos 80. É repleto de seminários e capítulos com títulos 
que remetem à compreensão do poder: “análise do poder”, 
“elementos de uma organização de poder”, “o caminho ao poder”. 
Galluzzo me disse que muitos aprendizes recém-chegados sentem 
uma aversão à abordagem nua e crua de Alinsky porque eles veem a 
proposta organizadora com olhos idealistas, não realistas. Mas o 
manual de Galluzzo orienta eles a superarem esses complexos. “Não 
querer poder não faz com que a pessoa seja virtuosa,” diz o 
manual. “Não querer poder faz de nós covardes,” porque “poder é 
bom” e “a impotência é perversa”.  
 
A outra lição fundamental que foi repassada a Obama foi a máxima 
de Alinsky de que o interesse próprio é o único princípio que deve 
ser usado como núcleo para se organizar grupos. (O manual de 
Galluzzo chega a instruir aprendizes em letras garrafais: “Livre-se 
dos bons samaritanos em sua igreja e sua organização.”) Obama 
gostou da visão realista de Alinsky. “A chave para a criação de 
organizações de sucesso era se assegurar de que o interesse próprio 
dos envolvidos estava sendo suprido,” ele me disse, “e que a base 
não era puro idealismo utópico. Alguns daqueles princípios básicos 
continuam fortes e de fato, ainda acredito neles.”  
[...]  
Obama assimilou os seminários sobre poder tão bem que mais tarde 
ele mesmo viria a repassá-los. No website de sua campanha 
encontramos uma foto de Obama em uma sala de aula ensinando 
métodos alinskistas aos alunos. Lá está ele em frente a um quadro-
negro onde escreveu “Análise de Poder” e “Relacionamentos 
Fundados no Interesse Próprio”, uma ideia ilustrada com um 
diagrama mostrando o fluxo de dinheiro das grandes empresas ao 
prefeito. 

(Não cheguei a procurar essa foto. Imagino que o website já foi 
atualizado desde então.) (1)  
 



Minha teoria do progressismo é a seguinte: ele é um “Relacionamento 
Fundado no Interesse Próprio”. É exatamente o que Alinsky descreve: um 
meio de organização para aqueles que querem poder. Isso os une em 
torno do único prazer humano mais antigo que o sexo: atacar seus 
inimigos em bando. Isso permite que eles justifiquem essa atividade cruel 
e carnívora como uma causa filantrópica. Mas o grande apelo é na 
verdade a emoção do poder e da vitória – com umas pitadas de dinheiro 
no meio, de vez em quando. 
 
É por isso que sujeitos como Temperley são incapazes de imaginar um 
mundo de “torpe inatividade” sem nenhuma politicagem para qualquer 
um. "Que nada pertence a eles." Certa vez Obama catou um emprego 
normal em uma empresa comum. Ele disse que a sensação era a de estar 
morto. Era como alimentar um cachorro à base de nabos. Carnívoros 
precisam de carne.  
 
A eficácia de Alinsky se devia ao fato de que ele rejeitava eufemismos 
romantizados. Ele apenas descrevia as coisas como elas eram. Sinto que 
isso é uma qualidade admirável. Lafayette, Herzen e praticamente 
qualquer outro republicano do século XIX fora do departamento marxista 
das coisas todos ficariam horrorizados ao ouvir Alinsky – mas o fato é que 
a empreitada deles era basicamente a mesma. 
 
Assim o progressista é, de fato, o extremo oposto do reacionário. Bem 
como ordem e estabilidade são essenciais à reação, desordem e 
destruição são essenciais ao progressismo. 
 
O progressista nunca vê as coisas dessa forma. Seu objetivo nunca é a 
concretização da desordem e destruição. A não ser que esse progressista 
seja o próprio Alinsky, é muito improvável que ele pense diretamente em 
termos da conquista do poder e da aniquilação de inimigos. Geralmente 
há um fim que é categoricamente desejável, até mesmo do ponto de 
vista reacionário. 
 
Mas se você por acaso desenvolvesse um movimento progressista capaz de 
realizar seus objetivos sem tomar o poder e sem aniquilar seus inimigos, 
ele teria pouca força e atrairia pouquíssimos defensores. O que dá 



popularidade a movimentos como esses é a oportunidade de tomar uma 
atitude e a promessa de vitória. Para derrotar os adversários, certifique-
se de que eles não têm qualquer chance de vitória. Ninguém gosta de 
perdedores.  
 
Esta teoria também explica como que movimentos progressistas são 
capazes de produzir resultados bons. Primeiro: suas metas precisam ser 
boas, ao menos na visão de seus seguidores. Já que as pessoas em 
questão não são maléficas, o que elas chamam de “bom” costuma ser 
compatível com a minha visão, ou com a sua. E segundo: se o 
progressismo é uma forma essencialmente destrutiva, certas coisas ainda 
precisam ser destruídas.  
 
Considere a homofobia, por exemplo, pois esta é uma área em que 
(apesar de minhas preferências reprodutivas) estou plenamente de 
acordo com o pensamento progressivo mais moderno da atualidade. Por 
outro lado, a destruição da homofobia é um ato de hegemonia cultural 
brutal. Americanos e europeus consideram a homossexualidade uma coisa 
doentia, perversa e malévola desde que Jesus era criancinha. Se você 
tem o poder para dizer que eles não podem mais acreditar nisso, tem o 
poder para dar a eles praticamente qualquer ordem que quiser. Neste 
caso, estaria usando seus superpoderes para o bem. (2) Mas será que é 
sempre assim? 
 
E quanto à Força-W, o pêndulo invertido é uma boa analogia física, mas 
existe outra: a entropia.  
 
O progressismo é obviamente entrópico por natureza. Seu inimigo é a 
ordem, obviamente. Progressistas desprezam a formalidade, autoridade e 
hierarquia em um nível de instinto. Teóricos políticos reacionários como 
Hobbes gostavam de visualizar o estado em termos de um sistema 
ordenado, como o mecanismo de um relógio. O progressismo é como areia 
nessas engrenagens. 
 
Em um nível mais sutil, o verdadeiro efeito entrópico se encontra no 
método progressista de conquistar o poder não com a tomada imediata do 
estado como um todo, mas de devorar um pedacinho de cada vez, 
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conforme eles destoam do resto. O impacto disso é um aumento 
constante na complexidade do processo de decisão do estado. E 
complexidade, lógico, é o mesmo que entropia.  
 
 
1. Uma cópia da foto em questão está disponível neste link: 
www.unqualified-reservations.org/images/obama-teaching-alinsky.jpg. 

2. Isto não deve ser interpretado, lógico, como apoio ao impacto negativo 
do comportamento homossexual promíscuo na saúde pública. De fato, 
existem outros custos associados à destruição da homofobia, tais como 
uma redução no status relativo dos relacionamentos heterossexuais e uma 
sinalização de risco que prejudica o afeto masculino tradicional e a 
coesão de grupos. Ademais, caso a tese do germe gay proposta por 
Gregory Cochran seja confirmada, um certo grau de “homoaversão” seria 
discutivelmente justificado. 

 
 
 

CAPÍTULO 4: A HIPÓTESE DO DR. JOHNSON 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 8 DE MAIO, 2008 
 

Nos primeiros três capítulos, meu caro progressista de mente aberta, 
fizemos o possível para providenciar ferramentas que o ajudarão a avaliar 
a proposição perturbadora que estamos prestes a apresentar.  
 
A proposição em questão não é nova nem misteriosa. Vamos denomina-la 
a Hipótese do dr. Johnson, com base nesta observação do exímio doutor.  
 
E como sempre afirmo, o Diabo foi o primeiro Whig.  
 
Não é uma hipótese no sentido científico do termo, lógico – não temos 
como prova-la, e tampouco tentaremos. É só uma expressão com a qual 
você pode concordar ou não.  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A grande vantagem desta sintetização formulada pelo dr. Johnson é o 
charme de sua natureza booleana. Você pode concordar ou discordar. É 
difícil se manter indiferente. Vamos dar como certo que você, como 
progressista, discorda, e veremos o que poderia convencê-lo a mudar de 
ideia. (1)  
 
Como assim, “o Diabo foi o primeiro Whig”? O que vem à mente quando 
você pensa no Diabo? No meu caso, é sempre o Mick Jagger.  

Permita que eu me apresente 
Sou um sujeito rico e de bom gosto 
Ando nesta terra há muitos e muitos anos 
Roubei muitas almas só para jogá-las fora  
 
Eu estava lá quando Jesus Cristo 
Teve seu momento de dor e hesitação  
Certifiquei-me de que Pilatos  
Lavaria suas mãos e selaria seu destino 
 
Muito prazer 
Espero que adivinhe quem sou 
Mas o que deixa você perplexo 
É a natureza do meu jogo 
 
Enrolei em São Petersburgo 
Quando vi que a hora pedia uma revolução 
Matei o tzar e seus ministros 
Anastásia gritou em vão 
 
Pilotei um tanque 
Detive patente de general 
Enquanto o Blitzkrieg assolava  
E os corpos fediam 

 
Imagino que todos estamos de acordo que o Diabo pilotou um tanque, 
deteve patente de general enquanto o Blitzkrieg assolava e os corpos 
fediam. O que o dr. Johnson propõe aqui é que o Adversário bateu palmas 
nos Debates de Putney, que pintou a cara e brandiu sua machadinha no 
Dartmouth, que gargalhou com malícia no olhar ao declamar o Juramento 
do Jogo da Pela. Não é uma música das mais curtas, mas não lembro de 
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ter ouvido esses versos.  
 
Lógico que não podemos esquecer daquela parte sobre São Petersburgo, 
quando a hora pedia uma revolução. Confesso que fui malandro com 
vocês. Tenho um segredo de família a revelar. 
 
Eu não sou progressista, mas os pais dos meus pais foram. Judeus de 
Great Neck, da tradição Yiddish, e progressista era a palavra exata que 
eles sempre usavam para descrever suas crenças. E eles usavam a palavra 
da mesma exata forma que Barack Obama. Uma das últimas coisas que 
minha avó me disse antes de cair da escada de casa, fulminando o lobo 
frontal de seu cérebro (crianças, quando seus parentes de idade mais 
avançada assinam seus testamentos em vida, não é brincadeira – avisem 
aos médicos, e com frequência), foi que Frank Rich era um escritor 
maravilhoso.  
 
Mas sabe do que mais? Para vovô e vovó, pessoas bondosas como ninguém 
e que não tinham o mínimo interesse pelo Diabo ou suas obras, nem 
mesmo Mick Jagger, a palavra progressista era código. Um tipo de apito 
inaudível. Na realidade, eles eram comunistas.  
 
Não é eufemismo para meros esquerdistas ou para aqueles simpatizantes 
espirituais do gênero “Alger – perdão, Adlai”. Estou falando de legítimos 
membros de carteirinha do Partido Comunista do Estados Unidos, com 
mensalidades em dia. Dos anos 30 até os anos 70 ou além. Será que 
tinham mesmo carteirinhas? Levavam elas no bolso? Será que sacavam a 
carteirinha por engano de vez em quando no Safeway? “Lamento, 
senhora. Isso pode garantir acesso grátis no metrô de Moscou, mas não a 
qualifica para nossas promoções do dia.” Infelizmente, tais detalhes 
foram perdidos no passar dos anos. 
 
Porém, meu irmão tem cartas enviadas pelo nosso avô nos tempos de 
guerra onde pede para sua esposa “continuar fiel ao Partido”. Meus pais 
lembram de conversas ao redor da mesa de jantar no começo dos anos 70 
onde a expressão “linha do partido” foi usada sem um pingo de ironia. 
Inclusive, reza a lenda que os dois se conheceram em um encontro do 
Partido, onde meu vovô ficou de pé em uma cadeira na cozinha de um 
membro e deu um discurso fervoroso.  
 
Dependo do diz-que-diz familiar neste quesito, porque minha avó nunca 
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admitiria nada disso, nem mesmo para mim. Não que eu tenha revelado 
minha natureza jacobita a ela, mas ela deve ter percebido que eu não lia 
Frank Rich o bastante. Certa vez eu criei coragem e perguntei a ela se 
era verdade mesmo que minha existência se devia a um encontro do 
Partido. "Claro que não,” ela disse. “Foi só um encontro da Liga 
Americana Contra a Guerra e o Fascismo. Lamento informar que os 
impulsos conspiratórios da minha vó não eram afiados o bastante para um 
mundo armado com a Wikipedia.  
 
Ou seja, no contexto de 2008, o que estamos afirmando ao dizer que o 
Diabo foi o primeiro Whig é que essa noção de “progresso” parece meio, 
digamos, estranha e perturbadora. Como pode ver, minha criação nutriu 
uma certa predisposição a desconfiança. Seria fútil tentar me convencer 
de que nunca houve uma conspiração comunista internacional.  
 
Como progressista moderno, é lógico que você não é comunista. Na 
verdade, você é (como Sartre) um anti-anticomunista. Você vê o 
comunismo como um erro, que é exatamente o que foi, naturalmente. O 
anticomunismo de figuras como Joe McCarthy e Robert Welch ainda deixa 
você atônito e horrorizado. O mesmo não pode ser dito de seu oposto. 
“Macartista” é um insulto que continua apropriado, em sua visão. 
“Fascista” também. Por outro lado, “comunista” e variantes similares são 
insultos ultrapassados e quase cômicos. “Seu comunista!”  
 
Pode ser dito, no máximo, que Obama é comunista da mesma forma em 
que Mitt Romney é mórmon. Romney não é mórmon no sentido que ele 
leu o Livro de Mórmon e ficou fascinado com o encanto e mistério da 
placas de ouro de Joseph Smith. Ele é mórmon porque seus pais eram 
mórmons – bem como os pais de Obama eram comunistas (com “c” 
minúsculo para indicar que eram simpatizantes, não necessariamente 
membros.) Mesmo se Romney fosse decretado rei supremo do universo, 
imagino que a restauração do Estado de Deseret não seria uma das 
grandes prioridades em sua pauta. Imagino que o mesmo pode ser dito de 
Obama com o Politburo.  
 
A teoria histórica anti-anticomunista coloca o comunismo em um nicho 
bem específico: o comunismo não é bom, por assim dizer, mas atacar ele 
também não é bom. Então não atacaremos. A verdade é que o comunismo 
representa apenas uma pequena parcela da experiência progressista. A 
conclusão de que o progressismo é necessariamente ruim porque Stalin se 
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dizia “progressista” é tão rasa e falaciosa quanto a conclusão de que o 
reacionismo é necessariamente ruim porque Hitler (por mais que não 
usasse essa palavra) era reacionário.  
 
No melhor dos casos o comunismo é um exemplo de como o “progresso” 
pode ser estranho e perturbador. Porém, devido às associações históricas 
mencionadas acima, não é um bom exemplo do quesito “estranho e 
perturbador”. Lá vai um exemplo melhor: a Cientologia.  
 
Você chegou a ver o vídeo de Tom Cruise sobre a Cientologia? Sinto que é 
obrigatório. Se for ver esse vídeo e, logo na sequência, o vídeo We Are 
The Ones laudando Obama (não posso deixar de mencionar que não é um 
vídeo oficial da campanha presidencial), qual será sua reação imediata? 
Será mera coincidência? Ou, sabe, uma conspiração? 
 
Estou insinuando somente que o progressismo, desde os Whigs do dr. 
Johnson (e até mesmo bem antes disso) até “will.i.am”, parece um pouco 
com a Cientologia. Ênfase no um pouco. Eu diria que o progressismo 
lembra a Cientologia no mesmo grau em que Scarlett Johansson lembra o 
nematódeo Caenorhabditis, um Porsche Cayenne lembra um carrinho de 
mão e LSD lembra chá verde. Superficialmente, são coisas totalmente 
diferentes. As semelhanças são todas de baixo nível. 
 
A Cientologia é estranha e perturbadora, lógico. Ao tentar argumentar 
que o progressismo é estranho e perturbador, nos deparamos com um 
desafio assombroso: o fato de que progressistas, de modo geral, não são 
estranhos nem perturbadores. Progressistas, de modo geral, são pessoas 
simpáticas, educadas e com os pés no chão. O mesmo não pode ser dito 
de cientologistas.  
 
Pensando bem, existe outra coisa que falta aos cientologistas: amigos no 
poder. Pelo que eu sei, ao menos. Prefiro acreditar que a penetração da 
Cientologia no governo e outras instituições de prestígio é relativamente 
limitada. Posso estar enganado. Espero que não. Porque caso 
cientologistas tomassem controle de uma instituição (seja a CIA, o Cirque 
du Soleil, o New York Times, Starbucks, a NBA, Yale, Apple ou seja o que 
for), absolutamente nada indica que eles abririam mão dela livremente. 
Se acreditarmos no que o sr. Cruise diz, a vontade deles de dominar o 
mundo parece ser bem sincero. Pelo bem do mundo, lógico.  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Repito: isso soa familiar? Talvez, mas há limites para o que podemos 
aprender com insinuações como essas. Lamento informar que chegou a 
hora de nos aprofundarmos na teoria política da pesada.  
 
A questão que temos aqui é o relacionamento, tanto no passado quanto 
no presente, entre o progressismo e as grandes instituições americanas. É 
uma pergunta capciosa, obviamente. Não há resposta nula plausível, ao 
contrário do caso da Cientologia. Nitidamente tem alguma coisa rolando. 
Mas o que seria? Qual seria o panorama maior da questão?  
 
Tenho um joguinho divertido para vocês. Vamos separar as sociedades 
civilizadas com três classificações, 1, 2 e 3, de acordo com a relação 
delas entre a opinião e a autoridade. Para deixar mais divertido, vou 
descrever as classificações de forma abstrata, sem exemplos concretos, e 
depois vamos tentar determinar onde nos encaixamos.  
 
A classificação 3 é o que Karl Popper chama de sociedade aberta. Em uma 
sociedade de classe 3, a competição entre pensamentos dominantes é 
baseada em sua semelhança com a realidade. Instituições que disseminam 
pensamentos competem com base na qualidade dos pensamentos 
disseminados. Isso parece física quântica, por acaso? Porque não é.  
 
Ideias boas, em uma sociedade de classe 3, superam ideias ruins, porque 
a maioria de nós prefere ser esclarecida do que iludida. Muitos indivíduos 
têm suas predisposições cognitivas (como uma preferência inata por 
previsões otimistas ao invés de pessimistas, ou o inverso), mas elas 
costuma se equilibrar e são um fator minúsculo comparado à ambição 
maior dos intelectuais de ver a realidade pelo que ela é. Intelectuais são 
extremamente competitivos por natureza e se deliciam em demolir as 
ilusões dos outros. Tolices não costumam durar muito com eles por perto.  
 
Portanto, em uma sociedade de classe 3, não temos como garantir que 
todos vão concordar ou que todos estarão corretos, mas podemos afirmar 
com grande segurança que os melhores pensamentos estarão disponíveis 
para aqueles que decidirem refletir sobre eles. Sempre existirão 
superstições em uma sociedade de classe 3, pois sempre existirão pessoas 
supersticiosas, e essas, bem como todos os outros, terão liberdade para 
pensar e falar como quiserem. Sempre existirão opiniões conflitantes, já 
que muitas questões não podem ser respondidas com métodos precisos e 
objetivos. Quem foi melhor? Humphrey Bogart em Casablanca ou Rutger 
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Hauer em O Destruidor? Mas já que a realidade é uma coisa e seres 
humanos são seres humanos, aqueles que são inteligentes e buscam 
entender a realidade vão gravitar em torno da verdade, de modo geral.  
 
Portanto, quem vive em uma sociedade de classe 3 pode ter ideias 
próprias, mas não precisa ter ideias próprias. Para quê comprar uma vaca 
quando o leite é barato? Sociedades de classe 3 oferecem uma percepção 
correta da realidade a todos que buscam tal coisa. Se você busca uma 
noção correta de história, é só comprar um livro de história. Se quer uma 
visão estranha e perturbadora da história, deve conseguir encontrar isso 
também, mas vai precisar correr atrás de um grupo de historiadores que 
tenha seu mesmo viés estranho e perturbador. Os sensatos quase 
certamente representarão a maioria.  
 
Acho que estamos de acordo ao afirmar que gostaríamos de viver em uma 
sociedade de classe 3. A questão é: será que vivemos em uma? Vamos 
deixar essa belezura para depois.  
 
A classe 1 é basicamente o oposto da classe 3. É o que podemos chamar 
de sociedade leal. Em uma sociedade de classe 1, seus pensamentos são 
coordenados pelo governo. A opinião pública é tratada pelo governo como 
questão de segurança nacional.  
 
Por que será que a opinião pública é uma questão de segurança nacional? 
Porque as pessoas são perigosas para burro. Todos que já criaram um 
menino viram em algum momento sua atração nata pelas armas. 
Convenhamos que até chimpanzés são bichos perigosos para burro. E 
repare que grande parte da superfície da Terra é controlada por seus 
parentes mais calvos, o que claramente não seria o caso se nossos irmãos 
primatas estivessem no comando.  
 
Em uma sociedade de classe 1, o Estado define duas categorias de 
pensamentos: os bons e os ruins. A sociedade pune as pessoas que 
expressam pensamentos ruins e oferece recompensas aos que expressam 
pensamentos bons, com o caso ideal sendo as duas possibilidades, claro.  
 
Pensamentos ruins são aqueles que, se fossem pensados por gente 
suficiente, poderiam representar uma ameaça à segurança do Estado. 
Bons pensamentos são aqueles que são úteis ao Estado, nem que essa 
utilidade se limite a preencher um espaço mental que poderia ter sido 
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ocupado por um pensamento ruim. 
 
Para instalar seus pensamentos bons no cérebro do indivíduo, o Estado 
apoia um conjunto de órgãos oficiais de comunicação – instituições que 
produzem bons pensamentos incessantemente, para assimilação do berço 
ao túmulo. Esses órgãos instalam pensamentos bons nos jovens e nutrem 
os mesmos quando eles viram adultos. Hominídeos são máquinas de 
aprendizado. Aprendem tudo que for apresentado a eles. Não é nada 
complicado de se explicar.  
 
Para impedir a disseminação de pensamentos ruins o Estado emprega seus 
poderes para dissuadir, proibir ou destruir órgãos de informação 
extraoficiais ou mal organizados em qualquer sentido. O Estado constrói 
um ambiente jurídico onde a transmissão direta de pensamentos ruins 
entre indivíduos é uma atitude socialmente e profissionalmente leviana 
no melhor dos casos, e no pior, litigável. Dissidentes podem ser privados 
das proteções da lei, e limitações legais podem ser impostas a eles ou 
àqueles que os toleram. Ademais, lógico que o Estado também pode 
prender, exilar ou executar esses dissidentes. 
 
Em sociedades de classe 1 bem-sucedidas – e já vimos muitas – a gama de 
pensamentos bons pode ser rica e diversa. Muitos ou até todos desses 
pensamentos podem ser bastante sensatos. Deve ser possível para 
membros inteligentes da classe dominante viverem vidas normais e de 
sucesso sem sentirem uma vez sequer a tentação da subversão. 
 
Porém, do ponto de vista das forças de segurança, a existência de uma 
pergunta ou outra para qual a resposta ruim é verdadeira, ou para qual a 
resposta boa é pura bobagem, pode ser útil. Certas pessoas são 
desordeiras natas. Outras são leais por natureza. Separar as ovelhas dos 
bodes é uma grande mão na roda, permitindo que as autoridades foquem 
nos casos problemáticos.  
 
Lógico que nem todos em uma sociedade de classe 1 precisam ser adeptos 
do Estado, mas quanto mais, melhor, especialmente nas classes 
dominantes. Uma estrutura ideal teria os crentes concentrados nos 
círculos sociais mais populares e bem-sucedidos, e os subversivos (se 
existirem, de fato) seriam os indivíduos menos inteligentes, de pouca 
instrução e muito menos poder aquisitivo. Com uma estrutura como essa, 
os crentes sentirão um desprezo saudável e compreensível pelos 



subversivos, que ficarão então propensos a abandonarem quaisquer 
pensamentos ruins incutidos neles, pois de contrário não teriam 
esperança de subir na vida.  
 
A condição sine qua non de sociedades de classe 1 é a coordenação 
centralizada de informações. Já que esses órgãos são os instrumentos que 
possibilitam a realização da segurança nacional, não pode haver 
contradição entre eles em hipótese alguma. Em um estado cuja segurança 
depende exclusivamente do poderio militar, você acha que unidades do 
exército e da marinha, por exemplo, podem brigar com as outras? Dã, 
claro que não. Da mesma forma, em um estado cuja segurança depende 
do controle de pensamentos (e provavelmente uma certa medida de 
poderio militar), qualquer conflito intelectual representa uma ameaça 
gravíssima. Discordância significa instabilidade, até mesmo no que tange 
a detalhes triviais.  
 
Em outras palavras, os órgãos de controle de informações em uma 
sociedade de classe 1 são sinóticos. Eles veem o mundo através de um 
único olho, um conjunto de doutrinas, uma história oficial. A sinopse, por 
assim dizer. 
 
Como que um estado de classe 1 preserva a coerência de sua sinopse? Um 
método bem simples é através do comando com um único líder, que 
exerce supervisão executiva unificada. No cenário ideal, esse mesmo 
líder coordena tanto a segurança física quanto a intelectual. Se o estado 
de classe 1 não segue um só líder, ele deve ao menos seguir uma única 
instituição dominante. Já que a segurança depende da coerência sinótica, 
qualquer divergência pode literalmente ser o estopim para uma guerra 
civil. 
 
A identidade histórica das sociedades de classe 1 não é mistério algum. É 
um padrão inequivocamente de direita. É também o modelo padrão de 
governo da humanidade: o deus-rei. Os gregos chamavam isso de 
“despotismo oriental”. É conhecido na história cristã como 
cesaropapismo. Na história anglo-americana, é o estado trono-e-altar, 
representado pelos anglicanos da Alta Igreja ou pela tradição católica. 
Quando americanos expressam apreço pela separação entre igreja e 
estado, estão expressando também uma antipatia pelo modelo de classe 
1.  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Na história do século XX, é lógico que os exemplos mais claros do estado 
de classe 1 são vistos na forma do Nacional-Socialismo e fascismo 
italiano. Os modelos fascistas descartaram quase todos os traços 
superficiais do teísmo cristão, mas reaproveitaram o modelo básico 
cesaropapista. Sob a supervisão de Hitler, lógico, Goebbels foi 
essencialmente o papa da Alemanha nazista. Seu poder de mando sobre 
toda a produção intelectual do Terceiro Reich, desde filmes a escolas e 
universidades, igualava tranquilamente o de qualquer pontífice medieval. 
(Este filme é altamente recomendado.)  
 
A expressão nazista Gleichschaltung, que costuma ser traduzida como 
“coordenação”, é basicamente a expressão máxima do modelo de classe 
1 na modernidade. Os nazistas usavam também a palavra Aufklärung, que 
significa “iluminismo”, ou “esclarecimento”, em um sentido mais literal, 
como termo para a inculcação de ideias úteis no povo alemão. Penso 
nesse termo sempre que vejo um “aviso de utilidade pública”. 
 
Vemos o modelo de classe 1, embora de forma menos distinta, nos 
estados comunistas. Costuma ser mais institucional e menos pessoal. 
Identificar Hitlers comunistas é fácil, mas não existe equivalente 
comunista para Goebbels. Com o passar do tempo, estados comunistas 
sofriam uma erosão da autoridade pessoal, que era repassada às 
instituições. Porém, o Partido em um estado unipartidário moderno é 
mais ou menos equivalente à Igreja no velho sistema cristão, e uma igreja 
bem estabelecida é uma igreja bem estabelecida, quer ela seja 
governada por um papa ou por um sínodo.  
 
O estado de classe 1 é certamente o mais comum na história humana. 
Não é o fim do mundo. A China da atualidade é uma sociedade de classe 
1. É também a economia mais próspera do mundo, e morar lá não é nada 
mal. A Inglaterra elisabetana, que viveu possivelmente a maior explosão 
artística na história da humanidade, era uma sociedade de classe 1, 
fervilhando com agentes da polícia secreta. Por outro lado, a Coreia do 
Norte é uma sociedade de classe 1, e é horrível em praticamente todos os 
sentidos imagináveis. Posso afirmar, de modo geral, que acho preferível 
morar em uma sociedade de classe 3 do que em uma de tipo 1, mas os 
detalhes importam.  
 
Mas veja bem o problema. 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O problema: a sociedade ocidental moderna pós-1945 não bate com a 
descrição de uma sociedade de classe 1. Por exemplo, não existe uma 
autoridade coordenadora absoluta. Descartando teorias de conspiração 
que possam inventar (Joo! Joo!), isso simplesmente não existe. Não 
temos um Goebbels orientando escritores sobre o que escrever, cineastas 
sobre o que filmar, jornalistas sobre o que publicar, ou professores sobre 
o que professar. Não temos papa, igreja, partido, nada. E como já vimos, 
o modelo de classe 1 não faz sentido sem coordenação.  
 
Por outro lado...  
 
Primeiramente, embora nossa sociedade não se encaixe na descrição da 
classe 1 no sentido mais fundamental, vários outros elementos se alinham 
muito bem. Segundo, embora ela se encaixe na descrição da classe 3 em 
certos sentidos, ela difere em outros.  
 
Em uma sociedade de classe 3, por exemplo, seria natural ver uma certa 
heterogeneidade intelectual entre instituições concorrentes. Harvard e 
Yale acabam concordando em quase tudo, porque a realidade é uma só. O 
mesmo vale para o New York Times e o Washington Post. Porém, sempre 
teremos esclerose, estagnação, trajetórias. Competição é um elemento 
essencial para o ideal Popperiano, e não só competição entre ideias, mas 
também entre instituições. Seria natural ver essas instituições se 
distanciando gradualmente da realidade, e quando isso acontece, 
deveríamos ver o mercado de ideias punindo-as e recompensando as que 
não seguiram o mesmo caminho. 
 
Você costuma ver esse fenômeno? Porque eu certamente não vejo. O que 
vejo é uma sinopse.  
 
Do meu ponto de vista, sem me limitar a Harvard e Yale, todas as grandes 
universidades americanas do mundo ocidental oferecem o mesmo produto 
intelectual. Qual dessas instituições é mais esquerdista, por exemplo? 
Harvard ou Yale? Escolha duas grandes universidades ao esmo e não terá 
como responder. (2) O que temos é basicamente um pelotão intelectual. 
 
Não é que não haja uma trajetória de mudança. Há mudança de sobra. Se 
perguntar qual instituição é mais esquerdista, a Harvard de hoje ou a de 
1958, será facílimo de responder. Porém, por algum motivo, o pelotão 
inteiro está seguindo o mesmo rumo, na mesma velocidade. Acha que isso 
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grita “classe 3”, por acaso? Mas se existe algum Goebbels governando o 
que os professores da Harvard e Yale devem professar, esse secreto tem 
sido extremamente bem-guardado. 
 
O mesmo se aplica no caso dos jornais. Não há dúvida de que a suposta 
“grande mídia” é uma sinopse. Bem como há uma linha clara de 
demarcação entre as universidades mainstream e as não-mainstream, há 
uma linha clara separando a mídia mainstream e a não-mainstream. A 
não-mainstream é totalmente imprevisível. A mainstream constitui uma 
sinopse. E as sinopses jornalísticas e acadêmicas são claramente 
idênticas. Jornalistas da grande mídia, por via de regra, não desafiam a 
autoridade acadêmica mainstream.  
 
Essas instituições “mainstream” são muitíssimo parecidas com o conjunto 
de órgãos de controle de informações que imaginaríamos encontrar em 
uma sociedade de classe 1. E o produto que elas fornecem é claramente 
uma sinopse. Porém, elas claramente não estão sujeitas a qualquer forma 
de coordenação central.  
 
Creio que a sinopse mainstream pós-1945 é importante o bastante para 
ser classificada como nome próprio. Vamos chamar ela de Sinopse. Já que 
estamos aqui, vamos dar nome também ao conjunto de instituições que 
produz e propaga a Sinopse – ou seja, a corrente dominante do mundo 
acadêmico, jornalismo, entretenimento (3) e educação. Isso será a 
Catedral. (4) O que explica tais fenômenos?  
 
A Sinopse tem explicação, lógico. A explicação é que vivemos em uma 
sociedade de classe 3 e a Sinopse é o conjunto de todas as ideias 
razoáveis, enquanto a Catedral é simplesmente o suprassumo da grande 
busca humana pelo conhecimento. É tão permanente quanto a realidade 
em que existe e que elucida, e é por isso que ainda teremos uma Harvard 
e uma Yale em 2108, 2208 e 3008.  
 
Esta é, novamente, nossa hipótese nula. Se você acredita na Sinopse e 
confia na Catedral, você só pode ser um progressista ou um idiota. É 
impossível ser formado em uma universidade da corrente dominante, ler 
o New York Times todos os dias, confiar nessas duas instituições e não ser 
progressista. A não ser, é claro, que você seja um idiota. 
 
Agora, existe outra hipótese – que é a de que vivemos em uma sociedade 



de classe 2.  
 
A sociedade de classe 2 é a sociedade do consenso. Sua característica 
mais marcante é o fenômeno da coordenação espontânea. Um 
Gleichschaltung sem Goebbels, por assim dizer. Coordenação espontânea 
é capaz de produzir um sistema oficial de transmissão de informações que 
lembra, em todos os sentidos, o que vemos em uma sociedade de classe 
1, mas sem ser sujeito a qualquer tipo de instituição ou autoridade 
central.  
 
Basicamente, uma sociedade de classe 1 é um governo onde o Estado 
controla a imprensa e as universidades. Uma sociedade de classe 2 é 
aquela onde a imprensa e as universidades controlam o Estado. É fácil 
diferenciar as duas, mas a experiência do consumidor é essencialmente a 
mesma.  
 
Assim como em uma sociedade de classe 1, viver em uma sociedade de 
classe 2 pode ser bastante confortável e agradável. O modelo de classe 2 
é mais estável em certos sentidos, e mais instável em outros. Não é o fim 
do mundo. Porém, como alguém que prefere sociedades de classe 3, 
considero esse modelo pernicioso por natureza.  
 
Sociedades de classe 2 costumam tomar forma como consequência de um 
colapso nas autoridades centrais de sociedades de classe 1. Vale lembrar 
que em uma sociedade de classe 1, a opinião pública é poder. É o poder 
da multidão. Uma multidão pode não ter a capacidade para derrotar um 
exército, mas se o exército for neutro, vence quem tiver a maior 
multidão.  
 
O que acontece em uma sociedade de classe 1 quando o centro 
desmorona? Quando a censura deixa de funcionar, jornalistas deixam de 
obedecer a ordens, hereges deixam de ser queimados em fogueiras e 
professores deixam de ser contratados ou despedidos com base em seus 
posicionamentos políticos? Você pode bem imaginar que o resultado 
natural seria uma sociedade de classe 3 – um mercado de ideias onde a 
liberdade é a única lei, e pensamentos competem com base somente em 
seu valor intrínseco. 
 
Mas a ligação entre a opinião pública e o poder político perdura. 
Portanto, os órgãos de controle de informação continuam sendo centros 



de poder. Quando há uma divergência de opiniões, como costuma 
acontecer na ausência de uma supervisão de classe 1, a competição pode 
ser travada de duas formas: com base na retidão intelectual ou no poder 
político. Se escolherem a primeira opção e descartarem a segunda, 
estarão em desvantagem em um duelo contra aqueles que veem todas as 
armas como amigas queridas. Ademais, já que o poder político é uma 
arma muito mais letal, é mais provável que, ao pesar escolhas entre 
poder e integridade, concorrentes bem-sucedidos optem pela primeira 
opção. 
 
A patologia de classe 1 pode ser descrita como uma distorção coercitiva 
de poder. O poder político distorce o panorama das ideias, desnivelando 
o campo de batalha. Ideias favorecidas pelo Estado passam por uma 
popularização artificial. Ideias reprovadas pelo estado passam por um 
desestímulo artificial.  
 
O equivalente de classe 2 é a distorção atrativa de poder. O Estado 
coercitivo não existe – ou deixou de recorrer à coerção, no mínimo. 
Porém, a ligação entre o poder e a opinião pública perdura. Ideias, 
portanto, são favorecidas de forma seletiva com base em sua capacidade 
de servir como estandartes capazes de atrair e organizar coalizões, que 
podem batalhar pelo poder por quaisquer meios considerarem mais 
eficazes.  
 
Repito: do ponto de vista de classe 3, a distorção atrativa de poder é 
patológica pelo mesmo motivo que a distorção coercitiva de poder. É um 
critério alternativo que contribui ao sucesso ou fracasso das ideias, sem 
ter nada a ver com o mérito delas.  
 
A baboseira, por exemplo, é mais eficiente como ferramenta 
organizacional, em muitos sentidos, do que a verdade. Qualquer um é 
capaz de acreditar na verdade. Acreditar em baboseiras, por sua vez, é 
uma demonstração infalsificável de lealdade. Serve como uma farda 
política. E quando se tem uma farda, se tem um exército. Vimos esse 
efeito acima no exemplo do estado de classe um coesivo, mas funciona 
também no caso de facções concorrentes de classe 2.  
 
O que isso não explica, porém, é como a sociedade caótica pós-classe 1 
se transforma em uma sociedade madura de coordenação espontânea 
classe 2. Por que será que temos só uma Sinopse e uma Catedral, ao invés 



de uma avalanche de sinopses e catedrais competindo entre si?  
 
A resposta, a meu ver, é que até mesmo a sociedade de classe 2 tem um 
só governo. Não há como dois sistemas de informação concorrentes 
fisgarem o mesmo governo. E fisgar um governo proporciona uma 
vantagem competitiva considerável a aquele sistema de informação. 
Aquele sistema pode ser subsidiado. Pode impor punições aos 
competidores. Pode desfrutar de toda a linha sórdida de patologias de 
classe 1.  
 
Sem a aquisição de um coordenador central, a Catedral tem a capacidade 
de dominar os recursos e poderes do Estado. Ela pode desenvolver teorias 
de governo a serem incorporadas na Sinopse, que o Estado deve 
obrigatoriamente seguir. Tais teorias envolvem, naturalmente, um apoio 
inquestionável à Catedral, que se torna responsável pela coordenação da 
“política pública”. Em outras palavras, decisões do governo. Em outras 
palavras, o poder real é controlado pelos professores e jornalistas (ou 
seja, a Catedral) não com base em sua pureza e integridade, mas sim seu 
controle autossustentável da opinião pública. Assim respondemos a 
grande indagação de Lenin: “Quem e quem?” (5) 
 
Por que a Catedral não se divide em facções menores? O que faz com que 
Harvard e Yale sigam a mesma linha? O que impede uma delas de 
perceber que não há necessidade de mil universidades progressista 
sinóticas, e que há uma demanda imensa por uma única universidade 
conservadora de alto nível? Resumindo, como se explica a estabilidade da 
Sinopse?  
 
Sinto que a explicação é que a Sinopse inclui somente proposições 
políticas cuja adoção tende a fortalecer a Catedral e enfraquecer seus 
inimigos. Ela rejeita e se opõe a quaisquer outras proposições. A Sinopse 
vai mudando com o tempo acompanhando as mudanças nesses conjuntos. 
Ela segue um modelo estratégico parecido com hill-climbing – não no 
panorama da verdade, mas sim do poder. Poder, por definição, ela não 
pode ser combatida de forma infiltrada.  
 
Ser progressista significa simplesmente apoiar a Catedral e a Sinopse. A 
Sinopse da atualidade é a descendente linear da Reforma Protestante, o 
primeiro movimento de classe 2 da história moderna. A Reforma nos levou 
ao Iluminismo, cuja ligação com a Sinopse é óbvia. O regime ocidental 
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pós-1945, cujo triunfo contra todas as forças pré-Reforma ou anti-
Iluminismo parece ser definitivo e irreversível, é o milênio Whig.  
 
(Digo “milênio” só no sentido de “utopia”. Não imagino sinceramente que 
vá durar mil anos. A condição crítica do sistema atual de governo é a de 
que ela satisfaz a demanda por poder através da expansão. Conforme o 
sistema cresce, seu processo de elaboração de novas políticas passa a 
exigir cada vez mais informações, até chegar ao ponto em que se torna 
completamente ineficaz. Nesse ponto, não pode mais expandir. Sinto que 
analogias envolvendo o ciclo estelar são bastante justas.)  
 
Essa análise, que é claramente geral e rasa, não deixa de explicar certas 
coisas. Considere, por exemplo, o caso do libertarianismo.  
 
Libertários frequentemente se definem como “liberais clássicos”, e de 
fato, a palavra “libertário” hoje significa basicamente o que John Stuart 
Mill queria dizer quando se definia como “liberal”. De fato, na Europa da 
atualidade “liberal” ainda tem quase o mesmo significado que 
“libertário”.  
 
Por que será (nos EUA) que o termo continuou o mesmo quando seu 
significado mudou? Porque na realidade o significado não mudou. Em 
1858, bem como em 2008, um “liberal” era aquele que apoiava a 
Catedral. Ou seja, um Whig, um progressista, um radicalista, etc. Foi a 
Sinopse que mudou, e são os libertários da atualidade que deixaram de 
seguir o esquema.  
 
Whigs liberais e radicalistas do século XIX apoiavam a liberdade 
econômica porque isso representava a destruição dos privilégios dos 
Tories, como por exemplo as Leis dos Cereais (que beneficiavam a 
aristocracia rural), que prejudicavam seus aliados e beneficiavam seus 
inimigos. Esse posicionamento pode ter sido explicado como questão de 
princípios. Ou Mill aceitava esses outros princípios – e nesse caso, o nome 
dele ainda seria conhecido hoje – ou ele mostrava que estava realmente 
comprometido com o ideal da liberdade econômica – e nesse caso, não 
seria. 
 
Nos primórdios do século XX, a velha aristocracia britânica estava 
batendo em debandada. Restavam meros resquícios do sistema Trono-e-
Altar, e se usássemos os parâmetros de meio século depois, praticamente 
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todos eram radicalistas. Assim, o movimento progressista poderia virar 
socialista e defender a centralização econômica e caridade oficializada. 
Essas metass eram inatingíveis nos tempos de Mill, porque os radicais 
eram fracos demais e os Tories eram fortes demais. Essas mudanças 
táticas não foram obra de nenhuma conspiração secreta. A coordenação 
espontânea foi a única força responsável.  
 
O libertarianismo ganhou pouca força política no final do século XX e 
começo do século XXI. Por que será? Pra começar, porque ele opõe a 
Catedral, que controla grande parte do poder real e não é nada gentil 
com seus inimigos. Segundo, o libertarianismo, por definição, não tem 
mecanismos para usar o poder que conquista em nome da criação de 
empregos para seus seguidores, porque ele não acredita na expansão do 
governo. Terceiro, ele atrai ou Caipiras anti-Catedral ou “conservadores”. 
Com isso ele se torna ultrapassado e consequentemente impopular e, 
portanto, ineficaz como oposição. Se ao invés disso ele tentar puxar o 
saco da Catedral, também será ineficaz como oposição. Não tem 
escapatória. O libertarianismo é incapaz de recriar o mundo de John 
Stuart Mill e seu ambiente de feudalismo Tory, repleto de possíveis 
seguidores.  
 
Voltamos, portanto, à hipótese do dr. Johnson: todos os princípios dos 
Whigs, até mesmo os mais nobres e austeros, alinham com o objetivo de 
tomar o poder. Ademais, o Whig se preocupa com seu próprio poder, não 
com o estado da sociedade. Ele acha muito melhor governar no Inferno do 
que ser um servo no Paraíso, e transformará qualquer paraíso em no 
inferno que for preciso para chegar lá. Apesar de tudo, ele é muito 
sincero com seu whiguismo, e isso só faz dele um indivíduo ainda mais 
perigoso.  
 
Existe, é claro, a hipótese nula que mencionei. Pode ser que esta já seja, 
de fato, a sociedade aberta, e que a Sinopse não passa da mais doce 
lógica. Seria ótimo, sem dúvida. 
 
Mas caso o dr. Johnson tenha razão, qual será a resposta? Deixando a 
sociedade leal comendo poeira, como podemos avançar da sociedade de 
consenso à sociedade aberta?  
 
 
1. Um progressista que famosamente concordou com a hipótese do dr. 



Johnson foi Saul Alinsky (Capítulo 3). Como disse Alinsky na página de 
dedicatórias que abre Regras para Radicais: 

 
Não podemos deixar de reconhecer, nem que seja de relance, o 
primeiro radical que jamais existiu: em todas nossas lendas, 
mitologias e história (e quem sabe precisar, ao certo, a linha que 
separa a mitologia da história – ou distinguir entre as duas), o 
primeiro radical do conhecimento da humanidade, que rebelou-se 
contra o sistema e foi tão eficaz que conquistou, ao menos, um 
reino próprio para si – Lúcifer. 

 
2. Embora haja alguma variação de uma universidade para outra – como 
na comparação entre Harvard e Berkeley (que demonstra um certo 
excesso provincial) – as diferenças são irrisórias quando comparadas às 
diferenças que separam a Harvard de 2008 da Harvard de 1908 (ou 1808, 
etc.). 

3. O ramo do entretenimento não foi citado como uma das instituições da 
Catedral no texto original, mas com o passar dos anos, fica cada vez mais 
claro que ele merece seu lugar na lista. 

4. Esta terminologia não tem qualquer intenção de desmerecer catedrais 
reais, que são adoradas até por reacionários não-religiosos, claro. O 
ponto retórico principal aqui é que aqueles que promulgam a Sinopse são, 
apesar de seu suposto secularismo e falso igualitarismo, efetivamente 
uma classe sacerdotal teocrática. 

5. Ou seja, “Quem governa quem?” Consulte o Capítulo 7. 

 
 
 

CAPÍTULO 5: O CAMINHO MAIS CURTO PARA A PAZ MUNDIAL 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 15 DE MAIO, 2008 
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Após quatro fascículos prolixos em ritmo galopante, decidi dar uma 
variada na fórmula esta semana. Ao invés de uma carta aberta à grande 
comunidade de progressistas de mente aberta, esta é uma carta aberta a 
só um deles: o escritor de ficção científica Charles Stross.  
 
A primeira desculpa que ofereço por esta audácia é que conheço Charlie, 
mais ou menos. Quer dizer, nós frequentávamos o mesmo grupo na Usenet 
no começo dos anos 90, quando ele era um aspirante a romancista e eu 
era um aborrescente irritante. Sinceramente, todos aqueles com força 
suficiente para me tolerar, mesmo que só um pouquinho, na minha fase 
rimbaudista, deve ser inerte demais para reclamar de qualquer 
atrocidade que eu possa sonhar em cometer aqui. 
 
A segunda desculpa é que em sua lista de desejos de Natal do ano 
passado, o Charlie incluiu uma daquelas belezuras que entendo ser um 
desejo em comum de muitos de vocês progressistas de mente aberta: a 
paz mundial.  
 
Ora, por acaso eu tenho uma estratégia para a conquista da paz mundial. 
Só um problema: não é uma estratégia progressista. Quer ouvir? Fala 
sério. Sei que você quer.  
 
Minha proposta é a mais óbvia que se poderia imaginar. Vai ver é por isso 
que nunca vejo ninguém a propondo. Ela pode ser definida em uma frase 
só. Está pronto? Vamos lá. Os Estados Unidos deveriam reconhecer a 
independência e soberania de todos os governos do mundo, e respeitar as 
mesmas de acordo com os princípios do direito internacional clássico.  
 
Tal proposta pode lhe parecer progressista. (É para parecer progressista 
mesmo.) Porém, como veremos, ela é tão progressista como William, o 
Conquistador.  
 
Calculo que você talvez tenha suas dúvidas sobre a capacidade desta 
proposta de produzir esse desideratum tão extraordinário – a paz 
mundial. Leitor, posso contar somente com a sua paciência. Tudo será 
revelado. Mas não de imediato.  
 
Por que não posso simplesmente explicar meu plano de paz de forma 
direta? Por que forço você a destrinchar mais alguns milhares de palavras? 
Porque você é um progressista e eu sou um reacionário, e termos como 
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independência, soberania e direito internacional têm significados 
diferentes para nós dois.  
 
Como disse Wittgenstein: mesmo que um leão pudesse falar, nós não o 
entenderíamos. Como cidadãos do século XX tão progressista, crescemos 
com a teoria progressista de governo e da história. Todas (ou quase todas) 
as pessoas inteligentes da atualidade acreditam nessa teoria. E se essa 
teoria for aceita como a realidade, a proposta de um plano reacionário 
para concretizar a paz mundial fará tanto sentido quanto um leão 
falante. 
 
Há duas explicações para a realidade de que todos (até mesmo 
“conservadores”, cujos desvios do whiguismo são irrisórios em termos dos 
padrões históricos) são progressistas hoje em dia. A primeira diz que os 
valores progressistas são universais e, portanto, a análise progressista é 
irrefutável. A segunda diz que a visão progressista do mundo tem alguma 
qualidade, que não seria a verdade ou justiça, que permitiu com que ela 
derrotasse seus inimigos com grande consistência.  
 
Digo “derrotar” porque é justamente isso que quero dizer. Imagine, por 
exemplo, um mundo onde o Eixo ganhou a Guerra. Esse exercício 
contrafatual pode ser encenado de várias formas bem simples, mas o 
mais simples deles talvez seja imaginando que Heisenberg foi mais bem-
sucedido na criação da bomba nazista. Se os nazistas tivessem bombas 
atômicas em 1943, digamos, sinto que o caminho para um mundo nazista 
em 2008 seria relativamente direto.  
 
A questão é: nesse mundo nazista em 2008, como seria a Wikipédia? 
Digamos que haja uma Wikipédia nazista. Vamos supor que ela estipule o 
mesmo exato princípio de imparcialidade da Wiki que temos hoje:  

Todos os artigos e materiais enciclopédicos na Wikipédia devem ser 
escritos de forma imparcial, apresentando de forma justa e, na 
medida do possível, imparcial, todos os pontos de vista relevantes 
publicados por fontes confiáveis. 

Naturalmente, todos os “pontos de vista relevantes” do nosso mundo 
nazista de 2008 são pontos de vista nazistas. Todas as “fontes confiáveis” 
são fontes nazistas. Todos os editores e contribuidores dessa Wikipédia 
seriam... Já deu para entender. Haverá diversidade de opiniões, lógico. 
Teríamos nazistas radicais, nazistas conservadores e nazistas moderados. 
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A Nazipédia não poderia deixar de refletir todas as correntes principais no 
fluxo do grande rio do pensamento nazista. 
 
(Se quiser fazer seu cérebro dar pane de vez, imagine só se o ano 2008 
nazista desse um jeito de enviar uma equipe de filmagem ao ano 2008 
real e montasse um documentário propagandista ilustrando como o 
mundo seria se eles não tivessem derrotado os plutocratas judeus 
bolcheviques. O olho da câmera é seletivo, naturalmente. Mas como seria 
esse processo de seleção? Hum.)  
 
Enquanto isso, no ano 2008 real, a Nazipédia não existe. Por quê, você 
pergunta? Porque não temos nazistas suficientes para sustentar tal coisa. 
Na realidade, não existem nazistas em 2008 e ponto final. Existem 
neonazistas, mas eles são a escória do mundo. O neonazismo atrai 
somente gente estranha e perdedores, porque (a) é uma idiotice, e (b) 
não tem qualquer chance de sucesso. O nacional-socialismo propriamente 
dito era igualmente estúpido, mas foi bem-sucedido. Até mesmo na classe 
dos intelectuais, que não era exatamente sua base política, o movimento 
angariou legiões de representantes. Nunca houve falta de nazistas 
talentosos e ambiciosos. Por que haveria, afinal?  
 
Enfim, a Wikipédia nazista não existe, mas poderia existir. Não existe 
uma Wikipédia dos Confederados Americanos, mas poderia existir. E não 
existe uma Wikipédia jacobita, mas poderia existir. Se você consegue 
imaginar o primeiro exemplo, consegue imaginar o segundo também? Eu 
não consigo imaginar o terceiro, e olha que eu sou jacobita.  
 
No que diz respeito a certos assuntos, não tenho dúvida de que a 
Nazipédia seria bastante confiável. Medicina, por exemplo. Ou física. A 
bomba atômica nazista teria soletrado finis para a Deutsche Physik. Não 
seria nada improvável imaginar que em diversas áreas técnicas, os 
cientistas e engenheiros do Eixo em 2008 teriam superado os nossos. De 
qualquer forma, seria legal ver como seria, por exemplo, uma CPU 
nazista.  
 
Mas no que tange a judeus, judaísmo, judeologia, etc e tal, será que 
ligamos para o que a Nazipédia tem a dizer? Não. Sabemos que é 
bobagem. Ou melhor, para ser mais preciso, uma combinação de verdade 
e interpretações errôneas. Talvez até encontrássemos erros concretos, 
mas por quê? Como Goebbels sempre disse, a verdade é a melhor 
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propaganda. Se o artigo sobre judeus fornecer uma lista de todos os atos 
perversos cometidos por qualquer um por acaso foi judeu, isso 
certamente será o bastante. (Kevin MacDonald é um dos mestres 
modernos desse jogo.)  
 
Portanto, esta é minha afirmação sobre o governo: como progressista, sua 
teoria governamental (sua história, seus princípios e até mesmo sua 
estrutura e funcionamento no momento atual) não passa de bobagem.  
 
Assim como um entendimento errôneo dos judeus é fundamental à 
sinopse nazista, um entendimento errôneo do governo é um elemento 
fundamental da sinopse Whig. Ele está simplesmente em estado 
insanável. Se você é progressista e quer mesmo entender o governo, 
tanto do passado como presente, o melhor curso a seguir é esquecer tudo 
que sabe e recomeçar do zero. “Mente zen, mente de principiante.”  
 
Por experiência própria, sinto que uma forma bem divertida de se 
demonstrar isso é com o método dos mistérios. Usando meus poderes 
mentais Jedi reacionários, peneirados cuidadosamente da lixeira da 
história humana, eu faço uma pergunta que você não sabe responder. Aí 
eu ofereço a resposta e, querendo ou não, você se sente esclarecido.  
 
Vamos a uma pergunta: qual é a denominação protestante mais bem-
sucedida da atualidade nos EUA?  
 
Levando em consideração que a América do Norte foi colonizada em 
grande parte por refugiados protestantes, a resposta deveria ser bastante 
óbvia. Extremamente óbvia, eu diria. É quase uma pergunta capciosa. 
Parece óbvio para você também? Caso não pareça, vamos em busca de 
esclarecimento.  
 
Vamos supor que um dia desses você decide dar uma olhada em uns livros 
antigos e encontra um ensaio peculiar escrito 300 anos atrás. O escritor 
é, sem dúvida alguma, um dos dez mais importantes na história de seu 
idioma – quiçá até um dos cinco mais importantes.  
 
O ensaio foi publicado originalmente como um panfleto. É um ensaio de 
caráter polêmico, escrito com muita astúcia e sagacidade, e suas ideias 
políticas são extremamente...enfim, extremas. Ele defende políticas que 
possivelmente teriam o consentimento de figuras de sua época, mas 
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nunca seu apoio público. Nada parecido era aplicado na prática. Na 
realidade, os ventos políticos sopravam na direção contrária.  
 
Porém, é curioso observar que seus argumentos são bastante 
convincentes. Não só do ponto de vista de 300 anos atrás, mas do ponto 
de vista da atualidade. Não que as políticas extremas de 300 anos atrás 
tenham virado a corrente dominante – não essas políticas extremas, ao 
menos. Mas o panfleto avisa que se uma atitude X não fosse tomada, Y 
aconteceria. A atitude X não foi tomada. E Y aconteceu.  
 
Mais curioso ainda é o fato de que o panfleto foi publicado de forma 
anônima, como uma provocação ou propaganda negra. Não era sátira no 
molde de Swift. Era concebível, e seus leitores consideraram os 
argumentos com seriedade. Porém, o autor legítimo do texto se opunha à 
tal atitude X, e quando sua identidade foi revelada, as autoridades não 
acharam graça alguma.  
 
O autor em questão foi Daniel Defoe. O panfleto foi O Caminho Mais Curto 
Para se Lidar com Dissidentes. Recomendo que leiam O Caminho Mais 
Curto por completo. É uma leitura curta, lógico, e bem divertida. 
 
O que mais me fascina em O Caminho Mais Curto é que o texto oferece 
uma história basicamente completa da Inglaterra do século XVII do ponto 
de vista Tory, mas sem apelações dissimuladas e sem o duplifalar obscuro 
dos Whigs. Do ponto de vista do narrador, que é, naturalmente, um Tory 
da mais alta estirpe, a história da Inglaterra no século XVII é a história de 
uma nação afligida por um tipo de vírus mental.  
 
Esse vírus se chama Dissidência. Seus zumbis babões, que conseguem de 
algum jeito ser fanáticos religiosos e conspiradores comunistas ao mesmo 
tempo, são os Dissidentes. O fruto de tal árvore é claro: guerra, miséria, 
revolução e tirania. O único jeito de se lidar com o contágio é arrancar 
ela fora com um cajado de ferro. “E agora, VAMOS CRUCIFICAR OS 
LADRÕES!” Se a eleição americana de 2008 já faz seu sangue ferver, essa 
então, rapaz... A política era certamente um esporte de contato em 
1704.  
 
Apesar disso, historiador algum contestaria a afirmação central do texto: 
que os anglicanos, em seu tempo no poder, foram muito mais tolerantes 
com os Dissidentes do que no caso inverso. (Que fique claro, caso esteja 
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se perguntando, que os Dissidentes eram essencialmente iguais aos 
Puritanos.)  
 
E o que acho mais fascinante é a previsão do arqui-Tory do desenrolar dos 
eventos se, contra todo o bom senso, fosse permitido que aqueles 
miseráveis continuassem conspirando como sempre:  

Quão justos serão esses reflexos, quando nossa posteridade for 
abandonada às garras impiedosas desta Geração insensível! Quando 
nossa Igreja for consumida por Cisão, Facção, Entusiasmo e 
Confusão! Quando nosso governo for entregue ao encargo de 
Forasteiros, e nossa Monarquia definhar e virar uma República! 

 Ouvi alguém dizer Rowan Williams? Bruxelas, por acaso? Há de se admitir 
que a Inglaterra reteve sua monarquia simbólica, mas eu odiaria imaginar 
o que um escritor que descreveu William III como um falso rei diria da 
realeza da atualidade, que é machtlos e ineficaz na mesma medida.  
 
Naturalmente, para o Whig da atualidade, o progressista moderno, todas 
essas mudanças são consideradas boas. A monarquia inglesa não definhou 
ao virar uma república. Ela cresceu ao virar uma república. Seu governo 
não foi entregue ao encargo de forasteiros, mas sim juntou-se a eles em 
um grande gesto de união fundada em princípios. E por aí vai.  
 
Porém, não vejo motivo para supor que o próprio Defoe, quanto menos 
um arqui-Tory das antigas, teria visto as coisas dessa forma. Em 1704, 
"República" se referia a Praise-God Barebone. Encontrar um cidadão 
republicano na Inglaterra da Rainha Elizabeth era uma missão tão árdua 
quanto encontrar um nazista na Alemanha da atualidade. OK, admito que 
exagerei. Só um pouco. 
 
Porém, o enigma é o seguinte: temos aqui um documento de 300 anos 
atrás cujas propostas, até mesmo para os padrões de 1704, eram tão de 
direita que ninguém era capaz de expressá-las com qualquer seriedade. 
Mais à direita delas, só (literalmente) a Inquisição Espanhola. Mas mesmo 
assim, sua análise e suas previsões acertaram na mosca. Isso não lhe 
parece um pouco estranho?  
 
Isso responde minha pergunta sobre os protestantes? É a chave para a paz 
mundial? Nem uma coisa nem outra. É uma pequena pista, e só.  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Você volta a revirar livros antigos e encontra mais um.  
 
Este é um livro de história de meros cem anos atrás. Um brotinho jovem, 
francamente. Eu nunca tinha ouvido falar do autor, e não encontro 
informações biográficas sobre ele em lugar algum. Ele é simplesmente um 
historiador. Um dos bons, pelo que vi, e bastante respeitado em sua 
época.  
 
Mas o livro é pura nitroglicerina. É uma reavaliação crítica do mito 
fundador do governo mais importante da Terra. É profundamente 
subversivo.  
 
De acordo com a versão oficial, os pais fundadores eram homens 
prudentes e íntegros cujos direitos tinham sido violados a um ponto 
insustentável por um regime de ocupação tirânico, cujo amor pela 
liberdade finalmente superou seu amor pela paz, e que prevaleceram por 
virtude de sua coragem e força armada após um esforço ferrenho e 
desesperado. Porém, de acordo com este historiador...  
 
Mas para quê estragar a surpresa? O livro em questão é A Verdadeira 
História da Revolução Americana, de Sidney George Fisher. (Segue aqui a 
resenha original no New York Times.) Se não me engano, Fisher era 
americano, o que é extraordinário considerando suas conclusões. Como 
diz Fisher no primeiro parágrafo do livro:  

O propósito desta análise histórica da Revolução é incorporar as 
autoridades originais no assunto com muito mais franqueza do que 
tenho visto da parte de nossos historiadores, que parecem ter 
considerado aconselhável omitir de suas narrativas muita coisa que 
me parece essencial para compor uma visão real da história. 

Para um viciado por revisionismo como eu, um parágrafo como esse causa 
uma excitação quase sexual. Imagine que você é um cracudo, andando 
pela rua e buscando janelas de carros para detonar, quando de repente se 
depara com uma pedra de crack enorme, do tamanho de uma bola de 
beisebol, bem ali na calçada. A quem pertence? Quem largou aquilo ali? 
Será que caberia no seu cachimbo? Quem se importa? Você dá o bote igual 
a um lobo caindo de boca em um filhote.  
 
O que exatamente (se o sr. Fisher tiver razão) foi omitido pelos 
historiadores? Vamos recorrer novamente ao método dos mistérios. Aqui 
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temos umas perguntas sobre a Revolução Americana que você talvez não 
saiba responder de forma satisfatória.  
 
Primeiro: por que os tradicionalistas americanos tinham o mesmo apelido 
que um partido político britânico? Seria uma mera coincidência, ou 
insinua alguma aliança bizarra entre eles? E o que dizer do outro lado 
dessa aliança? Se os tradicionalistas são chamados de Tories, por que será 
que ninguém chama os patriotas de Whigs?  
 
Segundo: qual exatamente era a estratégia britânica? Por que será que os 
casacas-vermelhas pareciam passar tanto tempo à toa em Nova York e 
Filadélfia? A distância entre Valley Forge e Filadélfia era de literalmente 
32 quilômetros. Tudo bem, entendo que era inverno. Mas convenhamos: 
só trinta e dois quilômetros. O general Washington estava definhando no 
meio daquela neve. As tropas dele debandavam às pencas. E mesmo assim 
o lorde Howe não foi capaz de enviar um punhado de caras com 
mosquetes para apreender ele? Sério, pela descrição da situação, um 
convite para o jantar bem-escrito já teria bastado.  
 
Terceiro: se a Lei do Selo foi mesmo um ultraje intolerável a tal ponto, 
como explicamos a existência de todo aquele mundo de colônias 
britânicas (Canadá, Austrália, etc e tal) onde os povos pareciam ser tão 
submissos? A visão de que a taxação sem representação era o primeiro 
passo rumo à tirania deve certamente ser compreensível para todos. 
Então onde estava essa tirania? Onde ficavam os campos de concentração 
de Vossa Majestade? Tudo bem, houve a Guerra dos Bôeres, suponho, mas 
em um panorama mais geral, por que a história dos Estados Unidos é tão 
diferente daquela das outras colônias britânicas?  
 
Quarto: por que motivo parece que ninguém fora dos Estados Unidos 
nutre qualquer ressentimento por esses eventos lamentáveis? Afinal, a 
Revolução foi uma guerra. Houve muita violência nos dois lados. Em 
certas partes do mundo, quando pessoas perdem uma guerra, elas não 
sentem que foi meramente a vontade de Deus. Elas sentem que Deus 
ficaria muito mais satisfeito se houvesse alguma forma de retribuição – e 
essa crença costuma ser repassada a seus filhos. No caso desses 
infortúnios americanos, muitos (tradicionalistas) foram expulsos de seus 
lares e forçados a se retirarem, levando apenas o que cabia em uma 
pequena trouxa ou sacola de viagem. Quando esse tipo de coisa acontece 
no Oriente Médio, aquilo é lembrado para todo sempre, por toda a 
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existência do universo.  
 
Na verdade, o texto que discutimos agora há pouco (O Caminho Mais 
Curto) oferece uma pista sobre a resposta para duas dessas perguntas. 
Defoe, ou melhor, seu alter ego über-Tory, escreve:  

A primeira consumação das Leis contra Dissidentes na Inglaterra foi 
na época do Rei James I; e qual foi a natureza de tal punição? De 
fato, o pior sofrimento infligido, a pedido dos próprios punidos, foi 
a permissão para irem à Nova Inglaterra e fundar uma nova colônia. 
Foram concedidos grandes privilégios, contribuições e poderes 
apropriados. Continuaram gozando de sua proteção, sendo 
defendidos contra invasores, sem pagar quaisquer impostos ou 
receita em troca! 

Pasmem com a crueldade da Igreja da Inglaterra! Leniência fatal! 
Foi a ruína do excelentíssimo príncipe que se tornou o Rei Charles I. 
Ah, se o Rei James tivesse enviado todos os Puritanos da Inglaterra 
às Índias Ocidentais; nós éramos uma Igreja nacional pura! A Igreja 
da Inglaterra tinha sido preservada unida e inteira! 

(Acho que podemos dar como certo que a diferença entre exilar os 
Puritanos em Massachusetts e na Jamaica não era, na visão do narrador, 
no mínimo, uma questão meteorológica. Não, não.)  
 
Aprendemos três coisas com o trecho acima. Primeiramente, as questões 
que levaram à Revolução já existiam 70 anos antes. Segundo, já que o 
Whiguismo é a expressão política do Puritanismo (em outra parte, nosso 
narrador se refere aos Estadistas Fanáticos Whiguistas), trata-se, de fato, 
de um conflito entre Whigs e Tories. E terceiro, do ponto de vista Tory, ao 
menos, a Nova Inglaterra não era vítima de despotismo sem precedentes. 
Muito pelo contrário – a colônia gozava de privilégios únicos.  
 
De fato. Nas palavras de Fisher:  

O governo britânico, perfeitamente feliz de se livrar da subversão 
dos Puritanos, Quakers e católicos romanos, concedeu livremente a 
eles cartas das mais liberais. Isso explica a liberdade que vemos em 
muitas das cartas antigas, e que tanto surpreendem aqueles que 
estudam nossa história colonial. Alguns desses instrumentos liberais 
foram concedidos pelos reis Stuart com o consentimento de seus 



representantes e cortesãos, todos os quais demonstravam, com 
praticamente todas as atitudes que tomavam em suas vidas, que 
eram inimigos resolutos da ideia de parlamentos livres e 
representatividade dos povos. 

Connecticut, por exemplo, obteve em 1662 uma carta de Charles II 
que tornou a colônia praticamente independente; e atualmente, 
colônia alguma em todo o império britânico goza da mesma 
liberdade que Connecticut e Rhode Island sempre tiveram, ou da 
liberdade que Massachusetts teve desde 1685. Connecticut e Rhode 
Island criaram suas próprias legislações e elegeram seus próprios 
governantes, sem sequer precisarem encaminhar tais leis à 
Inglaterra para serem aprovadas. Nenhuma colônia britânica 
moderna elege seu próprio governante, e quando a colônia em 
questão tem uma legislação aprovada pelo povo, os atos de tal 
legislação podem ser vetados pelo governo superior. Uma 
comunidade que elege seu próprio governante e estabelece as leis 
que bem entende não é uma colônia no sentido moderno da palavra 
como a compreendemos. Connecticut e Rhode Island não tinham 
liberdade para estabelecerem tratados com outras nações, mas em 
todos os outros sentidos elas eram, como diríamos hoje, 
comunidades semi-independentes sob o protetorado e suserania da 
Inglaterra. 

Um dos muitos prazeres que se encontra ao ler o registro histórico de 
Fisher é o fato de que ele foi escrito em uma época em que o Império 
Britânico era uma preocupação atual, não um bicho-papão nebuloso do 
passado. Do ponto de vista britânico, a condição dessas “comunidades 
semi-independentes” era irregular no melhor dos casos, e corrupta no 
pior deles – geralmente tendendo mais para o “pior”. Falta-me o espaço 
para detalhar todo o vasto panorama de corrupção e venalidade que 
Fisher descreve. Leiam o livro.  
 
Basicamente, tanto a Inglaterra quanto a América estavam satisfeitas em 
não forçar a barra enquanto havia uma terceira entidade na equação – a 
França. Porém, isso mudou em 1763:  

Com a conquista do Canadá, sob posse da Inglaterra, as colônias e a 
Inglaterra ficaram repentinamente cara-a-cara. Cada lado 
empenhou-se então de forma mais direta na luta por seu objetivo 
real. A Inglaterra buscou estabelecer sua soberania e coibir abusos, 



ou como ela mesma descreveu na época, remodelar as colônias. O 
contingente patriota dos colonos resistiu tal remodelagem, 
buscando preservar seus privilégios e até garantir outros adicionais. 

Mais uma vez, não tenho espaço aqui para copiar a evisceração 
enciclopédica elaborada por Fisher da série de atos fraudulentos, digna 
de detentos metidos a assessores jurídicos, cometida pelos americanos, 
recém-livres do espectro da “francificação”, em suas tentativas de 
escapar das garras da Grã-Bretanha. Leiam o livro. E além dos atos 
fraudulentos, surgiu também uma outra novidade mais preocupante – a 
violência das multidões:  

No verão de 1765, enquanto as assembleias de diversas colônias 
aprovavam resoluções de protesto, as multidões do partido dos 
patriotas se manifestavam de outra forma. Ingleses certamente 
devem ter ficado assombrados ao ler que a multidão em Boston, não 
satisfeita meramente enforcado bonecos representando os 
distribuidores de selos, tinha demolido o escritório de um deles e 
quebrado os vidros e móveis de sua residência; destruído os 
documentos e registros do tribunal marítimo, saqueado a casa do 
controlador da alfândega e se embebedado com seus vinhos; e por 
último, avançado à casa do tenente-governador Hutchinson, que 
viu-se forçado a fugir devido a risco de vida. A multidão destruiu a 
residência por completo, pisoteando as cadeiras e mesas de mogno 
até ficarem inutilizáveis, destroçando as grandes pinturas de 
molduras douradas e derrubando as árvores frutíferas em seu 
jardim. O governador Hutchinson, nascido na província, era também 
o historiador da região, e a destruição de sua biblioteca significou a 
perda de muitos manuscritos históricos inestimáveis que ele tinha 
juntado ao longo de trinta anos. A multidão rasgou os colchões e 
espalhou as penas do estofamento na rua junto com suas roupas, 
suas toalhas de mesa, seus móveis destroçados e suas pinturas.  
 
Que tamanho ultraje tenha sido incitado no dia anterior na forma 
da pregação do Reverendo Dr. Mayhew, um clérigo puritano, não 
suavizou sua atrocidade na visão dos ingleses. Na ocasião, ele 
dissertou sobre o tema: ‘Minha vontade seria amputar aquilo que 
vos agride’; e a multidão por pouco não seguiu suas instruções ao pé 
da letra. Muitos cidadãos de respeito ficaram estarrecidos, ou 
simularam estarrecimento, ao menos, com tamanha violência e 
excesso. Organizaram reuniões de repúdio, uma guarda foi 



estabelecida para impedir ultrajes futuros, e recompensas foram 
oferecidas pelos manifestantes identificados. Porém, é muito 
importante ressaltar que por mais que os manifestantes fossem 
cidadãos conhecidos, como os historiadores nos garantem, ninguém 
foi punido. Dois ou três foram apreendidos, mas logo liberados com 
ajuda de amigos, e foi impossível seguir adiante com qualquer 
condenação. 

Adoro esse “simularam estarrecimento”. Ela sintetiza a pura essência da 
hipótese do Dr. Johnson, não é mesmo? Como disse um pensador da 
história mais recente: “Culpado como o pecado, livre como um pássaro – 
que país maravilhoso!”  
 
Mas chegamos ao cerne da questão: que nem todo americano é um Whig, 
e nem todo inglês é um Tory. 
 
A história do conflito Whig-Tory é melhor resumida como uma sequência 
de três guerras civis: aquela ao leste do oceano no século XVII, aquela no 
continente no século XVIII, e aquela ao oeste do oceano no século XIX. 
Essa foi a Revolução Americana: uma guerra civil com os lados separados 
por um oceano. Na descrição de Fisher:  

A questão da taxação das colônias veio à tona novamente; 
testemunhas, especialistas em comércio e todo tipo de indivíduo 
com conhecimento a respeito das colônias, tal como Franklin, foram 
convocados à Câmara e interrogados por ambos os lados. Agentes 
das diversas colônias eram uma presença constante nos lobbies. 
Nenhuma fonte de informação foi ignorada. Os homens mais 
habilidosos do país se digladiavam em debates contínuos, e a 
taxação colonial era o grande assunto em conversas em todas as 
classes sociais. Haviam duas questões principais. Primeiramente, a 
Lei do Selo era constitucional? E caso fosse, seria ela prática? Eram 
as entranhas de um subgrupo radical dos Whigs, e sendo favoráveis 
ao liberalismo e às colônias, eles decidiram que a Lei do Selo não 
era prática. Portanto, a lei foi devidamente revogada menos de um 
ano depois de sua aprovação. Apesar disso, eles tinham bastante 
certeza, bem como a imensa maioria dos cidadãos ingleses, de que 
o Parlamento tinha o direito constitucional de cobrar impostos das 
colônias como bem entendesse, e portanto aprovaram o que viria a 
ser conhecido como a Lei Declaratória, afirmando o direito 
constitucional do Parlamento de reger as colônias “em todas e 
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quaisquer circunstâncias”; e essa é a lei da Inglaterra até hoje.  
 
O júbilo em torno da revogação da Lei do Selo foi expressado, pelo 
que nos dizem os relatos, em uma forma extraordinária, até mesmo 
na Inglaterra. Os barcos no Tâmisa levantaram suas bandeiras e as 
casas acenderam suas luzes. A impressão foi de que os colonos 
tinham desferido um golpe duro por meio da interrupção do 
comércio. Porém, esse júbilo, como foi comprovado por eventos 
posteriores, não era universal. Era o júbilo de Whigs ou donos de 
barcos, comerciantes e trabalhadores específicos que viam a 
restauração do comércio com as Américas como uma ajuda bem-
vinda. Um júbilo barulhento e evidente. Deve ter havido um certo 
exagero nos relatos de perdas devido à interrupção do comércio. 
Não é nada improvável imaginar que o Parlamento foi simplesmente 
tomado pelo agito em seus lobbies; pois pouco depois parecia que a 
grande massa inglesa continuava inabalada no que dizia respeito à 
sua opinião sobre como lidar com a política colonial; e, como ficaria 
claro anos depois, a interrupção do comércio com as Américas não 
prejudicou os interesses comerciais ou os negócios da Inglaterra.  
 
Mas nas Américas o júbilo foi universal, naturalmente. Cartas foram 
redigidas, proclamações foram feitas, pessoas se reuniram nas 
igrejas para dar graças, associações de boicote foram desfeitas 
imediatamente, o comércio foi reestabelecido, agasalhos foram 
distribuídos aos pobres e o povo, vibrando de orgulho, sentiu-se 
mais independente do que nunca, tendo mostrado a capacidade de 
forçar a Inglaterra a revogar leis. 
 
Os colonos certamente deram sorte em terem iniciado sua grande 
oposição contra a taxação durante uma administração Whig. Muito 
se diz que a Lei Declaratória e a revogação da Lei do Selo foram 
uma combinação de lei constitucional sensata e sensatez política, e 
que se essa mesma abordagem Whig tivesse sido seguida 
posteriormente de forma consistente, a Inglaterra não teria perdido 
suas colônias americanas. Sem dúvida, se essa política Whig tivesse 
sido sustentada, as colônias poderiam ter sido preservadas em 
condição de dependência nominal por mais alguns anos. Porém, tal 
política teria deixado as colônias em seu estado semi-independente 
sem qualquer remodelagem ou reforma adicional, sem o 
estabelecimento da soberania britânica e com um partido forte de 



colonos entusiasmados com sua vitória no confronto com a 
Inglaterra. Eles passariam a exigir mais e mais independência até 
chegar a última gota.  
 
De fato, a revogação da Lei do Selo pela parte dos Whigs foi um 
avanço para as colônias no caminho à independência. Elas 
entenderam a dimensão de sua força, viram de que eram capazes 
quando juntavam suas forças e tinham derrotado o governo 
britânico em seu próprio jogo. Foi uma lição impressionante. Seja 
de forma consciente ou no subconsciente, os rebeldes entre eles 
deram um passo adiante rumo àquele desejo por uma nacionalidade 
distinta que é inevitável para um povo naturalmente dividido.  
 
Uma revogação como essa, retrocedendo e sucumbindo à pressão de 
tumultos, ameaças e coerção dos colonos, certamente fugia do 
conceito de “política firme e consistente” recomendado tanto antes 
quanto agora como a abordagem correta para se lidar com seus 
subordinados. Os Tories condenaram a revogação com base nesse 
argumento, e ao longo dos dez a quinze anos seguintes, atribuíram 
a ela a complicação crescente do entrave colonial. 

Este é o ponto-chave da questão. O mais fascinante é que temos aqui 
duas teorias práticas sobre como lidar com suas colônias. Uma diz que a 
forma mais eficiente de se manter uma colônia é atendendo suas 
reivindicações, tolerando seus erros e entendendo suas queixas. A outra 
diz que a “abordagem correta” é uma “política firme e consistente”. 
 
Isso não é uma discordância de cunho moral. É uma questão de “ser”, não 
de “dever ser”. Os dois partidos na Inglaterra estão de acordo (ou dão a 
aparência de estar de acordo) sobre o objetivo: colônias americanas que 
reconhecem a autoridade do Parlamento. Os Whigs acreditam que o 
método mais eficaz para se realizar esse objetivo é persuadindo a 
América de que a Inglaterra é, de fato, sua amiga, ao ceder concessões 
quando elas são exigidas. Os Tories consideram como método mais eficaz 
o uso de força firme e consistente, para mostrar aos americanos que eles 
não têm alternativa.  
 
Depois da guerra, a teoria Whig passou a ser amplamente aceita como 
correta na Grã-Bretanha. Isso responde a pergunta quatro – por que os 
britânicos não guardam rancor pelos eventos. Não guardam rancor porque 
acreditam que a guerra foi fruto de um erro de cálculo britânico. No 



Capítulo 3 lemos o primeiro parágrafo da História da Inglaterra, de 
Macaulay, aquele célebre arquétipo da história Whig. No segundo 
parágrafo:  

Será observado como, em duas colônias importantes da Coroa, 
injúrias foram seguidas de retribuição legítima; como imprudência e 
obstinação romperam os laços que ligavam as colônias norte-
americanas ao estado-mãe; como a Irlanda, amaldiçoada com o 
domínio de uma raça sobre outra, e de uma religião sobre outra, foi 
mantida como membro do império, mas um membro murcho e 
distorcido que não somava forma alguma ao corpo político, e alvo 
do escárnio de todos que temiam ou invejavam a grandeza da 
Inglaterra. 

Mais tarde, naturalmente, a Inglaterra seguiria o conselho de Macaulay e 
faria concessões na Irlanda. Como resultado, os irlandeses gozaram de 
anos e anos de paz, e recompensaram o Império Britânico com seu amor e 
devoção eterna. Só que não.  
 
História não é ciência. Governar tampouco. Nem o experimento 
americano nem o irlandês são casos gerais com todas as variáveis sob 
controle. Têm mais a ver com a criação de filhos – cada caso é diferente. 
Mesmo assim, vemos que a maioria dos especialistas em educação infantil 
(com a exceção de certos progressistas) promove a abordagem “firme e 
consistente” – e a maioria dos pais veem essa abordagem como a mais 
óbvia. 
 
Vendo por um ponto de vista intelectual, a teoria Whig de governo é 
atraente justamente porque não é óbvia. Aliás, é contraintuitiva. Se quer 
manter suas colônias, dê liberdade é elas. É praticamente uma música do 
Sting. E há lugar para intelectualismo nessa teoria. Ela exige explicação. 
A “política firme e consistente”, por sua vez, é óbvia, como já disse. E 
quem é que já ganhou a vida explicando o óbvio?  
 
Por sua vez, a teoria Whig também tem outro atrativo, de cunho mais 
prático.  
 
Suponha que a teoria Whig é a correta e a teoria Tory está errada. Nesse 
caso, os Tories estariam indo contra seus próprios interesses. Inusitado, 
certamente. Mas não sem precedentes.  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Suponha que a teoria Whig está errada e a teoria Tory é a certa. Nesse 
caso, os Tories estariam defendendo seus próprios interesses, enquanto os 
Whigs estariam...  
 
Então, veja bem a peculiaridade. Existe uma aliança natural entre o 
partido patriota americano e os Whigs britânicos. São todos Whigs, afinal. 
Há de se esperar uma certa solidariedade. Mas por que será que os Whigs 
britânicos não endossam os rebeldes americanos, então?  
 
Porque não estamos em 2008, só isso. No século XXI, instigar um inimigo 
na luta contra seu próprio governo é corriqueiro no mundo político. A 
palavra traição chega a ser quase engraçada. Só que no século XVIII, a 
história era outra:  

A doutrina, exclusivamente americana em sua origem, de que 
rebeldes eram somente camaradas lutando por uma ideia, seja ela 
equivocada ou não, que seriam liberados eventualmente para 
tocarem suas vidas, como prisioneiros de guerra em liberdade 
condicional, ainda não tinha ganhado terreno. Rebelião, na época, 
era uma questão mais séria do que se tornaria graças à doutrina 
americana do direito de rebelião. A maioria dos colonos ainda 
lembrava dos massacres e decapitações desencadeados na 
Inglaterra contra os rebeldes liderados pelo Pretendente em 1745. O 
horror dos enforcamentos, tortura e transporte de homens, 
mulheres e até crianças por consequência de rebeliões como a de 
Monmouth não tinha sido esquecido, de forma alguma. Nem um 
colono sequer teria deixado de ouvir descrições da situação em 
Londres após uma revolta, com braços e partes traseiras 
ensanguentadas de rebeldes sendo penduradas nas ruas como 
carnes de açougue, e cabeças medonhas apodrecendo e fedendo por 
meses a fio em estacas em Temple Bar e na Torre de Londres, com 
cabelo caindo aos poucos de suas caveiras sorridentes conforme as 
pessoas passavam em seu dia-a-dia. 

Se os Whigs do parlamento britânico tivessem apoiado os rebeldes 
abertamente, sonhos do Caminho Mais Curto teriam brilhado nos olhos 
dos Tories. O posicionamento pró-americano de figuras como Burke (que 
viria a se redimir com suas Reflexões, mas sempre foi Whig) era, de fato, 
a abordagem mais eficaz para políticos britânicos com a intenção de 
apoiar os rebeldes: não com base no argumento de que eles mereciam 
independência, mas sim no argumento de que a conciliação seria a forma 
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mais eficaz de se impedir tal resultado, já que coerção militar jamais 
funcionaria. (A ideia lhe parece familiar?)  
 
Aqui entendemos também por que os patriotas americanos nunca se 
rotularam como Whigs, e por que seus amigos na Grã-Bretanha nunca lhe 
atribuíram tal rótulo. Se os rebeldes fossem considerados Whigs, seríamos 
tentados a refletir sobre quem está mesmo no comando – as multidões e 
milícias desgovernadas na América, ou os intelectuais britânicos que 
fomentavam sua rebelião. Seríamos tentados a ver a revolução como uma 
extensão da política britânica através de outros meios – bem como os 
republicanos e democratas americanos da atualidade, que poderiam 
muito bem defender exércitos opostos de um país insignificante no outro 
lado do mundo. (Lógico que isso nunca aconteceria, mas seria muito 
perturbador.)  
 
Repare que a teoria Whig sobre a revolução americana não pode ser 
considerada diretamente comprovada de forma alguma. A América não foi 
conciliada e reaproximada. Na visão Whig, lógico que isso é porque uma 
conciliação Whig sequer foi tentada. Não o suficiente, ao menos. Uma 
dose mais forte teria curado o paciente, sem dúvida alguma.  
 
Porém, a teoria Tory é refutada indiretamente, porque os Tories tentaram 
travar uma guerra e fracassaram. Um dos dois lados deve ter razão. 
Portanto, isso comprova a teoria Whig – indiretamente. Um exemplo 
típico de lógica Whig.  
 
Há só um problema. Digamos que eu sou um engenheiro civil e encaminho 
uma carta à Agência de Transporte da Califórnia, avisando sobre uma 
série de falhas sérias no projeto da nova Bay Bridge que inevitavelmente 
levará a um colapso. Se me contratarem, eu consertarei o problema. Eles 
ignoram minha carta. A ponde cai. Isso faz de mim um profeta, ou um 
“delator”, no mínimo. 
 
Por outro lado, suponha agora que eles encontrem um maçarico com 
minhas digitais na região debaixo da ponta. Aí a situação seria vista de 
outra forma, n’est ce pas?  
 
Portanto, para poder considerar o fracasso dos Tories na supressão da 
Revolução Americana uma prova a favor da teoria conciliatória dos Whigs, 
seria ótimo esclarecer se o motivo pelo qual os Tories fracassaram não 



foi, por acaso, que os Whigs impediram que eles tivessem êxito.  
 
Não sou especialista nesse período histórico, tampouco um historiador de 
qualquer espécie. Portanto, vou apenas ressaltar um fato indiscutível da 
questão: que dois dos maiores generais britânicos da época, Howe e 
Cornwallis, eram Whigs. Mais que isso, parlamentares Whigs. O resto da 
história eu encarrego a Fisher. Ele pode ter razão ou não. 
 
O mais fascinante é que parece que ninguém se importa. Afinal, vivemos 
em um mundo basicamente reinado pelo governo americano, seja através 
de seu poderio militar ou sua “liderança moral”. Não há falta de críticos 
das políticas de Washington. E seria lógico imaginar que antiamericanistas 
de todas as partes cairiam de boca em uma interpretação histórica que 
pintasse o projeto americano como essencialmente fraudulento desde o 
princípio.  
 
E talvez um dia isso ainda aconteça. Pode ser que Sydney George Fisher 
acabe “viralizando”. Ayman al-Zawahiri pode bem colar uma cópia 
impressa do texto na parede de sua caverna semana que vem. (Vários dos 
scans das páginas de A Verdadeira História, infelizmente, são de péssima 
qualidade, mas pode catar também A Luta pela Independência Americana 
de sua autoria, uma versão expandida do texto, em dois volumes: I, II. Só 
sinto informar que não há tradução disponível para árabe.)  
 
Mas eu duvido muito. Isso é porque A Verdadeira História, como uma obra 
histórica Tory ou tradicionalista, se trata de história reacionária. Seria 
fonte de grande diversão para qualquer reacionário antiamericano que o 
encontrasse, mas já que sobraram só uns quinze reacionários 
antiamericanos no mundo, e nenhum deles tem menos de 60 anos, acho 
que a Google não precisa se afobar para fazer um upgrade nos servidores.  
 
O que seria esse “antiamericanismo reacionário”, afinal? Charles Francis 
Adams expressa a ideia muito bem em seu ensaio Uma Mudança de Ideia 
em Escala Nacional (1902):  

Lembrei das primeiras experiências que tive na Inglaterra, nos 
“anos 60” longínquos – nos tempos sombrios e penosos de nossa 
Guerra Civil; e mais recentemente, durante a recessão comercial e 
disputa pela cunhagem de moedas de prata, em 1896. Nestes 
períodos, e especialmente no mais antigo, nenhum comentário 
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proferido por bocas inglesas sobre a América, ou sobre indivíduos e 
questões americanas, era oprobrioso demais, ácido demais ou 
mordaz demais. Estávamos, bem como o Times, apenas ecoando as 
afirmações da classe governante, que jamais cansava de repetir que 
nós, aquela raça “desonesta” e “depravada”, venerávamos somente 
e unicamente o Capital Todo-Poderoso. Expressavam uma robusta 
aversão abertamente, em termos desdenhosos que sua pretensão de 
bons modos sequer tentava esconder. Eles tripudiavam em alto e 
bom som quando virávamos as costas; nossa civilização, eles 
declaravam, era uma frágil fachada; a democracia não passava de 
uma bolha que já tinha estourado. 

Na década de 1960, da mesma forma, nenhum comentário proferido por 
bocas inglesas sobre a América era oprobrioso demais. Mas será que 
éramos uma raça de bárbaros depravados governados pelas multidões? 
Muito pelo contrário. Agora, há de se convir que a América não era 
democrática o bastante. Tínhamos virado porcos capitalistas reacionários 
e fascistas. E entre esses períodos, como Adams bem descreve, houve 
uma lua-de-mel: 

E que diferença vemos agora! – e tão súbita! Não havia limites para 
as gentilezas e elogios ao falar da América. Nossos representantes 
foram aplaudidos de forma ensurdecedora. Parafraseando a 
linguagem do Conde de Rosebery no tributo milenar ao Rei Alfred 
em Winchester, no dia depois do [funeral de] McKinley, os ramos de 
toda a grande linhagem anglo-saxã davam as mãos, cruzando 
séculos e mares; e seu discurso foi aplaudido estrondosamente pela 
plateia. 

Ah sim, a “grande linhagem anglo-saxã”. Como disse Hunter S. Thompson, 
aprendemos muita coisa sobre relações raciais desde então.  
 
Enfim, ao longo de um século, vemos a Grã-Bretanha oscilando do 
antiamericanismo ao pró-americanismo e de volta ao antiamericanismo. 
Isso pode ser considerado uma guinada? Será que o pêndulo balançou e 
depois voltou? Mas ao analisarmos os pensamentos políticos propriamente 
ditos por trás destes dois tipos de antiamericanismo, há pouquíssimo em 
comum entre eles – além do ódio pela América, naturalmente.  
 
É lógico que é essa palavra, antiamericanismo, que está nos confundindo. 
Ao dividir ela pela metade, a tendência geral fica clara. Ser contra-
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americano é resistir a teoria política americana. Ser ultra-americano é 
assimilar a teoria política americana de forma tão completa que você se 
torna mais americano que a própria América, e sente que a América real 
não está correspondendo a seus princípios.  
 
Assim vemos uma tendência monótona: a aceitação crescente da teoria 
política americana. Adams propõe uma explicação interessante para isso:  

Primeiramente, houve o resultado final de nossa Guerra Civil 
gigantesca e prolongada. Em certo ponto desse conflito a América – 
digo, a América tradicionalista – atingiu seu ponto mais baixo na 
estima daqueles chamados, e na Grã-Bretanha considerados, de 
classe governante – a aristocracia, homens dos mundos de negócios 
e finanças, o exército e marinha, e membros de profissões eruditas. 
Todavia, eles então viram que realizamos o que eles haviam 
declarado “impossível” em todas as variantes concebíveis da língua. 
Rechaçamos a Rebelião com mão firme; e em seguida, tendo 
debandado nosso exército vitorioso, cumprimos todas nossas 
promessas de retribuição. Cumprimos nossas metas de uma forma 
incompreensível para eles – uma forma sem precedentes na 
experiência deles. Apesar de tudo, o desgosto, não inteiramente 
distinto do desdém, estava enraizado demais para sumir de uma 
hora a outra, quanto menos para ser transmutado imediatamente 
em admiração e cordialidade. Eles esperaram. Foi então que vários 
eventos extraordinários foram desencadeados em sequência rápida – 
todos dentro de um espaço de dez anos.  
 
Não cultivo grande admiração pela diplomacia do presidente 
Cleveland no que diz respeito à Venezuela. Eu abomino a barbárie 
em público, bem como em questões particulares. Bons modos e 
cortesia sempre podem ser seguidos, mesmo em casos onde uma 
postura firme é desejável. Todavia, por pior que o precedente 
então-estabelecido seja para nós, e por pior que ainda venha a ser, 
não há dúvida de que no que diz respeito à Grã-Bretanha, o tom e 
abordagem adotados na ocasião produziram resultados profundos e, 
de certas formas, benéficos. O cidadão inglês comum respeita, do 
fundo de seu coração, um homem que sabe se impor – desde que ele 
tenha sempre a determinação e força para realizar sua visão.  
 
Isso, como consequência da Guerra Civil, eles viram que não nos 



faltava. Conseguimos o que eles haviam proclamado, com toda a 
confiança, que não conseguiríamos, e o que eles, no fundo de seus 
corações, sentem que também não conseguiram. Ao longo de toda 
nossa Rebelião eles insistiram que mesmo que a conquista da 
Confederação fosse possível – e já tinham declarado explicitamente 
que não era – a pacificação das forças confederadas estava fora de 
cogitação. Além disso, acharam que sabiam do que estavam 
falando. Afinal, tiveram a Irlanda na palma da mão por séculos, não 
é mesmo? Ainda estava lá, certo? A nação não estava eternamente 
perdida em um pântano sem fundo de descontentamento 
hiberniano? Nossa experiência não tinha tudo para ser igual, exceto 
em uma escala maior e em um grau mais extremo? O resultado 
arquitetado por nós foi contra todas as previsões deles. A rebelião 
foi suprimida, e além disso, as forças confederadas foram 
rapidamente pacificadas. Os britânicos ficaram perplexos; no caso 
atual de Transvaal, eles novamente não entendem. Eles apenas 
vêem que fizemos o que eles não conseguiram fazer – o que 
continuam tentando fazer. A guerra espanhola mostrou que nossos 
esforços de conciliação doméstica foram tão completos quanto os 
de conquista. 

Em outras palavras, eles nos adoram porque somos casca-grossas. Que 
belo contraste com a teoria moderna de antiamericanismo! Mas passa 
longe de desmentir a teoria. Muita casca-grossice escoou embora nos 
tempos desde a arbitragem da crise da Venezuela. Eisenhower 
supostamente usava linguagem vulgar ao conversar com Anthony Eden no 
telefone durante a crise de Suez. Eden não era um homem inculto, e 
certamente tinha familiaridade com a boa e velha tradição contra-
americana, e imagino que vez ou outra ele deve ter resmungado a si 
mesmo que se Palmerston e Russell tivessem simplesmente aguentado o 
tranco e reconhecido a porra da Confederação, nada disso estaria 
acontecendo.  
 
O argumento de Adams se resume ao truísmo que um agente racional 
forçado e tomar partido em um conflito deve escolher o lado com mais 
chance de vitória. (Recentemente, outro estadista de renome expressou a 
mesma ideia, mas em termos mais equestres.)  
 
Entendemos, portanto, o ultra-americanismo: em um mundo onde todas 
as decisões reais são tomadas em Washington, o ultra-americanismo é a 
forma mais eficiente de se influenciar tais decisões. 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Para começar, você se alia com os ultra-americanos dos Estados Unidos 
propriamente ditos, que nunca estiveram em falta. (Howard Zinn é o quê? 
Um esquimó?) Por definição, o poder nos EUA flui na direção desses 
agentes, então você está se aliando com o time vencedor. Segundamente, 
você soma suas forças ao time vencedor, lhe dando direito a algum tipo 
de recompensa, ao expressar o seguinte sentimento ad nauseam: Estados 
Unidos, nós odiamos você, e se você não começar a fazer jus aos 
princípios americanos, vamos insistir nesse ódio.  
 
Nada disso é uma estratégia consciente, lógico – mas acontece que 
funciona. Você poderia muito bem se surpreender com o número de 
americanos que atribuem seu apoio à política ultra-americana a esse 
fenômeno, que possibilita que figuras como Barack Obama continuem 
discursando sobre “a liderança moral dos EUA”. Como um contra-
americano poderia muito bem argumentar, se os EUA têm um líder moral, 
é válido se perguntar quem seriam seus seguidores morais. Será que o 
planeta se rebaixou mesmo a tal nível? Pois é, lamento informar que sim.  
 
Se você odeia os EUA, mas está cansado de ser ultra-americano, ainda 
mais agora que todos estão nesse barco, que tal virar a casaca e 
considerar a orientação contra-americana? Tenho o livro perfeito para 
você. O livro é Memórias de Serviço a Bordo, do almirante Raphael 
Semmes, e é o Grande Romance dos Confederados – ou seria, se fosse 
ficção. Se alguma vez você já sentiu vontade de usar a expressão “Nação 
Universal Yankee” de forma depreciativa, vá correndo conhecer o 
almirante Semmes. Porém, esteja bem avisado de que muitas de suas 
opiniões terão de mudar. 
 
Mas há outro detalhe nítido na dissertação de Adams: ela não bate com a 
teoria Whig sobre a Revolução Americana. Não admira que os britânicos 
tenham ficado tão impressionados! Macaulay dizia a seus conterrâneos 
que não havia como pacificar e dominar os americanos através da pura 
força militar. Aí chegou a Nação Universal Yankee e fez exatamente 
isso.Vai ver os Yankees, bem como o Exército de Resistência do Senhor, 
são à prova de balas.  
 
Somos lembrados, mais uma vez, do Caminho Mais Curto:  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Sir Roger L'Estrange, em sua coleção de Fábulas, nos conta a 
história do Galo e dos Cavalos. O Galo estava acostumado a dormir 
no estábulo, no meio dos cavalos; e como não havia poleiro nem 
outro ponto conveniente para ele, o Galo se via forçado a formir no 
chão. Com os cavalos se ajeitando para lá e para cá, colocando o 
Galo em risco de vida, ele proclama um conselho muito sério: “Por 
favor, meus caros! Vamos ficar parados para evitar nos 
pisotearmos!”  
 
Existem pessoas neste Mundo que, recém destituídas de seus 
poleiros e reduzidas a um nível de igualdade com os outros, e com 
forte e justíssimo receio de continuarem a ser tratadas como 
merecem, começam, com o Galo de Aesop, a pregar Paz, União e a 
obrigação cristã da Moderação; esquecendo que quando o Poder 
estava em suas mãos, tais Graças passavam longe de seus portões! 

Vemos então que quando os Whigs se rebelam contra Tories, eles 
imploram para que os Tories “fiquem parados para evitar nos 
pisotearmos”. Porém, quando os papeis são trocados, “tais Graças 
passavam longe de seus portões”.  
 
O que temos aqui não é uma questão dos méritos das causas rebeldes na 
Revolução Americana e na Guerra Civil Americana. Como progressista, é 
lógico que você acredita (sem muita convicção) que a primeira das duas 
foi justa, e acredita (com muita convicção) que a segunda foi injusta. 
Estas são questões de moralidade, e com elas não há discussão.  
 
A questão é a eficácia física da repressão coerciva nos dois casos. Sua 
visão histórica, que você naturalmente não inventou, mas herdou, 
garante que coerção não teria funcionado no primeiro caso. Teorização 
alguma é necessária para nos dizer que funcionou no segundo. Para quem 
acredita mesmo na providência divina calvinista, o problema já estaria 
resolvido aí: Deus, que trabalha de forma misteriosa, mas cujas forças são 
invencíveis, está no lado dos justos. Portanto, é fútil tentar rechaçar uma 
causa justa, mas causas injustas devem ser resistidas com todas nossas 
forças – Deus só ajuda aqueles que se ajudam. 
 
Você abandonou essa crença tempos atrás, mas seu corolário perdura – 
por força de hábito, sou forçado a imaginar. Não consigo ver outra 
explicação. E já que tal crença, seja ela verdadeira ou falsa, é 
claramente de importância central a qualquer estratégia que busque a 



paz mundial – pois a maioria das guerras sendo travadas atualmente são 
insurreições de alguma espécie – ela precisa ser esclarecida. 
 
Em nossa busca pela teoria Whig sobre guerras, avançamos dos primórdios 
do século XVII aos finalmentes do século XIX. Agora vamos nos aventurar 
só um pouquinho no século XX e destacar um episódio que deve ser 
familiar a todos, mas sem muito apego emocional para a maioria, espero. 
 
Joseph Tumulty, um político de Nova Jersey, foi um dos conselheiros de 
Woodrow Wilson. Imagine o Coronel House, mas com QI 20 pontos mais 
baixo. Em 1921, Tumulty publicou um livro de memórias políticas (um 
gênero literário relativamente novo no contexto histórico)cheio de 
louvores, chamado Woodrow Wilson Como Eu o Conheci.  
 
Nele encontramos o seguinte trecho, que considero autoexplicativo. Se 
achar chato, pode fazer leitura dinâmica, mas não desanime – há uma 
moral na história.  

Para aqueles nas laterais do campo da capital da nação, 
testemunhando o espetáculo das paixões fervorosas do povo da raça 
irlandesa, que tanto clamavam por ação afirmativa da parte de 
nosso governo em nome da concretização do direito de 
autodeterminação da Irlanda, parecia que o presidente americano 
Woodrow Wilson, o primeiro a dar voz ao ideal de autodeterminação 
para todos os povos oprimidos do mundo, estava lamentavelmente 
indiferente à luta dos irlandeses, que há tempos buscavam libertar 
suas queridas terras do jugo britânico. Porém, para aqueles como 
eu, diretamente envolvidos nos eventos, estava evidente que em 
todo sentido correto e legítimo, o presidente americano buscava 
cautelosamente uma forma eficaz de avançar a causa do 
autogoverno na Irlanda e implementar uma solução satisfatória e 
definitiva para este problema tão complicado.  
[...]  
Muito antes da guerra europeia, o presidente e eu já tínhamos 
discutido a causa irlandesa em várias ocasiões, e como ele poderia 
usar sua influência para obter resultados sem se meter em 
embaraços diplomáticos com a Grã-Bretanha. Ele acreditava que a 
questão irlandesa não tinha como ser resolvida à base de força 
bruta, pois o espírito da Irlanda, que clamava por justiça há 
séculos, era impossível de ser dominado. Em muitas das ocasiões em 
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que discutimos esta questão delicada, ele ressaltou que a política 
de força e represália praticada há séculos pelo governo inglês tinha 
somente fortalecido a determinação do povo irlandês, e tinha 
apenas mantido a fervorosa amargura daquela raça indomável fora 
de vista. Lembro que no final de uma de nossas conversas, logo após 
uma reunião de gabinete, acenando com a cabeça como se o acordo 
discutido lhe parecesse desesperador, o presidente disse: 
“Estadistas europeus nunca aprendem que a humanidade pode ser 
unida somente pelo amor, simpatia e justiça, e não pela inveja e 
ódio." Ele estava convicto de que o fracasso da Inglaterra em chegar 
a um ajuste adequado estava inflamando ânimos não só em nosso 
próprio país, mas sim pelo mundo todo, e que a inquietude da 
espera por um acordo se alastraria como um contágio, 
inevitavelmente causando uma grande crise nacional.  
[...]  
Discutindo o assunto comigo, ele disse: "Toda a política da Grã-
Bretanha em sua abordagem a respeito da questão irlandesa tem 
sido baseada, infelizmente, em uma política de medo, e não na 
política de confiar no povo irlandês. A política da fé e confiança 
funcionou de forma magnífica no caso dos Boers. Infelizmente, o 
povo da Irlanda passou a acreditar que a base da política inglesa no 
que diz respeito a eles é a vingança, malícia e destruição. Você 
deve bem lembrar, Tumulty, que aqueles que odiavam o Sul nos 
tempos da Reconstrução tentaram envenenar a mente de Lincoln, 
enchendo sua cabeça com tudo que pudesse inspirar ele a seguir 
uma política de represália em sua atitude com o Sul, mas ele 
desprezou tais sugestões como atitudes indignas e ignóbeis. Fé da 
parte da Grã-Bretanha na profunda humanidade e generosidade 
inata do povo irlandês é a única força capaz de nos guiar a uma 
resolução para esta questão. Estadistas ingleses precisam entender 
que ao levar tudo em consideração, vemos que a força nunca serve 
como solução permanente. Ela apenas gera ódios e ressentimentos 
que tornam a busca por uma solução difícil ou quase impossível. 
Tentei frisar aos ingleses com quem discuti a questão que uma 
legítima camaradagem entre os Estados Unidos e Inglaterra será 
impossível até que essa questão seja resolvida de forma definitiva.” 
Muitas vezes, em conversas informais com representantes britânicos 
que visitavam a Casa Branca, o presidente buscou deixar claro para 
eles a necessidade de uma solução, ressaltando que o fracasso neste 
quesito constrangedor para nossas relações com a Grã-Bretanha em 



todos os sentidos. Não tenho dúvida de que se fosse possível de 
acordo com as normas de decoro, Woodrow Wilson teria sugerido 
diretamente à Grã-Bretanha um acordo para resolver a questão 
irlandesa muito antes, mas infelizmente, sérios obstáculos 
diplomáticos impediam a defesa pública da causa irlandesa. Ele 
estava amargamente ciente do fato de que no âmbito do direito 
internacional, nenhuma nação tinha o direito de se intrometer em 
qualquer assunto que dissesse respeito às políticas de uma nação 
aliada, pois de acordo com as tradições da diplomacia, tal 
“interferência” colocaria em risco as relações cordiais das nações 
envolvidas em tal controvérsia.  
 
Muito antes de ser nomeado presidente, Woodrow Wilson tinha 
declarado sua posição a respeito do autogoverno da Irlanda de 
forma muito eloquente e defendeu abertamente a causa da 
liberdade irlandesa. Em um discurso em New Brunswick, Nova 
Jersey no dia 26 de outubro de 1910, ele disse: 

Vocês têm lido os jornais recentes com atenção o bastante 
para assimilar os boatos vindo do outro lado do oceano? A que 
boatos me refiro? Os boatos de que o projeto inglês inclui não 
só autogoverno para a Irlanda, mas também autogoverno para 
a Escócia e a instituição, em Londres ou em algum outro lugar, 
de um parlamento que representará o Império Britânico como 
grandes estados confederados, seguindo, sem dúvida, o 
modelo dos Estados Unidos da América, e com o poder de 
destruir o mundo todo. O que estaria no fundo desse 
programa? No fundo desse programa encontramos a ideia de 
que nenhum conjunto ínfimo de pessoas, como o povo inglês, 
tem o direito de governar povos de todas as partes do mundo 
sem formar com eles uma parceria legítima e significativa, 
através de qual suas vozes terão peso igual às ouvidas em 
outras partes do país. A voz que tem gritado na Irlanda, 
clamando por autogoverno, é uma voz que hoje tem o apoio 
da opinião mundial; esse impulso é um espírito que deve ser 
respeitado e reconhecido na Constituição Britânica. Ela fala 
não de meras inanidades não-específicas sobre os direitos dos 
homens, as emoções dos homens e dos princípios inveterados 
e tradicionais dos homens, mas sim da expressão de todas 
essas coisas na forma de uma atitude a ser tomada, e nutre 



esperança para o programa que pode vir a ser definido nestas 
conferências. Se aqueles no comando do governo da Grã-
Bretanha não tomarem cuidado, a inquietude se alastrará 
rapidamente até que o país inteiro pegue fogo, e então 
veremos uma revolução e uma mudança de governo. 

Nesse discurso ele indicou claramente que seu plano para a 
resolução da questão irlandesa seria a formação de alguma espécie 
de fórum a qual a causa da Irlanda pudesse ser apresentada, onde a 
força total da opinião pública mundial, inclusive a dos Estados 
Unidos, entraria em jogo na forma de uma insistência plena e 
vigorosa em busca de uma solução para essa questão que tão 
perturbava o mundo. Lendo os jornais com relatos dos distúrbios na 
Irlanda, vemos a visão profética que sustentava a declaração nesse 
discurso de 1910 de Woodrow Wilson! 

Se aqueles no comando do governo da Grã-Bretanha não 
tomarem cuidado, a inquietude se alastrará rapidamente até 
que o país inteiro pegue fogo, e então veremos uma revolução 
e uma mudança de governo. 

Ainda lembro de seu desgosto profundo com a atitude e ameaças de 
Sir Edward Carson, líder das forças unionistas no parlamento 
britânico, ao ler a seguinte declaração de Carson, publicada no 
American-Press, logo após a aprovação da proposta de autogoverno 
na Câmara dos Lordes: "Caso esse parlamento proposto seja de fato 
implementado, nós nos comprometemos solenemente e 
mutuamente a não reconhecer sua autoridade. Não dou a mínima se 
isso constitui traição ou não." Discutindo a proclamação de Carson, 
o presidente disse: “Queria estar no lugar do sr. Asquith. Eu 
mostraria a esse rebelde se ele reconheceria a autoridade do 
governo ou ousaria desafiá-la. Ele deveria ser enforcado pelo crime 
de traição. Se Asquith não pagar para ver o blefe deste cavalheiro, 
o contágio da agitação e rebelião na Irlanda irá se alastrar até que 
só uma campanha maciça possa salvar o império. Brincar com 
cavalheiros desta estirpe, que justificam revolução abertamente, só 
complica a situação ainda mais. Se as autoridades na Inglaterra 
forem capazes de agir com firmeza neste momento, as dificuldades 
serão suavizadas. Com um pouco da firmeza e coragem de Andrew 
Jackson, seria possível forçar uma resolução para a questão 
irlandesa neste exato instante.” 



Juro por Deus que não omiti nada exceto as partes indicadas. Tumulty 
segue imediatamente do espírito inconquistável do povo irlandês à 
“firmeza e coragem de Andrew Jackson”. Nem houve transição temática. 
Só pá-pum. Pode conferir por conta própria - página 397.  
 
Percebeu, também, aquela parte que diz “a política da fé e confiança 
funcionou de forma magnífica no caso dos Boers”? Claro – confiança, fé e 
campos de concentração. O que Wilson quis dizer, como quando 
mencionou o Sul, foi que depois da guerra dos Boers, a Grã-Bretanha 
devolveu grande parte da responsabilidade local ao governo sul-africano. 
Isso depois, lógico, de dar uma surra federal neles, com “a firmeza e 
coragem de Andrew Jackson”.  
 
O sr. Tumulty, óbvio, era um político local picareta irlandês. Ele não 
escreveu com 2008 em mente, mas cometeu a gafe maravilhosa de 
proferir a teoria Whig sobre revoluções e a teoria Whig sobre rebelião de 
uma vez só, e aí vemos que elas não se encaixam muito bem. A teoria 
Whig sobre rebelião, por acaso, não passa da teoria Tory sobre 
revoluções. Coexistência dessas teorias é possível, mas só se 
diferenciarmos – de forma implausível, no mínimo dos mínimos – entre 
revolução (justificada) e rebelião (injustificada).  
 
E mesmo assim, como progressista, você acredita nas duas e nunca 
confundiria uma pela outra. Imagine, por exemplo, se um intelectual 
conservador equivocado comentasse os crimes de Timothy McVeigh, Eric 
Rudolph ou Byron de la Beckwith com lógica wilsoniana sobre injustiças 
enraizadas, conflitos de longa data e coisas assim. Esses homens não 
eram revolucionários. Eram rebeldes. Ou seja, era criminosos políticos de 
direita, não de esquerda. Eles mereceram ser esmagados. E por acaso, 
isso não foi nada difícil – e tampouco vimos intelectuais de direita 
sofrendo com a escolha de não justificar os atos deles.  
 
Vamos a um fato que pode ter passado despercebido. Nunca houve uma 
insurreição bem-sucedida de direita. Em outras palavras, nunca vimos um 
movimento bem-sucedido que empregasse táticas de guerrilha ou 
“guerrilha urbana” (ou “terroristas”) em que as forças guerrilheiras 
estavam à direita das forças do governo no espectro político. Até certo 
ponto, podemos classificar Franco, na Espanha, como um rebelde bem-
sucedido de direita, mas suas forças eram mais organizadas e 
disciplinadas que as do governo. O franquismo foi um golpe que virou uma 
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rebelião, e teve êxito no final das contas só porque, por motivos 
inusitados, a Inglaterra e os EUA decidiram não intervir contra ele.  
 
Por exemplo, se opressão e injustiça são mesmo as causas de movimentos 
rebeldes, por que não vimos nada que chegasse perto a uma insurreição 
nos estados soviéticos? Exceto, claro, pelo Afeganistão – uma exceção 
bastante suspeita. Você pode até ser progressista, mas não progressista a 
ponto de acreditar que nunca houve opressão comunista. Porém, essa 
opressão nunca gerou qualquer forma de oposição violenta. Como assim, 
parceiro?  
 
A resposta mais óbvia é simplesmente a de Defoe: "Quando o Poder 
estava em suas mãos, tais Graças passavam longe de seus portões.” A 
causa da violência revolucionária não é a opressão. A causa da violência 
revolucionária é governos fracos. As pessoas evitam se rebelar contra 
governos fortes porque elas não são burras e sabem que perderiam. 
Existe um único jeito de se derrotar uma insurreição, que é o mesmo 
jeito em que se derrota qualquer movimento: deixe bem claro que eles 
não têm qualquer chance de vitória, e que nenhum dos envolvidos sairá 
ganhando se continuar lutando.  
 
Sério, pense bem. Você fica sabendo um dia que em um país X, o governo 
está lidando com uma insurreição. Sem mais detalhes. Em qual lado você 
apostaria? No governo, lógico. Porque o governo é mais forte por 
definição. Tem mais armas e mais soldados. Se não tivesse, não seria o 
governo.  
 
Portanto, vemos que insurreições na era moderna enganam. São uma 
ilusão montada para uma plateia política. Se Fisher tiver mesmo razão, 
não foi o Exército Continental que venceu em 1783, mas sim a aliança do 
Exército Continental com os Whigs britânicos. Juntos eles montaram uma 
nova república Whig para substituir a antiga, que tinha desmoronado após 
a morte de Cromwell. Cumprir essa missão seria inconcebível para uma 
dessas forças sem a ajuda da outra.  
 
Insurreições, inclusive o que hoje chamamos de “terrorismo”, são, 
portanto, uma espécie de teatro. Teatro de guerrilha, por assim dizer. 
Existem como adjuntas à política democrática, e não existiriam sem ela. 
(Excluo do grupo campanhas partidárias como a Guerra Peninsular, onde 
as forças guerrilheiras são adjuntas à guerra propriamente dita.) 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O objetivo de uma insurreição é simplesmente demonstrar que a violência 
continuará até que as exigências políticas de seus defensores sejam 
atendidas. O braço militar cuida da violência, O braço político, ao mesmo 
tempo em que afirma deplorar a violência, argumenta que a violência 
pode ser apaziguada se as exigências forem atendidas – e somente assim.  
 
O mais maravilhoso desse modelo, ao menos do ponto de vista do Diabo, 
é que ele não requer qualquer coordenação. Está inteiramente 
distribuído. Não há “comando e controle”. Costuma parecer suspeito 
quando políticos e terroristas são bons amigos. Com o modelo de 
insurreição, os dois lados podem lucrar com os atos dos outros sem 
quaisquer laços incriminadores. Eles nem precisam considerar aquele 
esforço uma colaboração.  
 
Rebeldes e políticos nem sequer precisam ter os mesmos valores. Não há 
motivo algum para imaginarmos, por exemplo, que Ayman al-Zawahiri 
têm valores em comum com progressistas americanos. Tenho uma noção 
razoável do tipo de governo que o Sheik al-Zawahiri criaria se coubesse 
somente a ele. E certamente posso dizer o mesmo dos progressistas. Eles 
não têm absolutamente nada em comum – independente do nome do 
meio de uma pessoa ou outra.  
 
Apesar disso, quando o Sheik al-Zawahiri atribuiu a vitória do Partido 
Democrata nas eleições de 2006 aos mujahidin, ele tinha razão, do ponto 
de vista objetivo. O Partido Democrata venceu porque sua previsão de 
que o Iraque viraria um pesadelo para as forças militares americanas 
(que, como todos nós e nossas vovózinhas sabemos, é uma entidade do 
Partido Republicano) acabou se comprovando. Sem os mujahidin, quem 
teria concretizado aquele pesadelo no Iraque? Alienígenas do espaço 
sideral?  
 
Para fechar um verdadeiro ciclo de retroalimentação, os esforços dos 
políticos devem beneficiar os rebeldes, e os esforços dos rebeldes devem 
beneficiar os políticos. O efeito al-Zawahiri – que está longe de ser um 
caso único – é um bom exemplo da segunda parte. A primeira parte é 
proporcionada por uma tendência na política Whig que podemos chamar 
de antimilitarismo.  
 
Antimilitarismo beneficia o “conflito armado” na forma mais óbvia 
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possível: opondo seus oponentes. Quando todas as outras variáveis são as 
mesmas, qualquer força militar profissional derrotará seu adversário não-
profissional, bem como uma equipe da NBA derrotaria uma equipe 
feminina do ensino médio. O efeito do antimilitarismo é o ajuste do 
campo de batalha político e militar, de forma a proporcionar aos rebeldes 
uma chance igual (ou até superior) de vitória. 
 
Guerras em que o antimilitarismo tem um papel importante são 
frequentemente definidas como “assimétricas”. O termo é errôneo. Uma 
guerra verdadeiramente “assimétrica” seria um conflito onde um dos 
lados é muito mais forte que o outro. Por motivos óbvios, isso é uma avis 
rara. Uma guerra assimétrica moderna é aquela onde a força de um dos 
lados é essencialmente militar, enquanto a força do outro é 
essencialmente política. Lógico que isso só funciona quando essas forças 
políticas e militares são partes do mesmo governo, mesmo que só 
nominalmente, e isso significa que todas as guerras assimétricas são 
também guerras civis – embora possam ser travadas por soldados 
estrangeiros em território estrangeiro.  
 
Como que o antimilitarismo funciona? Como sempre na guerra, em 
qualquer jeito possível. No caso do lorde Howe, vemos o que bem parece 
incompetência militar proposital. Má gestão militar pode ocorrer no nível 
do comando militar, como no caso do lorde Howe, ou nas relações entre 
civis e militares, como no caso de McNamara. A força militar pode até 
vencer a guerra e em seguida ver seus comandantes civis entregando os 
pontos, como no caso da Argélia francesa.  
 
Hoje em dia, porém, a tática mais popular é simplesmente redefinir as 
regras da guerra. Guerras são uma brutalidade. Se você fosse um 
alienígena, imaginaria que uma pessoa que fosse contra essa brutalidade 
a aliviaria, ou tentaria aliviar, no mínimo, destas formas: (a) decidindo 
apoiar o lado menos brutal do conflito; (b) promovendo regras de guerra 
que minimizem o incentivo à conduta brutal; e (c) incentivar que a guerra 
seja encerrada o mais cedo possível, com um resultado decisivo e 
definitivo.  
 
O progressismo moderno não tem nada a ver com essas atitudes. Na 
verdade, mais parece o extremo oposto delas. É certamente motivado por 
uma oposição da brutalidade, mas suas atitudes não são calculadas para 
surtirem tal efeito. É, em outras palavras, antimilitarismo.  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Por exemplo, as forças armadas dos EUA têm o maior índice de 
“advogados por soldado” de qualquer força militar jamais vista. Elas 
requisitam pareceres legais de forma rotineira, até para ataques 
menores. Elas não são nada avessas a julgarem seus próprios soldados por 
decisões subjetivas no calor das batalhas – uma prática que o lorde Howe 
consideraria pura insanidade. (Temos aqui um relato individual das 
consequências.) Enquanto isso, seus inimigos desfrutam das torturas mais 
desumanas. E o progressista prefere qual desses lados? Ou melhor, qual 
lado é favorecido por suas ações objetivas? 
 
Redefinir as regras de guerra desta forma é uma estratégia excelente 
para o antimilitarista do século XXI. Ele não precisa sequer proclamar seu 
apoio aos rebeldes, como faziam seus predecessores rudimentares da 
década de 1960. (Nas palavras de Tom Hayden: “Hoje somos todos 
vietcongues.”) Hoje em dia qualquer um capaz de clicar com um mouse 
pode aprender que a FNL era o EPV e que o EPV era composto de 
assassinos de sangue frio, mas esse tipo de conhecimento era controverso 
e difícil de se obter na época. As pessoas que sabiam disso na época, de 
modo geral, não eram vistas como as mais inteligentes. “Hoje somos 
todos al-Qaeda” simplesmente não faz sentido, e não vemos ninguém 
dizendo isso. Mas nem precisamos.  
 
Um nível arbitrário de antimilitarismo pode ser atingido com a 
simplesmedida de convergir táticas militares com procedimentos 
judiciários e policiais. Imagine, por exemplo, que a Grã-Bretanha foi 
invadida pelo exército boliviano, em um golpe marítimo assombroso. 
Quem venceria? Provavelmente não os bolivianos, e é justamente por isso 
que eles nem tentam.  
 
Agora vamos supor que esses soldados bolivianos gozam da proteção total 
da lei britânica. O único jeito de conter esses soldados passa a ser através 
de prisões, e para isso eles precisam ser acusados de crimes concretos, 
com razoável suspeita dos indivíduos serem os responsáveis. Ser boliviano 
na Grã-Bretanha não é um crime por si só. Lógico que não se pode fuzilar 
eles – não sem um julgamento e o decorrer de todo o processo de 
recursos, ao menos. Qualquer forma de massacre indiscriminado, como 
através de bombardeios, artilharia, etc, está fora de questão. Etc.  
 
Assim, a Grã-Bretanha vira uma província da Bolívia. Guerra é sempre um 
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tiro no escuro, mas os bolivianos deveriam arriscar. Afinal, o que eles têm 
a perder? Um punhado de soldados que talvez passem um tempo em uma 
prisão britânica? Não é exatamente o Buraco Negro de Calcutá. Então por 
que não?  
 
E é assim que o antimilitarismo gera guerra. A guerra é uma coisa 
horrível, e ninguém está disposto a lutar em uma onde não há chance de 
vitória. O antimilitarismo dá aos rebeldes uma chance. E essa é a outra 
metade do ciclo de retroalimentação.  
 
Agora estamos prontos para responder aquela pergunta que você já deve 
ter esquecido: qual é a denominação protestante mais bem-sucedida dos 
EUA?  
 
"Bem-sucedida” é uma palavra traiçoeira. Seria por uma contagem 
estatística de números brutos? Mas eu sou reacionário. Uma mera 
contagem de corpos e cabeças não vale nada para mim. Seria mais 
correto tabular influência e importância. Os conselhos de qual delas são 
ouvidos nos corredores do poder? Os ricos, famosos e populares aderem a 
qual seita? Quem controla as instituições de grande prestígio?  
 
Agora, a palavra “denominação” é mais traiçoeira ainda. O problema é 
que denominações nem sempre têm muito valor. Em muitos casos, parece 
que não passam de rótulos despropositados herdados do passado. Para 
definir pessoas como membros de seitas diferentes, é de se imaginar que 
eles tenham discordâncias sobre pontos importantes. Quando foi a última 
vez que você viu, digamos, um congregacionalista brigando com um 
episcopaliano? Será que unitarista e metodistas trocam farpas em pelejas 
teológicas ferozes?  
 
Hã, não. Suspeito que a causa principal disso é o movimento ecumênico. 
Não é grande surpresa ver que isso resultou em uma convergência de 
opiniões. Em prática na atualidade, nos EUA, existem dois tipos de 
protestantes: os históricos (ou seja, ecumênicos) e os evangélicos. 
(Aumentando a confusão, aqueles que eram chamados de “evangélicos” 
no século XIX foram os ancestrais dos protestantes históricos da 
atualidade, que prefiro chamar de “tradicionalistas”.) Como é de se 
esperar, considerando a história da grande fé cristã, essas duas seitas se 
odeiam feito gatos e cachorros. Mistério resolvido.  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E como o nome sugere, os históricos têm mais prestígio social e muito 
mais chance de serem encontrados em postos de grande influência ou 
autoridade. Isso responde nossa pergunta? Não exatamente. 
 
A questão das crenças do protestantismo histórico é que elas não são 
exclusivas aos protestantes. É possível encontrar católicos, judeus, 
muçulmanos e um bom número de ateus que têm essencialmente a 
mesma visão do mundo que os protestantes históricos. O que é um 
“muçulmano moderado”? Essencialmente um muçulmano protestante.  
 
Ao longo do último século e meio, uma das seitas mais influentes nos EUA 
tem sido a unitária. As crenças defendidas pela igreja unitária mudaram 
com o passar do tempo, mas unitaristas modernos (ou unitários-
universalistas) acreditam que é possível ser um unitário ao mesmo tempo 
em que a pessoa também segue outra religião, ou nenhuma religião. 
Lógico que se você for muçulmano ou católico, vai precisar descartar 
quase todas as crenças tradicionais dessas seitas, frequentemente 
mantendo só o nome. Mas já que unitários têm feito essencialmente o 
mesmo com suas próprias crenças, não tem grilo, cara.  
 
O lance mais divertido de fontes primárias é que a pessoa só precisa de 
uma para legitimar sua posição. Se encontrar uma menção da teoria da 
relatividade em textos da Grécia antiga e tem certeza de que os 
documentos são autênticos, saberá então que os gregos da antiguidade 
descobriram a relatividade. Como? Por quê? Não faz diferença. Seu 
entendimento da Grécia antiga a partir desse momento precisará 
obrigatoriamente incluir a relatividade grega.  
 
Uma das descobertas que me levou a começar este blog foi um 
documento antigo. Quer dizer, não tão antigo, na verdade. É de 1942. Sua 
autenticidade é inquestionável. Aliás, acesso ao documento ainda é 
providenciado pela mesma organização que o redigiu. Se você é um leitor 
nosso das antigas, o documento em questão já deve ser familiar. Se você 
é um progressista de mente aberto, o teor do texto pode ser uma 
surpresa. Aqui está o documento. 

Religião: Malvern Americana  
Segunda-feira, 16 de março, 1942  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Estes são os pontos altos do novo programa ultra-protestante do 
protestantismo organizado americana que busca uma paz justa e 
duradoura no período após a Segunda Guerra Mundial: 

• Essencialmente, “um governo mundial com delegação de poderes.” 
• Abandonamento completo do isolacionismo americano. 
• Imposição de limites fortes e imediatos à soberania nacional. 
• Controle internacional de todos os exércitos e forças navais. 
• “Um sistema monetário universal... projetado com a intenção de 

impedir processos de inflação e deflação.” 
• Liberdade mundial de imigração. 
• Eliminação progressiva de todas as formas de tarifas e restrições de 

cota no comércio internacional. 
• “Autonomia para todos os povos subordinados ou colonizados” (com 

tratamento muito melhor para os negros dos EUA). 
• “Nenhuma forma de indenização punitiva, decretos humilhantes de 

culpa de guerra ou desmembramento arbitrário de nações.” 
• Um banco internacional “de controle democrático” que “disponibilize 

capital de investimento em todas as partes do mundo sem as 
consequências predatórias e imperialistas que são tão características 
de empréstimos particulares e governamentais em grande escala.” 

Este programa foi adotado nesta semana por 375 representantes 
eleitos de cerca de 30 denominações diferentes, reunidos na 
Universidade de Wesleyan em Ohio pelo Conselho Federal de 
Igrejas. Toda igreja local protestante no território nacional será 
incentivada a apoiar o programa. “Como cidadãos cristãos,” 
afirmaram seus defensores, “devemos nos empenhar para traduzir 
nossas crenças na forma de realidades práticas e cultivar uma 
opinião pública que garanta que os Estados Unidos cumprirão seu 
papel completo e essencial na criação de um estilo de vida íntegro e 
internacional.”  

Dentre os 375 representantes que redigiram o texto encontravam-se 
15 bispos de cinco denominações diferentes, sete líderes de 
seminários (inclusive Yale, Chicago, Princeton e Colgate-Rochester), 
oito presidentes de faculdades e universidades (inclusive Harold W. 
Dodds, de Princeton), praticamente todos os membros de alta 
patente do Conselho Federal e um grupo de indivíduos seculares de 
renome, como John R. Mott, Irving Fisher e Harvey S. Firestone, Jr. 



“Do ponto de vista intelectual,” disse o bispo metodista Ivan Lee 
Holt do Texas, “esta é a reunião religiosa americana mais ilustre 
que já vi em meus 30 anos de conferências.”  

A congregação não demorou a esclarecer suas intenções, aprovando 
um conjunto de 13 “princípios essenciais para a paz” apresentado 
pelo presidente John Foster Dulles e sua Comissão 
intercongregacional pelo Estudo das Bases para uma Paz Justa e 
Duradoura. Ao invés de atribuírem o ônus inteiramente à Alemanha 
ou Japão, estes princípios determinavam que os EUA deveriam 
refletir sobre o egoísmo míope das políticas instituídas no país 
desde a Primeira Guerra, e declarou que os EUA precisariam mudar 
seu rumo para que o mundo pudesse ter uma paz duradoura. 

Trechos: 

Por ao menos uma geração, somos dotados do poder 
econômico preponderante deste mundo e, consequentemente, 
da capacidade de influenciar o desenrolar dos eventos 
mundiais de forma decisiva. A realidade de que as influências 
que têm moldado o mundo têm sido principalmente forças 
irresponsáveis deve ser vista como uma vergonha e 
humilhação para todos nós. Nossa própria influência positiva 
tem sido prejudicada por um foco no indivíduo e em nossos 
ganhos materiais a curto prazo... Para que o futuro não seja 
meramente uma repetição de nosso passado, os EUA devem 
aceitar sua responsabilidade de tomar medidas construtivas 
proporcionais a seu poder e oportunidade.  

As riquezas naturais do mundo não são distribuídas de forma 
igual. Portanto, a posse de tais recursos naturais... é um 
truste a ser dispensado com o interesse geral do povo em 
mente. Para tal, é necessário mais que uma proposta de 
vender a todos sob condições iguais. Tal proposta pode ser um 
gesto fútil a não ser que os mais necessitados possam, através 
da comercialização de suas próprias mercadorias ou serviços, 
adquirir os meios para compra.  

Com estes princípios aceitos, a conferência se dividiu em quatro 
grupos para estudar, respectivamente, os problemas sociais, 



econômicos e políticos do mundo pós-guerra e a questão do lugar da 
Igreja nesse mundo.* Discussões fervorosas foram travadas, embora 
houvesse um silêncio marcante: na mesma semana, forças 
japonesas estavam tomando a ilha de Java, mas o assunto guerra 
em si era praticamente tabu. O motivo: o Conselho Federal 
raciocinou que já que cinco de suas outras comissões já tratavam 
diretamente da campanha de guerra, o foco desta conferência 
deveria ser os planos de paz. Uma declaração sobre a guerra – de 
que a Igreja Cristã propriamente dita não está em guerra – foi 
proferida pelo editor Charles Clayton Morrison da Christian Century, 
publicação influente e, antes de Pearl Harbor, de posicionamento 
isolacionista. A declaração foi incluída em um relatório do 
subcomitê, aprovado com voto de 64 a 58 após uma discussão 
acalorada. Porém, foi retirada na sessão do plenário.  

Certos posicionamentos econômicos da conferência foram quase tão 
bombásticos quanto o internacionalismo extremo de seu programa 
político. Foi argumentado que uma nova ordem de vida econômica é 
iminente e imprescindível – uma nova ordem a ser inevitavelmente 
instaurada por meio de cooperação voluntária dentro dos moldes da 
estrutura democrática ou por meio de uma revolução política 
explosiva. Sem condenar explicitamente o princípio do motivo de 
lucro, ela criticou vários defeitos no sistema de lucro por fomentar 
guerra, demagogos e ditadores, desemprego maciço, a 
desapropriação de lares e fazendas em grande escala, destituição, 
falta de oportunidade para jovens e falta de provisões para a 
terceira idade. Em seu lugar, é determinado que a igreja deve exigir 
acordos econômicos medidos pelo bem-estar da humanidade... 
fazendo um apelo à motivação cristã que considera o serviço à 
humanidade essencial para o ganho pessoal ou coação 
governamental.  

“Quer gostemos ou não, o coletivismo bate à nossa porta.” Os 
representantes ouviram essa declamação de ninguém menos que o 
Dr. William Paton da Inglaterra, co-secretário do Conselho Mundial 
de Igrejas, mas a orientação da conferência não pendeu tanto à 
esquerda quanto seu equivalente britânico e certamente socialista, 
a famosa Conferência de Malvern (TIME, 20 de janeiro, 1941). 
Porém, a conferência apoiou a exigência do Partido Trabalhista por 
mais representação na estrutura de direção industrial. Ela ecoou a 



crença do Partido de que a recusa da proposta de negociação 
coletiva “reduz o trabalho a um produto”. A conferência reivindicou 
taxação “com o propósito de fazer com que nossos bens sejam 
distribuídos de forma mais equitativa”. Propôs experimentação com 
as ideias de propriedade governamental e cooperativa.  

“Cada indivíduo,” declarou a conferência, “tem direito a 
oportunidades educativas em tempo integral... segurança 
econômica em sua aposentadoria... serviços de saúde adequados [e 
uma] obrigação a trabalhar em alguma função que preste serviço à 
sociedade.” 

A declaração da conferência sobre as bases políticas para uma paz 
justa e duradoura proclamou que a primeira função pós-guerra da 
Igreja “será a concretização de um acordo de paz justo que 
considere o bem-estar de todas as nações – as derrotadas, invadidas 
e vitoriosas, na mesma medida.” Em claro contraste com o bloqueio 
da Alemanha após a Primeira Guerra, a conferência exigiu a 
provisão imediata de alimentos e outros bens essenciais após a 
guerra para todo país em necessidade. “Precisamos voltar,” explicou 
o bisto metodista Francis J. McConnell, “a uma prosperidade 
material estável para fortalecer não só os corpos dos homens, mas 
também suas almas.”  

Em termos políticos, a afirmação mais importante da conferência 
foi a de que muitas funções hoje realizadas por governos locais e 
nacionais “podem agora ser realizadas de forma eficiente por 
autoridades internacionais”. Nações individuais, declarou a 
conferência, devem abrir mão de suas forças armadas “exceto 
aquelas designadas para a preservação da ordem em território 
doméstico” e permitir que o mundo seja policiado por um exército 
e marinha internacionais. Esta Sociedade-das-Nações-com-poder-
real teria também “o poder de decisão em controvérsias entre 
nações... e na regulação de comércio internacional e movimentação 
populacional entre nações”.  

O objetivo final: “um governo mundial devidamente constituído de 
poderes delegados: um poder legislativo internacional, um tribunal 
internacional de jurisdição adequada, entidades administrativas 
internacionais dotadas dos poderes necessários e forças policiais 



internacionais e provisões adequadas para garantir o cumprimento 
de sua autoridade econômica mundial.” 

*Apesar de todo seu zelo em nome da união política, social e 
econômica em nível mundial, o clero foi menos drástico no que 
dizia respeito a eles mesmos. Foram sinceros o bastante para 
admitirem que sua própria falta de união interna não servia de 
grande exemplo para o mundo laico, mas limitaram-se a implorar 
por “uma nova era de cooperação interdenominacional onde 
reivindicações de esforço cooperativo devem ser colocadas, na 
medida do possível, acima do prestígio denominacional”. 

 
 
Reconhecemos o programa proposto pelo Conselho Federal 
instantaneamente como a agenda moderna progressista. Mas esse 
adjetivo não é usado em momento algum (exceto no sentido encontrado 
no dicionário). Tampouco vemos o outro adjetivo que costuma ser 
associado com o mesmo programa: esquerdista. (Odeio sinceramente usar 
essa palavra – faz com que eu soe como Rush Limbaugh.) 
 
Em seu lugar, qual é o adjetivo que nosso repórter usa para descrever o 
programa em questão? Ultra-protestante. Em outras palavras, temos aqui 
nosso candidato ao título de denominação protestante mais bem-sucedida 
dos EUA na atualidade. Essa denominação é o próprio progressismo.  
 
Progressistas (ou a maioria deles, ao menos) não se consideram parte de 
um movimento religioso. Aliás, por questão de adaptabilidade, presumo, 
eles descartaram praticamente qualquer traço de teologia, embora ainda 
exista um resquício de carinho pelo Príncipe da Paz. Mas a linhagem 
direta dos Dissidentes ingleses a Bill Moyers é tão clara quanto a dos 
macacos ao homem.  
 
Após certos experimentos fracassados, cunhei o nome Universalismo, 
representando o progressismo visto como seita protestante, e tenho 
usado a expressão aqui há um bom tempo. Confesso que ainda não tenho 
certeza se é o melhor rótulo, embora seja adequado por vários motivos 
teológicos e mundanos. Parece inofensivo, e progressistas se descrevem, 
com uma certa frequência, como universalistas com “u” minúsculo. Mas 
progressista é o nome escolhido por seus partidários, e respeitar essa 
vontade me parece uma atitude respeitosa. Posso acabar alternando.  



 
Independente do nome, o progressismo não é apenas um movimento 
religioso. Não é apenas uma questão de opinião espiritual. Bem como o 
islamismo clássico, é um estilo de vida completo. E esse estilo de vida 
vem com um braço político – o Whiguismo. Quer acredite que a estrutura 
Dissidente-Whig é boa ou má, é inevitável a admissão de que é o 
movimento religioso e político mais bem-sucedido na história do universo 
conhecido.  
 
Temos então uma resposta para nossa pergunta. Porém, há uma resposta 
ainda mais perturbadora.  
 
Outra forma de se medir o sucesso é por fidelidade de transmissão. 
Embora as raízes do Universalismo sejam encontradas nos puritanos 
americanos do século XVII (se não acredita, leia este livro), as crenças 
progressistas pareceriam simplesmente medonhas para um puritano típico 
qualquer – ou para praticamente qualquer um no século XVII. Mas quem 
seriam os mais parecidos? 
 
Existe, na verdade, um grupo de extremistas dissidentes cujas crenças 
alinham muito bem com o progressismo moderno. Não são idênticas (aí já 
seria pedir demais), mas seria preciso cavar fundo para achar algum 
ponto de discordância entre elas que fosse séria o bastante para causar 
um bate-boca. Muitos dos rituais e tradições superficiais foram 
descartados, mas integrantes modernos desta seita são certamente 
progressistas. E essa seita, embora jovem pelos padrões dos dissidentes, 
tem se mostrado bastante influente desde os tempos da publicação de O 
Caminho Mais Curto.  
 
Me refiro aos Quakers, lógico. Se o repórter da Time tivesse descrito o 
programa do Conselho Federal como ultra-Quaker, poderia muito bem ter 
confundido seu público, mas sua teologia teria sido ainda mais acertada. 
A história do protestantismo tradicionalista nos EUA é essencialmente a 
história de sua quakerização. Basicamente, somos todos Quakers hoje em 
dia. Até eu considero textos quakeristas extraordinariamente simpáticos, 
e olha que sou um reacionário jacobita.  
 
Agora, eles foram expulsos da Inglaterra por bom motivo. Aqui, nesta 
nesta discussão fascinante de 1917 sobre Quakers e a Primeira Guerra 
Mundial (uma discussão que, no grande estilo Quaker, tanto inocente 
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quanto descarado, é moderada pela... Quaker Heritage Press), vemos um 
exemplo do que leva certas pessoas a se assustarem com os Quakers:  

É importante ressaltar, antes de mais nada, que a posição 
quakerista a respeito desta questão [a guerra] é, na prática, nada 
mais que a dos socialistas, um grupo que inclui nacionalistas 
fervorosos e alguns pacifistas inveterados. Os Amigos têm seus 
heróis patriotas e militares. Betsy Ross, que criou nossa primeira 
bandeira, era integrante de sua sociedade. Thomas Mifflin, um 
grande general e ajudante de ordens de Washington, era Quaker; 
bem como o major-general Nathaniel Greene; bem como Jacob 
Brown, um professor do condado de Bucks que se tornaria 
comandante-chefe das forças armadas dos Estados Unidos. Robert 
Morris financiou a Revolução em grante parte através de 
empréstimos de Quakers. John Bright, um dos integrantes mais 
eminentes dos Quakers ingleses, justificou a guerra americana pelo 
extermínio da escravidão. Os poemas abolicionistas de Whittier 
eram militantes no último grau. O próprio William Penn propôs uma 
“liga internacional para manter a paz”, cobrando participação 
compulsiva por força armada, se fosse necessário. Todavia, a 
doutrina do pacifismo sempre foi vital aos princípios do quakerismo, 
e um episódio peculiar na história americana trata dos expedientes 
estranhos empregados por membros da sociedade para que seu 
amor genuíno pela nação harmonizasse com suas crenças através da 
provisão de apoio a projetos de defesa que consideravam 
necessários, mas que não tinham como defender oficialmente. 
Franklin oferece um relato esclarecedor do “embaraço que sofriam 
(na assembleia da Pensilvânia) quando era solicitado auxílio para 
fins militares.” Indispostos a ofender o governo e avessos a violarem 
seus princípios, relatou Franklin, eles faziam uso de “uma série de 
artimanhas”, com a mais comum sendo a de dedicar fundos 
monetários “para uso do rei”, evitando qualquer inquérito sobre 
como tais fundos foram gastos. Porém, em uma certa ocasião em 
que a Nova Inglaterra pediu à Pensilvânia uma concessão para a 
compra de pólvora, esse artifício engenhoso não bastou:  

Não tinham como conceder fundos para a compra de pólvora, 
pois era um ingrediente de guerra; mas por meio de votação, 
foi aprovada uma concessão de 3.000 libras, designada para a 
compra de pão, farinha, trigo “e outros grãos”. Parte do 



conselho, desejando causar ainda mais embaraço à Casa, 
aconselhou o governador a não aceitar a concessão, 
argumentando que não era o que ele tinha pedido; mas ele 
retrucou: “Eu aceitarei os fundos, pois entendo muito bem 
suas palavras – os outros grãos são pólvora.” Produto que ele 
consequentemente comprou, e não houve objeção alguma. 

Caso o relato acima não faça muito sentido, entenda que a pólvora da 
época tinha a forma de “grãos”. A história dos “outros grãos”, que estou 
disposto a aceitar como apócrifa (Franklin não é exatamente uma fonte 
confiável), é notória entre aqueles que desdenham dos Quakers. Repare 
também na “liga internacional para manter a paz” de William Penn, que 
tinha passado inteiramente despercebida para mim até cinco minutos 
atrás. Cada dia traz uma nova surpresa.  
 
Até mesmo eu custo a reestruturar meu cérebro de forma a ver o 
progressismo como um movimento religioso. Francamente, a tese de que 
nossa sociedade, longe de estar avançando rumo a um futuro brilhante de 
racionalidade e verdade, estaria caindo inexoravelmente nas garras de 
ferro de uma antiga seira religiosa, me parece praticamente impossível 
de se contemplar. Porém, um experimento mental a se considerar para 
tal propósito seria imaginar que – talvez devido à influência de 
alienígenas maléficos – todo progressista (quer eles se autoidentifiquem 
como “cristãos” ou não) foi automaticamente transformado em 
tradicionalista e vice-versa. Exceto você, lógico.  
 
Você perceberia então, de uma hora para outra, que vive em um mundo 
onde todas as alavancas do poder, prestígio e influência estão nas mãos 
de maníacos religiosos perigosíssimos. Ou melhor, gente que você 
considera maníacos religiosos perigosíssimos. Já que você é progressista, 
etc e tal.  
 
Ora, exatamente. Eu não sou progressista. Mas também não sou 
tradicionalista. Não sou cristão de forma alguma, aliás. Creio que tentar 
acordar e se livrar de toda essa bagagem histórica vale um certo esforço.  
 
Com isso, agora estamos prontos para refletir sobre o assunto inicial: paz 
mundial.  
 
Do ponto de vista semiótico (minha formação na Brown serviu para 
alguma coisa, criançada), a peculiaridade mais fascinante da paz mundial 



é que apesar de toda a precisão extraordinária dessas duas palavrinhas, e 
apesar de sua forma composta não dever nada no quesito exatidão, a 
expressão não deixa de ter uma certa qualidade empsoniana. Isso nos 
lembra de dois conceitos que não estão interligados no sentido lógico: o 
objetivo de ver o Terceiro Planeta livre do estado de interação humana 
chamado de guerra, e uma estratégia para a realização desse objetivo.  
 
A estratégia em questão é geralmente chamada de pacifismo. Na história 
dos séculos XIX e XX, o pacifismo é associado a um movimento – ou seja, 
um conjunto de pessoas agindo de forma coletiva, mesmo na ausência de 
uma estrutura organizacional fixa – que podemos chamar de movimento 
internacionalista. Essa categoria de classificação inevitavelmente 
nebulosa engloba um conjunto enorme de indivíduos e projetos vistos ao 
longo dos últimos duzentos anos, mas acho que seria um resumo justo 
dizer que o internacionalista acredita que o melhor caminho para a paz 
mundial é a construção de instituições globais que ajam em nome dos 
interesses da humanidade como um todo. Locksley Hall de Tennyson é a 
expressão mais emblemática disso:  

Até que o tambor de guerra parou de soar, e os estandartes foram 
dobrados  
No Parlamento dos homens, na Federação do mundo.  
 
Aqui o bom-senso da maioria despertará fascínio no reino 
irrequieto,  
E a terra bondosa repousará, envolta na lei universal. 

Quando tratamos de uma questão importante no nível da paz mundial, 
não há motivo para trocarmos as bolas. Portanto, eu me oponho ao uso da 
palavra pacifismo. Tal signo, através da junção de dois significados em um 
significante – o objetivo de um mundo livre da guerra e a estratégia do 
internacionalismo de “Locksley Hall” – infiltra três suposições que, por 
mais que possam muito bem serem verdadeiras, me parecem bastante 
inóbvias.  
 
A primeira: o internacionalismo é a única estratégia capaz de levar à 
realização deste objetivo. A segunda: o internacionalismo é uma 
estratégia eficaz para a realização deste objetivo. A terceira: o 
internacionalismo não é o obstáculo principal que impede a realização 
deste objetivo.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Types_of_Ambiguity
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Se você leu mesmo até este ponto sem pular nem um pedacinho, quero 
acreditar que consegue reconhecer whiguismo e quakerismo de vista. 
Portanto, permita-me sugerir uma alternativa à estratégia para paz 
mundial descrita em “Locksley Hall”: um retorno ao direito internacional 
clássico.  
 
Nossos internacionalistas só falam de direito internacional, lógico. Mas 
eles se referem ao direito internacional moderno. Eles acreditam, como 
bons Whigs que são, que as mudanças que desencadearam neste último 
século representam progresso. Quakerização sempre representa 
progresso, e o direito internacional foi certamente quakerizado de cabo a 
rabo.  
 
Quando digo "clássico”, eu me refiro a qualquer período antes da Primeira 
Guerra Mundial. Mas séculos servem como uma linha divisória elegante. 
Vamos usar como texto-base, então, Elementos do Direito Internacional, 
3ª edição, 1908, de George B. Davis. Não sei nada sobre o livro ou seu 
autor, mas é claramente um texto padrão. Encontramos pequenas pitadas 
de proto-universalismo, mas elas são facilmente identificadas e 
descartadas. De modo geral, o texto contém toda a sabedoria do mundo 
clássico europeu no que diz respeito à arte de governar, e cita suas fontes 
de forma meticulosa. Claramente não é um mero apanhado das opiniões 
pessoais de George B. Davis, seja quem ele tenha sido. 
 
Aqui, por exemplo, vemos o que o direito internacional clássico nos diz 
das táticas de guerrilha:  

Guerrilheiros. O termo ‘guerrilheiro’ é atribuído àqueles que, 
agindo individualmente ou em bando, realizam operações nos 
arredores imediatos de um exército no campo de batalha, em 
violação explícita das leis de guerra. Não usam fardas, agem sem 
ordens de seus governos e suas operações consistem principalmente 
da eliminação de piquetes e sentinelas, do assassinato de indivíduos 
ou destacamentos isolados, roubos e outros atos predatórios. Como 
não obedecem às leis de guerra em seus empreendimentos, também 
não têm direito à sua proteção. Quando capturados, são tratados de 
forma extremamente severa, com a punição em cada caso sendo 
proporcional à ofensa cometida. Suas operações não têm qualquer 
impacto no curso maior da guerra e servem somente para agravar 
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sua seriedade. As vidas que tomam são sacrificadas em vão e não 
proporcionam vantagens equivalentes. 

Quelle différence! E aqui, sobre a legitimidade da guerra:  

Legitimidade da Guerra. O direito internacional nada tem a ver 
com a legitimidade intrínseca da guerra. A guerra existe como fato 
natural das relações internacionais, e, como tal, é aceita e 
discutida. Ao definir as leis da guerra a qualquer momento, é feita 
uma tentativa de formular suas regras e práticas e obter o 
consentimento geral das nações no que diz respeito a modificações 
em seus usos de forma a garantir mais humanidade, durações mais 
curtas e limitações em suas operações, acelerando a volta da paz e 
restauração dos estados beligerantes a suas relações usuais. 

Meus amigos, esta é a doce música da razão, escaneada, desquakerizada 
e apresentada para sua leitura pelos bons progressistas responsáveis pela 
Google Books – que fazem um bem muito maior do que imaginam.  
 
Não tenho como reproduzir o livro inteiro aqui. Se você se interessa pelo 
assunto – e quem não se interessa? – simplesmente vale a leitura. Pode 
pular os capítulos sobre protocolos diplomáticos, tratados, etc. Guerra e 
soberania são nossos focos principais.  
 
O direito internacional clássico nunca foi perfeito, mas era uma obra 
belíssima de engenharia. Ele resolvia, não com perfeição, mas com 
eficácia, um problema que hoje nos parece impossível de resolver: a 
observação de bom comportamento entre nações soberanas sem a 
presença de um executor central. É, por assim dizer, uma arquitetura 
peer-to-peer para a paz mundial.  
 
Lamento informar que o que temos hoje mais parece uma abordagem 
cliente-servidor. Funciona, mais ou menos. Não me parece estável nem 
modulável. O direito internacional foi criado para um mundo de iguais. 
Ele ruía quando uma nação – primeiro a Grã-Bretanha, e depois os Estados 
Unidos – tomava as rédeas, por motivos superficialmente humanitários e 
fundamentalmente whiguistas, e assumia o papel de policial global. Ao 
chegar a este ponto, ele deixou de ser um instrumento de paz e 
independência, e passou a ser usado para dominação e guerra. “Outros 
grãos”.  
 



Se decidirmos condensar toda a tradição do direito internacional clássico 
em duas palavras, elas poderiam muito bem ser as palavras uti possidetis, 
do latim. Se existe uma frase que pode ser considerada a chave para a 
paz mundial, é esta. Incrivelmente, há até uma página sobre a expressão 
na Wikipédia, embora o conceito clássico seja confundido com o conceito 
moderno, e um tanto contraditório, conhecido como uti possidetis juris.  
 
A ideia de uti possidetis é o princípio de que todo governo é legítimo e 
soberano. Todo governo é de facto. Suas fronteiras são definidas pelo 
poderio de suas forças militares. Quando dois estados discordam a 
respeito de suas fronteiras, cabe a eles resolver a questão. O acordo deve 
ser respeitado por todas as partes. Nas palavras de Davis:  

Tratados de paz são semelhantes a tratados comuns em sua forma, 
no método detalhado de sua preparação e em sua força vinculante. 
São diferentes de tratados comuns e contratos particulares no que 
diz respeito às posições dos partidos envolvidos, que, devido às 
necessidades do caso, não são equivalentes. Isso não interfere, de 
forma alguma, com o caráter obrigatório de seus termos, que 
merece ênfase máxima. "Acordos oficializados por um indivíduo por 
meio de coação são considerados inválidos, pois é para o bem-estar 
da sociedade que assim sejam. Se fossem vinculantes, os tímidos 
seriam constantemente forçados, por meio de ameaças ou 
violência, a abrir mão de seus direitos, e até a manter em sigilo a 
opressão sofrida. O [entendimento] de que tais compromissos são 
inválidos faz destas tentativas de extorsão um dos crimes mais raros 
da humanidade. Por outro lado, o bem-estar da sociedade exige que 
compromissos assumidos por uma nação de forma forçada sejam 
vinculantes; pois se não fossem, guerras só terminariam com a ruína 
e subjugação absoluta do lado mais fraco.” 

Em outras palavras, exatamente como terminaram as guerras do século 
XX. As que terminaram.  

Quando um dos beligerantes acredita que o objetivo da guerra foi 
atingido ou convence-se de que será impossível de atingir; ou 
quando as operações militares de um dos lados foram bem-
sucedidas a ponto de determinar uma vantagem decisiva na guerra 
para si, os lados chegam a um acordo de trégua geral e dão início a 
negociações para a restauração da paz. 
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Dá para entender o espírito das regras. Foram criadas para um mundo de 
estados legitimamente independentes – ao invés de protetorados 
britânicos ou americanos. Sob o domínio de uti possidetis, a condição de 
estado é uma descrição objetiva. Ninguém pergunta: “O Hamas deveria 
ter um estado próprio?” Perguntam: “Gaza é um estado?” De acordo com 
o direito internacional clássico, a resposta é claramente “sim”.  
 
Vamos analisar rapidamente como esse plano traria paz no Oriente Médio. 
Para começar, as fronteiras entre Israel e seus vizinhos seriam 
determinadasa em caráter permanente. Seriam simplesmente as linhas de 
demarcação atuais, como definidas após a guerra de 1967. Vemos uma 
região de jurisdição nebulosa na Cisjordânia – com Israel mantendo uma 
ocupação imperfeita, por assim dizer. Gaza é um estado próprio. Imagino 
que Israel consideraria prudente evacuar grande parte da Cisjordânia e 
classificar a região da mesma forma que Gaza. Vamos chamar essa região 
de Ramallah.  
 
Os EUA permanecem inteiramente neutros nessas disputas. Não oferecem 
apoio a Israel. Não oferecem apoio aos palestinos. Não oferece apoio a 
ninguém. Os EUA não precisam se protetorados, “amigos”, etc. Já têm a 
bomba atômica e a Angelina Jolie. Outros estão livres para nutrir amor 
por eles graças à Angelina ou medo deles por causa da bomba. Ou o 
inverso. É com eles.  
 
O Oriente Médio, e mais especificamente, o entorno de Israel, é uma 
região de grande estabilidade natural. A área é estável porque o estado 
que não quer guerra, Israel, é muito mais forte que seus vizinhos 
agressivos, irredentistas e revanchistas, Gaza e Ramallah. Assim, existem 
duas possibilidades.  
 
Na primeira, Gaza e Ramallah reconhecem que seu vizinho é o “gorila de 
400 quilos” do ditado. Eles olham por onde andam. Não disparam 
foguetes por cima de suas fronteiras, e impedem que seus cidadãos 
tomem tal atitude. E não há guerra. 
 
Na segunda, Gaza e Ramallah insistem em atacar Israel. Seguindo os 
princípios do direito internacional clássico, Israel exerce seu direito de 
retificação e faz o que for necessário para impedir os ataques. Se “o que 
for necessário” necessitar que Israel reduza a população humana de Gaza 
a biocombustível, que assim seja. O princípio fundamental do direito 
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internacional clássico é o que diz que todo cidadão de um estado inimido 
é um inimigo.  
 
Naturalmente, as leis da guerra foram criadas com a intenção de que o 
combate fosse mais humano, e o princípio básico da guerra humanitária 
determina que:  

Nenhuma medida violenta contra um inimigo que envolva a perda 
de vidas humanas é justificável quando não dirigidas diretamente ao 
objeto de causa da guerra, e que não contribuam de forma material 
ao objetivo de dar fim a ela. 

Em outras palavras, se gazanos têm mesmo tamanha sede por sangue 
judeu que jamais vão parar de se explodirem em cafés de esquina até 
que o último gazano seja transformado em um tanque de biodiesel, então 
que seja. Caso contrário, é lógico que tais ações seriam inteiramente 
injustificáveis.  
 
É lógico que gazanos não são malucos assim. São pessoas normais. 
Optariam pela primeira possibilidade em um piscar de olhos, e isso só não 
aconteceu no mundo real até agora porque os gazanos estão 
simplesmente cumprindo suas funções. Odiar Israel é a indústria nacional 
da Palestina. Explicando melhor: é através do auxílio humanitário 
americano e europeu que é gerado praticamente todo o PIB da Palestina. 
Se os palestinos pararem de atacar Israel, decidindo viver suas vidas como 
as pessoas normais que são, não haverá motivo para receberem dinheiro 
de ninguém. E o dinheiro vai parar de entrar.  
 
Ah, você exclama, mas a justiça! Os palestinos clamam por justiça! Olha, 
talvez seja justo que Israel ofereça dinheiro, terras, cheezburgers aos 
palestinos, ou coisa parecida. Acho mais sensato que esse dinheiro venha 
da Israel, não de Washington. Mas se os palestinos querem mesmo 
dinheiro, terras ou cheezburgers, terão de encontrar alguma forma de 
extrair esses bens de Israel, ou de seja quem for, por contra própria. Pois 
o mundo do direito internacional clássico não é o mundo governado pelo 
Tio Sam, distribuidor de justiça para todos. 
 
Aí vemos a genialidade do direito internacional clássico. Ela é baseada no 
conceito de soberania real. Quando você estabelece sua “liga Quaker 
para manter a paz” ou até mesmo seu “equilíbrio de poder” britânico, é 
o estabelecimento de um super-soberano internacional. Que equivale a 
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um governo mundial. O que não é, nas mãos dos Quakers, uma estrutura 
viável. Talvez fosse uma estrutura viável nas mãos dos nazistas – mas você 
ia querer tal coisa?  
 
A questão palestina é o reductio ad absurdum do quakerismo. Quakers 
acreditam que a paz pode ser criada através da retificação de injustiças. 
Quando esse mesmo princípio tende à esquerda, ele toma a forma sem 
justiça, sem paz. Quando tende à direita, toma a forma do 
apaziguamento. O ativista neozelandês John Minto, por exemplo, que 
praticamente tem “Quaker” estampado na testa, sintetizou uma 
reinvenção brilhante do Lebensraum:  

Um estado artificial para quatro milhões de palestinos deslocados, a 
ser governado pelos mesmos ao longo de vários fragmentos 
desconexos de terras de má qualidade que Israel não quis não é uma 
opção viável em qualquer sentido da palavra. 

Mesmo que todas as queixas iniciais sejam inteiramente justas por algum 
critério objetivo, o ciclo de queixas e recompensas logo atrairá gângsters 
e levará ao surgimento de uma fábrica mafiosa de queixas. 
 
A parte mais trágica disto é que o sr. Minto e sua laia chegam a um palmo 
de entenderem o verdadeiro princípio da paz: paz é aprender a viver no 
mundo como ele é, não como você quer que ele seja. Um Quaker deveria 
entender isso instantaneamente, mas parece que eles foram corrompidos 
pelo poder.  
 
Os palestinos receberam “terras de má qualidade”? Então me parece que 
agricultura não é a profissão para eles. Dubai também tinha terras de 
péssima qualidade. Seus cidadãos passavam bem menos tempo cismados 
com a questão dos judeus. Talvez a solução mais simples seja a anexação 
de Gaza pela parte de Dubai. Por mais que fronteiras contíguas sejam 
preferíveis, estão longe de serem um critério essencial no século XXI. 
Esqueça o passado. Viva no futuro.  
 
Seria quase impossível superestimar o quanto as nações do mundo 
dependem dos EUA do ponto de vistas político. Imagino que se 
aceitássemos os princípios do direito internacional clássico de uma hora 
para outra, veríamos golpes militares em praticamente todos os países do 
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mundo dentro de uma semana. No mundo atual, um governo militar no 
Brasil, por exemplo, seria afastado, isolado e reduzido ao esquecimento 
com velocidade estonteante. No mundo do direito internacional clássico, 
os EUA não ligam para a forma de governo instaurada no Brasil. Tudo que 
interessa a eles é que o Brasil não decida invadir os EUA, não atrapalhe 
seu fluxo de cargas, não dê calote com suas dívidas, etc. Há muita ordem 
a ser restaurada no Brasil, e muito prestígio a ser conquistado pelos 
restauradores – no Brasil, ao menos. E por que devemos nos importar com 
a opinião de Washington a respeito do Brasil? Resposta: não deveríamos. 
 
O mundo de 2008 tem um único grande estado soberado: os EUA. Há dois 
menores, a Rússia e a China, que migraram do comunismo a um sistema 
de governo que quase pode ser chamado de neoreacionário. Ao evitar a 
dependência no auxílio americano, os reinos do petróleo no Golfo 
também conquistaram um certo grau de soberania. O Irã e seus estados 
satélite lutam para chegar a uma soberania estável através da construção 
de um arsenal nuclear e uma postura absurdamente agressiva a respeito 
dos EUA. A esperança é que essa agressividade se dissipe quando tiverem 
êxito, mas ninguém sabe ao certo.  
 
A característica financeira mais evidente do mundo atual é o déficit 
comercial gigantesco nas relações entre o mundo democrático e o mundo 
neoreacionário – favorecendo o neoreacionário. Isso não é mera 
coincidência. Os estados do Golfo Pérsico são neoreacionários porque têm 
petróleo, o que permite a preservação de algo que se assemelha a seus 
sistemas tradicionais de governo, impedindo que virem meros 
protetorados de terceiro mundo do Departamento de Estado dos EUA. E a 
China goza daquela verdadeira rara avis: uma base industrial capitalista 
saudável, que é uma consequência de sua resistência ousada à 
democracia.  
 
Esse desequilíbrio financeiro lembra muito a situação entre o mundo 
comunista e o mundo ocidental, antes do colapso dos comunistas. Isso 
pode ser só uma coincidência, lógico. Não se afobe. Vai demorar para 
explicar essa.  
 
Vi uma matéria engraçada no New York Times um dia desses. Parece que 
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os kuwaitianos perceberam que eles têm democracia, que Dubai não têm, 
e que parece que Dubai está muito melhor de vida graças a isso. (Não 
deixem de ver as fotos do “distrito financeiro” de Kuwait – é de rachar o 
bico.) Não que haja muita democracia em Kuwait. O estado é uma 
monarquia constitucional. Mas Dubai é uma monarquia absoluta, e a 
diferença é, bem, extraordinária. Ainda mais considerando que Kuwait 
tem muito mais petróleo que Dubai. 
 
A grande onda de whiguismo inundou o mundo e cada limite da praia. Seu 
motor não é retidão moral, mas sim poder, nu e cru. Esse poder está em 
declínio. Ainda parece o futuro, mas não tanto quanto antes. Trechos 
arenosos começam a transparecer em suas águas. Será que virá uma nova 
onda? Ou será que a água vai retroceder? Se retroceder, será um processo 
lento e gradual, ou vai sumir de repente, de uma vez só, igual ao 
comunismo?  

 
 
 

CAPÍTULO 6: A FILOSOFIA GOVERNAMENTAL PERDIDA 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 22 DE MAIO, 2008 

A abordagem mais prática para se compreender o governo é assumir que 
tudo que se sabe dele é pura baboseira. Foi o que eu disse no Capítulo 5, 
ao menos. Vamos demonstrar essa tese resolvendo o problema a partir do 
zero.  

Você, que foi criado no mundo ocidental moderno, aprendeu que em 
todas as sociedades pré-modernas e não-ocidentais, todos – até mesmo os 
indivíduos mais sábios e inteligentes – depositavam sua fé em filosofias de 
governo que hoje consideramos ridículas. O direito divino dos reis. A 
sucessão apostólica do papa. A evolução histórica marxista. E por aí vai. 
 
Como que tamanhos absurdos se proliferavam? Eles simplesmente 
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superavam seus concorrentes não-absurdos. Quando que o absurdo é 
capaz de superar a verdade? Quando os poderes políticos o apoiam. 
Vamos chamar esse fenômeno de distorção de poder.  

Por que acha, meu caro progressista de mente aberta, que sua filosofia 
de governo, que você não inventou por conta própria, mas sim recebeu 
pelos meios de costume, é algo além de um mero artefato de distorção 
de poder, adaptada para manter seus governantes em seus confortáveis 
assentos? 

Talvez devido à diferença categórica entre a democracia esquerdista 
moderna e as diversas monarquias, impérios, ditaduras, teocracias, etc., 
que praticavam a magia negra do controle mental governamental. Os 
sacerdotes de Amon não toleravam qualquer discordância. Eles esfolavam 
hereges, respondões e indivíduos insolentes e esticavam a carne de seus 
corpos ainda vivos até que rachasse e se retorcesse nos ventos africanos 
escaldantes, até que hienas ou crocodilos aparecessem para dar o golpe 
de misericórdia. Mas agora estão todos comendo asfódelos pela raiz e o 
Google nem sequer cogitou deletar o meu blog da existência. 

Você considera a liberdade de pensamento um antibiótico universal, uma 
cura garantida para distorções de poder. Bom, ela certamente permite 
que eu continue postando minhas blasfêmias subversivas – por enquanto. 
 
Mas sendo progressista, suas crenças são as crenças dos grandes, dos bons 
e dos que estão na moda. E como vimos ao longo dos capítulos anteriores, 
o poder pode corromper mentes de duas formas: por coerção ou por 
sedução. O Whig, o esquerdista, o radical, o dissidente, o progressista – 
ele se opõe à coerção, que considera um ultraje profundo, especialmente 
quando é seu próprio gado sendo ferido. Por outro lado, ele faz uso da 
sedução há quatro séculos para chegar ao poder. Ele é Boromir. Ele 
colocou o Anel no dedo e fez uso de seus poderes. E o Anel, 
naturalmente, também fez uso dele.  

O whiguismo avançado da atualidade, cinzento, corpulento e flácido, se 
espreguiça no trono com toda sua devassidão, atrelado firmemente ao 
grande pedestal da opinião pública, que esculpiu a partir da grande rocha 
da história humana com sua própria língua maldosa e traiçoeira. A mente 
coletiva, educada com grande perfeição, tem certeza. Ela tem duas 
opções à sua frente: o lance lá do Boromir, ou Hitler. E quem escolheria 
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Hitler, afinal? Resistir não é apenas fútil. Chega a ser ridículo. O Whig 
gargalha e vira outra garrafa Magnum de Mumm.  

E alguns roedores diminutos insistem em desgastar seus incisivos na 
rocha. Neste capítulo descobriremos os verdadeiros princípios de 
governo, que passaram os últimos quatro séculos soterrados debaixo de 
um pântano serboniano de esquerdismo espalhafatoso. (“The funk… of 
forty thousand years.”) Vamos deixar para ver o estado atual do governo 
no Capítulo 7.  

Naturalmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não deve 
mudar tão cedo, e não há nada que você possa fazer a respeito. Então 
que motivo você teria para perder tempo com isso? Por que deveria 
refletir sobre governos?  

A única defesa que tenho a oferecer é a proposta de Václav Havel de 
“viver na verdade”. Como uma engrenagem na supermente pública 
global, você é bombardeado constantemente, e por todos os lados, com a 
filosofia progressista de governo, com a qual todo ser humano que não é 
ignorante, malvado ou ambas as coisas deve concordar, por definição, e 
que faz, essencialmente, tanto sentido quanto a Santíssima Trindade. Se 
você estiver disposto a ser o prego que salta para fora e acaba sendo 
martelado, pode ser um “conservador”, o que amarra certas pontas soltas 
e desamarra outras. Saiba que isso também fará de você um pária da 
sociedade, a não ser que esteja cercado de vizinhos chamados “Earl”. 

Essa porra é estressante. A maioria de nós já vive uma vida estressante. 
Precisamos disso, ainda por cima? Não precisamos. O legal de se entender 
o governo é que isso nos proporciona um interruptor para desligar o blá-
blá-blá político sem fim. Pode ser que o blá-blá-blá seja substituído com 
um toque de desilusão pelo futuro, mas o futuro ainda está longe. E ainda 
existe esperança, mas isso fica para outro post.  

De qualquer forma: o governo. 

Antes de mais nada, vamos definir o que é um governo. Um governo é 
uma corporação soberana. É soberana porque seu controle sobre seu 
território não é sujeito a uma autoridade maior. É uma corporação porque 
tem uma única identidade institucional. Todos os governos jamais vistos 
se enquadram nessa definição, exceto quando sua soberania é 
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comprometida por uma força maior. Nesses casos, aquele poder é o 
verdadeiro soberano, e é esse poder que deve ser o alvo de sua análise.  

Segundamente, o que define um governo como “bom” ou “ruim”? A forma 
mais simples de se considerar essa questão é pensando de forma 
subjetiva. Supondo que você não tem qualquer influência sobre as 
decisões do governo, qual tipo de governo iria preferir para governar sua 
vida? Dado uma escolha entre dois governos, A e B, o que o levaria a 
trocar (ou querer trocar) de A para B, ou vice-versa? 

A questão é que estamos avaliando um governo com base no que ele faz, 
não no que ele é. Como disse Deng Xiaoping, provavelmente o maior 
estadista do século XX: “Que diferença faz se o gato é preto ou branco, 
desde que ele pegue os ratos?”  

A abordagem subjetiva pergunta se o governo pega ratos. Não pergunta 
quem são os membros da equipe desse governo, nem como são escolhidos 
ou como são gerenciados. Podem muito bem ser todos guerreiros dincas 
de um fim-de-mundo no Sudão, escolhidos pelas expressões impávidas 
que mantêm ao realizar o ritual brutal do povo dinca de hemicastração 
própria realizada exclusivamente com suas unhas calejadas no fogo. Se 
ainda por cima governarem bem, é lucro. 

Suas vontades subjetivas para governos podem ser diferentes das minhas. 
E provavelmente são. Em um mundo de bons governos, preferências 
seriam limitadas ao trivial e superficial. Se estou com vontade de fast 
food e encontro um Burger King ao lado de um McDonald’s, eu escolho o 
King. Por quê? Faz diferença?  

Fast food serve como uma ótima metáfora para governos. É de se 
imaginar que gerenciar uma corporação soberana deve ser mais 
complicado e difícil do que administrar uma cadeia de lanchonetes de 
fast food. Ora, administrar até mesmo um mero estado americano não-
soberano deve ser mais difícil do que fritar hambúrgueres. E se B é mais 
difícil que A, você naturalmente imagina que quem consegue fazer B deve 
fazer bonito com A.  

Mas se eu encontrasse um McDonald’s ao lado de um CalCarnes, eu ficaria 
com o Mickey. Não existe CalCarnes, lógico. Não vivemos no tipo de 
mundo onde o estado da Califórnia se considera apto a gerenciar 



restaurantes de fast food ou de qualquer outro tipo. Não existe 
hambúrguer estatal. Porém, mesmo como progressista de mente aberta, 
você precisa dar o braço a torcer e admitir que se existisse uma 
CalCarnes, a comida seria péssima ou cara – ou as duas coisas, no caso 
mais provável.  

Por que será? Isso logo ficará óbvio, se já não for. Mas o que essa 
metáfora nos mostra – como se não fosse óbvio – é que não vivemos em 
um mundo de bons governos. O estado da Califórnia é mais bem-
governado do que 90% da superfície terrestre. E mesmo assim, seu 
governo não teria chance alguma de servir um hambúrguer decente. Nas 
palavras de Mark Twain:  

Omar Khayam, o poeta-profeta da Pérsia, disse mais de oitocentos 
anos atrás em seus textos: 

“Nos quatro cantos da terra existem muitos com a capacidade de 
escrever livros bem-fundamentos, muitos com a capacidade de 
liderar exércitos e muitos outros capazes de governar reinos e 
impérios; mas raros são aqueles capazes de gerenciar um hotel.” 

 
O trecho acima de Twain não me parece muito autêntico, mas a ideia de 
um CalBergue me dá calafrios. De qualquer forma: além de não vivermos 
em um mundo de bons governos, a verdade é que vivemos em um mundo 
de governos desastrosamente ruins. Se o século XX não for consagrado 
como a era de ouro dos governos pavorosos, será só porque um inferno 
ainda mais ardente nos aguarda no futuro. 

Não nos preocupamos, portanto, com as sutilezas de bons governos. Não 
exigimos governos excelentes. Seria lindo, mas para nós, mera 
competência bastaria – talvez a competência que possibilita a 
sobrevivência do McDonald’s em um mundo que nos oferece não só o 
Burger King, mas também a In-N-Out, por mais que seus hambúrgueres 
tenham tanto gosto quanto papelão fervido. Nosso objetivo é o básico dos 
básicos.  

Vamos aos básicos: um governo deve ser seguro, eficaz e responsável. 
Nada disso é física quântica. O único segredo aqui é que não há segredo. 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Vamos definir e analisar essas qualidades individualmente, dando as 
outras como certas em cada caso. Quando explicarmos como ter um 
governo responsável, vamos supor que o mesmo é seguro e eficaz. 
Quando explicarmos como fazer com que ele seja seguro, vamos supor 
que ele é eficaz e responsável. Etc.  

Vamos começar pela eficácia. Eficácia é a capacidade de realizar um 
determinado objetivo. Em qual modelo vemos o governo mais eficaz?  

A eficácia pode ser considerada um barômetro de boa gestão. Um 
empreendimento bem-gerenciado contrata as pessoas certas, gasta o 
dinheiro certo com eles e se certifica de que eles estão fazendo as coisas 
certas. Como se desenvolve uma gestão eficaz?  

Sabemos de uma forma bem simples: encontre a pessoa certa e coloque 
ela no comando. Aquele único ser frágil, nosso administrador, detém a 
autoridade de decisão final – o conceito romano de imperium – sobre 
questões de orçamento, política e pessoal. 
 
No mundo militar, esse conceito é chamado de unidade de comando. No 
mundo corporativo (não-soberano) e no mundo sem fins lucrativos que 
serve como seu oposto, esse indivíduo é o CEO. Até aquele exemplo 
supremamente anárquico dos empreendimentos humanos, o projeto 
open-source, costuma seguir o modelo com um único administrador.  

Por que será que a gestão centralizada funciona, você pergunta? Quando 
o indivíduo no comando é um babaca, acaba que não funciona. Não existe 
fórmula confiável para boa gestão. Mas existem, por outro lado, muitas 
fórmulas confiáveis para má gestão. Seria melhor perguntar: por que é 
que a gestão participativa não funciona?  

Controle compartilhado de qualquer empreendimento humano costuma 
ser receita para fracasso devido a um fenômeno que costuma ser 
chamado, nos corredores de escritórios, de politicagem. A politicagem 
sempre dá as caras quando vemos turbulência em uma gestão. Um único 
administrador com controle indiviso de um empreendimento precisa fazer 
com que o empreendimento funcione para ser considerado bem-sucedido. 
Porém, ao trocar um gestor por dois – o modelo administrativo pouco 
ortodoxo conhecido como “two-in-a-box”, um desastre que já vivi na 
própria pele – os dois ganham outro medidor de sucesso: fazendo com que 
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o outro fracasse. Quanto mais cozinheiros, pior o caldo.  

Em todo empreendimento humano fora do contexto governamental, é 
amplamente reconhecido que o modelo da gestão centralizada rende os 
melhores resultados. Se a Peet’s pudesse superar a Starbucks, se a 
Southwest pudesse superar a JetBlue, ou se a In-N-Out pudesse superar o 
palhaço através da implementação de uma “separação de poderes”, uma 
“constituição” ou alguma outra estrutura de liderança por consenso, uma 
delas certamente já teria tentado tal coisa.  

Contemplem, caros amigos, a imensa montanha rococó de ornamentos 
processuais que tomou o lugar do simples princípio de decisão individual 
nos governos ocidentais modernos. A separação de poderes montesquiana 
é só a ponta do iceberg. Fora do contexto militar, onde o princípio do 
comando ainda é seguido, até certo ponto, é simplesmente impossível 
encontrar qualquer indivíduo encarregado com a responsabilidade 
unificada de realizar uma função. Até mesmo militares, apesar de ainda 
dotados de vestígios de imperium – que são rapidamente sugados pelo 
poder judiciário – raramente têm controle de fatores como seus 
orçamentos, e têm zero controle sobre a formação de seu pessoal.  

Então: a aversão moderna à gestão centralizada não pode ser motivada 
por questões de eficácia. A gestão indivisa é mais eficaz e ponto final. 
Portanto, essa predileção pelo processo decisório coletivo só pode ser 
explicada como função da responsabilidade ou segurança. Custo a ver 
como teria qualquer coisa a ver com segurança. Deve ser uma questão de 
responsabilidade. 

Mas em um sistema onde nenhum sucesso ou fracasso pode ser atribuído 
de forma confiável a qualquer indivíduo específico, o que acontece com a 
responsabilidade? Ninguém menos que Woodrow Wilson disse, em 1885: 

 
É deveras seguro afirmar que caso fosse possível reunir novamente 
os membros daquela maravilhosa convenção [de 1787] para que 
contemplassem o fruto de seus trabalhos pela ótica do século que os 
testou, eles seriam os primeiros a admitir que o único fruto do 
compartilhamento do poder foi o da irresponsabilidade.  

O próprio Wilson, naturalmente, teve grande poder indiviso, e tampouco 
usou-o de forma responsável. Quando pensamos em executivos soberanos, 
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os que costumam vir à mente são os exemplos ruins. Pensamos em Hitler, 
não Frederico, o Grande. Não lembramos do Sultão Qaboos, Lee Kuan Yew 
ou Hans-Adam II. Se acha isso mera coincidência, é melhor reconsiderar. 
Talvez um experimento mental ajude. 

Washington, DC, ainda mais considerando que ela governa não só os EUA 
como também grande parte do mundo, é simplesmente grande demais 
para servir o propósito de um bom experimento mental sobre governos. É 
mais fácil e mais divertido focar na Califórnia, se a Califórnia desse um 
jeito de virar um estado soberano. Dando segurança e responsabilidade 
como certas, como seria possível produzir um governo eficaz na 
Califórnia?  

A resposta: encontre o melhor CEO do mundo e dê a ele controle 
irrestrito sobre o orçamento, políticas e pessoal. Creio que sobre isso não 
há discussão. O melhor CEO do mundo é Steve Jobs.(1)  

Você preferiria morar onde? Na Califórnia que temos hoje ou na 
Applefórnia? Preferiria levar o quê com você? Um iPhone ou um 
CalPhone? Não preciso dizer mais nada.  

Dando sequência, vamos à responsabilidade. Supondo que nosso governo 
é responsável e seguro, já sabemos como obter eficácia: contratando 
Steve. Mas como podemos garantir essa responsabilidade?  

Afinal, Steve é um sujeito tempestuoso. É temperamental, no melhor dos 
casos. Ele poderia tranquilamente surtar. E ele já é um megalomaníaco 
notório, uma predisposição que imperium total sobre o “Estado Dourado” 
– junto com suas novas forças militares, todas com cabeças raspadas e 
trajes de linho branco, e cujas coreografias sincronizadas em 
demonstrações de artes marciais não são superadas nem mesmo na 
península coreana – dificilmente aliviará.  

Um governo responsável e eficaz é composto de três partes básicas. A 
primeira é o front-end: todos aqueles que trabalham para Steve. A 
segunda é o meio: o próprio Steve. A terceira é o back-end: aqueles a 
quem Steve deve satisfações.  

A própria Apple, como todas as corporações públicas no sistema moderno, 
tem um back-end bipartite: uma diretoria eleita (teoricamente) por um 
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corpo de acionistas. Não vejo motivo algum para repassar os pormenores 
desse sistema. Não há nada de extraordinário na governança corporativa 
nos EUA da atualidade. O que nos interessa aqui são os princípios.  

Digamos que o back-end são os controladores. Os controladores têm uma 
única função: determinar se Steve está sendo um gestor responsável ou 
não. Caso não esteja, eles precisam mandar Steve ao olho da rua e 
contratar um novo Steve. (Marc Andreessen, quem sabe.)Call the back-
end the controllers. The controllers have one job: deciding whether or 
not Steve is managing responsibly. If not, they need to fire Steve and hire 
a new Steve. (Marc Andreessen, perhaps.)  

Esse modelo requer um certo número de controladores razoavelmente 
persuasivos, cuja opinião coletiva é vista como confiável e com um 
conceito de responsabilidade único e harmônico.  

O que acontece quando os controladores discordam a respeito da 
definição de um governo “responsável”? Voltamos à politicagem. Facções 
e grupos de interesse tomam forma, cada um com uma visão diferente de 
como Steve deve governar a Califórnia. Uma coalizão da maioria pode se 
organizar e ameaçar ele: faça isso e aquilo ou Steve dará lugar a Marc. 
Logrolling permite que a coalizão ponha a microgerência em prática: mais 
financiamento para o roedor-jacaré de Mojave, que é uma espécia 
ameaçada! E por aí vai. Aquele modo de falha clássico que chamamos de 
governo parlamentar volta a dar as caras. 

Vamos definir um modelo controlador com um conceito de 
responsabilidade único e harmônico como coerente. Como é possível, ao 
lidar com um termo impossivelmente nebuloso como “responsabilidade”, 
reunir um grande número de indivíduos inteligentes com a mesma 
definição em comum? Me parece uma tarefa impossível. E o modelo todo 
depende desse back-end coerente.  

Na verdade, há um jeito, sim. Podemos definir “responsabilidade” em 
termos financeiros. Se pensarmos na Califórnia como uma corporação 
lucrativa, um bem de capital cujo propósito é a potencialização de sua 
produção de dinheiro, chegamos a uma definição de responsabilidade que 
é não só precisa e inequívoca, mas também quantitativa.  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Ademais, essa mesma definição resolve um segundo problema: como 
escolhemos esses controladores? Se nossos controladores são os partidos a 
quais os lucros são repassados, e seu poder de voto é proporcional às 
frações que recebem, eles têm não só um conceito harmônico de 
responsabilidade, mas também um incentivo para implementar essa 
definição na prática.  

Naturalmente, isto nada mais é do que uma reinvenção da sociedade por 
ações. Não há necessidade de questionar se esse modelo funciona ou não. 
Sabemos que funciona. A pergunta mais relevante para nós é: no contexto 
governamental, será que essa definição financeira é compatível com 
nosso objetivo original?  

Em outras palavras: será que um governo administrado com eficácia 
(lembrando novamente que estamos dando segurança e eficácia como 
garantidas), responsável somente por tentar maximizar lucros por um 
prazo infinito, proporcionará, de fato, o bom atendimento ao cliente que 
buscamos? Esse governo pegará ratos para nós? Ou vai nos esfolar e nos 
esticar no sol até ressecarmos, etc.?  

Como progressista, você considera o governo centralizado (“ditadura”) a 
raiz de todos os males. Seria impossível enumerar a lista completa de 
motivos por trás dessa crença. Seria como perguntar por que você prefere 
um jantar romântico para dois à luz de velas em um restaurante francês 
simples, mas elegante, a ser amarrado e arrastado por um caminhão de 
18 rodas, como se estivesse em uma autoestrada, até que o corpo preso 
àquela corda fosse reduzido a um fiapo de carne 
ensanguentada. Somando, ainda por cima, a proposta abominável e 
estarrecedora de que esse governo deve dar lucro, o nível de horror 
chega ao máximo. Mas se não estivermos dispostos a questionar até 
mesmo nossas crenças mais profundamente enraizadas, não haverá como 
afirmar que nossas mentes estão abertas.  

Para começar, é prático lembrar que rentabilidade não é antitético a bom 
serviço ao consumidor. Considere novamente a analogia dos 
restaurantes. Se todos os restaurantes fossem estabelecimentos sem fins 
lucrativos, você acha que a comida servida seria melhor ou pior? O que 
diferencia um restaurante sem fins lucrativos da CalCarnes, que não tem 
qualquer incentivo institucional para conquistar fregueses assíduos? Se o 
restaurante em questão for uma pequena cooperativa gerenciada por 
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gente com legítima paixão por comida, pode ser que continue se 
destacando. Mas a Califórnia não é pequena em sentido algum, e minha 
própria experiência com seus funcionários não revelou sinais de paixões 
desse tipo.  

Segundamente, suspeito que seu maior medo no que diz respeito a 
governos centralizados é que eles serão, de uma forma ou outra, 
sádicos. Vão atormentar e explorar seus residentes sem motivo 
algum. Steve, por exemplo, poderia decidir massacrar os judeus. E por 
que não? Já aconteceu antes!  

Pare e reflita sobre isso por um momento. Steve presta satisfação a seus 
controladores, que avaliam seu desempenho com base em sua 
administração de um único bem: a Califórnia. O valor da Califórnia é a 
soma total do valor de suas ações. Quando um ganha ou perde valor, o 
outro vai junto. 

O que vale mais? A Califórnia, ou uma Califórnia infestada por crocodilos 
devoradores-de-judeus? Qual tem condições de render faturamento 
maior? A primeira opção, claramente. Judeus pagam impostos. Estrume 
de crocodilo não. Do ponto de vista de Steve ou dos judeus, o que 
diferencia crocodilos de tropas de choque? Os crocodilos trabalham de 
graça, ao menos.  

Posso estar pulando parte da história, mas um jeito de esclarecer por que 
a Stevifórnia não seria sádica e agressiva é explicando por que o Terceiro 
Reich e a União Soviética foram. Sadismo em si não era lucrativo para 
Hitler e Stalin. Não que eles dessem muita bola para isso, mas se 
importavam um pouco, sim. Dinheiro era poder, e Hitler e Stalin 
certamente davam bola para o poder.  

O lado sádico desses estados é mais facilmente compreendido como parte 
de seus modelos de segurança. Hitler e Stalin não eram deuses. Não 
tinham o poder de disparar raios, nem eram à prova de balas. Eles 
conquistaram e mantiveram poder através de intimidação implacável com 
uma série de táticas que incluía, certamente, assassinato. Stalin não 
matou todos aqueles membros da Velha Guarda Bolchevique só por terem 
mau hálito ou terem se engraçado com sua esposa. Nos estados 
“totalitários” do século XX, o assassinato no exterior e em território 
doméstico era um alicerce essencial no modelo de segurança do Líder. 



Esse elemento não será reproduzido em nosso exemplo. Mas voltando ao 
assunto.  

Terceiramente, como progressista, você considera o governo uma 
instituição beneficente. Você vê como seu propósito a realização de boas 
obras. E certamente, os governos da atualidade realizam muitas obras 
que classificaríamos como boas. Também fazem muitas coisas que 
pretendem ser boas, mas não são. Mas isso não vem ao caso. Vamos supor 
que todas suas boas obras são legitimamente boas.  

Boas obras são claramente incompatíveis com a rentabilidade. É fácil de 
entender como o não-massacre de judeus poderia beneficiar a receita 
pública da Califórnia. Porém, é difícil de entender como sua receita 
pública seria beneficiada se alimentasse os pobres, curasse os deficientes 
físicos e ensinasse os cegos a verem. E de fato, não seria. 

Portanto, podemos separar as despesas da Califórnia em dois grupos: 
aquelas que são essenciais ou lucrativas para a Califórnia como um 
negócio; e as que são desperdícios desnecessários, como alimentar os 
pobres, etc. e tal. Eles que morram de fome! Quem é que gosta de gente 
pobre, afinal? E quanto aos cegos, trombar com postes nutre 
perseverança. E perseverança sempre faz bem.  

Não sou Steve Jobs (eu seria péssimo no papel de administrador da 
Califórnia) e não fiz os cálculos, mas suspeito que a mera eliminação 
dessas despesas sem sentido – sem qualquer outra mudança na estrutura 
gerencial – transformaria a Califórnia, atualmente afogada no vermelho, 
em uma máquina frenética de produção de dinheiro. Seriam dividendos a 
dar com pau. A Stevifórnia faria a Gazprom parecer uma penny stock de 
quinta categoria.  

E com um estalo dos dedos, eis que surge uma solução. 
 
O que fizemos aqui, com nossa separação de despesas, foi classificar os 
gastos da Califórnia em dois grupos: gastos essenciais e discricionários. 
Existe outro nome para pagamentos discricionários: dividendos. Ao 
dedicar dinheiro à cura dos deficientes físicos, a Califórnia está 
efetivamente repassando seus lucros aos deficientes físicos. A diferença é 
que o repasse é feito de uma forma muito peculiar do ponto de vista 
fiscal. 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Assim, podemos tratar as despesas da Califórnia com boas obras como 
lucros desembolsados a uma entidade responsável por boas obras. Uma 
CalBem, por assim dizer. Se, ao invés de gastar $30 bilhões por ano em 
boas obras, o estado da Califórnia redirecionasse toda a realização e 
todos os realizadores de boas obras para a CalBem, distribui a ela ações 
que pagam dividendos de $30 bilhões ao ano e diz “fui nessa”, o resultado 
seria o melhor dos dois mundos. A Califórnia passaria a ser uma máquina 
frenética de dinheiro, enquanto os cegos passariam a ver, os deficientes 
voltariam a andar, etc. e tal.  
 
Além disso, as ações da CalBem são, como toda ação, negociáveis. Não 
passam de instrumentos financeiros. Se os gerentes de investimentos da 
CalBem decidirem que faz mais sentido financeiro vender a Califórnia e 
comprar a Google, Gazprom ou GE, nada os impede de fazer exatamente 
isso.  
 
Assim, sem prejudicar os pobres, deficientes ou cegos em qualquer 
sentido, separamos a Califórnia completamente de suas atividades 
beneficentes. A ideia do governo como realizador de boas obras não passa 
de um embuste. A caridade é bonita e o governo é necessário, mas não há 
qualquer ligação essencial entre as duas coisas.  
 
Agora, é lógico que na vida real a ideia de uma CalBem é ligeiramente 
perturbadora. Você provavelmente acharia melhor ter algumas centenas 
de instituições especializadas de caridade, que seriam muito mais ágeis 
que uma CalBem imensa e corpulenta. Elas também seriam, lógico, 
muitíssimo mais ágeis que o estado da Califórnia. A ideia é justamente 
essa.  
 
Podemos ir ainda mais além. Podemos dar esses títulos beneficentes não 
a organizações que prestam serviços, mas sim aos próprios indivíduos que 
fazem uso desses serviços. Comprar bengalas para os cegos para quê? Dê 
dinheiro aos cegos. Eles que comprem suas malditas bengalas. Qualquer 
um que prefira $100 em serviços grátis a $100 em dinheiro é um 
retardado. 
 
É lógico que certas pessoas são, de fato, retardadas. Perdão – sofrem de 
deficiências intelectuais. E uma das muitas e muitas coisas que a 
Califórnia, o Estado do Amor, faz, é pairar acima deles com suas asas 
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macias e reconfortantes. Nem preciso dizer que a Stevifórnia não terá 
asas macias e reconfortantes. Será dura e reluzente, repleta de alumínio 
escovado. O que ela fará, então, com seus retardados?  
 
Imagino que a abordagem da Stevifórnia será mais ou menos assim. Ela 
classificará todos os seres humanos em seu território em uma de três 
categorias: visitantes, residentes e dependentes. Visitantes estão só de 
passagem e serão despachados de volta a suas terras se causarem 
encrenca. Residentes são adultos normais que vivem na Califórnia, pagam 
impostos, são responsáveis por seu comportamento, etc. E dependentes 
são pessoas, grandes ou pequenas, jovens ou idosas, que não são 
responsáveis, mas que mesmo assim precisam de cuidados. 
 
O princípio básico da dependência determina que o dependente é um 
pupilo. Ele ou ela entrega sua independência pessoal a uma autoridade 
guardiã. Essa guardiã detém o poder de imperium sobre o dependente – 
ou seja, controla o comportamento do dependente. Por sua vez, o 
guardião é responsável pelos cuidados e alimentação do dependente, e 
está sujeito a ser responsabilizado por quaisquer atos ilícitos cometidos 
pelo dependente. Como podem ver, esse modelo não é de minha 
invenção.  
 
No momento presente, muitos californianos são considerados pupilos do 
próprio Estado. Alguns deles são incompetentes, outros são perigosos, e 
outros são as duas coisas. Seguindo o mesmo princípio da CalBem, esses 
dependentes podem ser terceirizados a organizações externas, junto com 
fluxos de receita que cobrem seus gastos. 
 
Criminosos são uma classe especial de dependente. A maioria dos 
criminosos é mentalmente competente, mas somam tanto ao estado da 
Califórnia quanto crocodilos devoradores-de-judeus. Uma forma sensata 
de se abrigar criminosos é atrelando eles, como pupilos, a seus fluxos de 
receita, mas deixando que os criminosos escolham seus próprios guardiões 
e troquem caso não estejam satisfeitos. Imagino que a maioria dos 
criminosos preferiria viver em um estabelecimento diferente daquele 
onde vivem no momento. Também imagino que há formas muito mais 
eficientes de fazer com que criminosos paguem por seu sustento.  
 
E imagino também que haveria pouquíssimo crime na Stevifórnia. Aliás, se 
eu fosse o Steve – coisa que não sou, lógico – eu poderia muito bem ter 
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como objetivo garantir seguro grátis contra crimes para todos os 
residentes. Imagine só, viver em uma cidade onde o crime é uma coisa 
tão rara que o governo oferece restituição a todas as vítimas. Imagine o 
absurdo que seria o preço dos imóveis nessa cidade. Imagine a grana que 
seus moradores ganhariam. Agora imagine que a CalBem é dona de um 
terço das ações dessa cidade. Ela não só curaria os deficientes, mas daria 
asas biônicas a eles. Mas isso não vem ao caso.  
 
Seguimos adiante e chegamos ao terceiro fator essencial: segurança. 
(Repare que esta é a objeção de Arnold Kling ao modelo acima, a qual dei 
o nome fofo de neocameralismo.)  
 
Segurança é a arte de garantir que seu processo decisório não será 
comprometido por qualquer força, seja ela doméstica ou 
estrangeira. Steve, por exemplo, não liga absolutamente nada para as 
opiniões dos stevifornianos, exceto no contexto em que essas opiniões 
afetam seu desempenho trimestral. Este é o estado “Tipo 3” ideal: você 
tem liberdade para pensar o que quiser, e Steve tem liberdade para fazer 
o que quiser. O governo não controla a opinião pública, e tampouco é 
governado pela mesma.  
 
Se nunca vimos um governo legitimamente neocameralista na história da 
humanidade, o motivo não é grande mistério. Como é possível proteger 
um mecanismo decisório complexo como o que acabei de descrever 
acima? O que aconteceria se os controladores decidissem despedir Steve, 
mas Steve se recusasse a sair? Como que Steve continuará no poder se um 
milhão de stevifornianos atacarem o palácio presidencial e os guardas, 
apoiado a multidão, virarem e apontarem suas armas para ele?  
 
Felizmente, não precisamos nos dar ao trabalho de bolar um modelo 
capaz de proteger Charles X (que não é parente de Malcolm) dos 
subterfúgios do traiçoeiro Marmont. Nunca houve um estado 
neocameralista antes do século XXI. Nem poderia ter existido. Não tinham 
a tecnologia necessária. 
 
O neocameralismo bem-protegido depende de uma cadeia criptográfica 
de decisão e comando (CCDC). Quando o mundo conhecer o governo 
criptograficamente seguro, todos se perguntarão como jamais viveram 
sem ele.  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No mundo de hoje, a segurança de todos os governos depende de mera 
lealdade individual. O exército americano poderia tomar Washington 
amanhã mesmo, se quisesse. Ele certamente não pode ser forçado a 
obedecer às ordens do presidente, da Suprema Corte, do Congresso nem 
de qualquer outro. Por acaso, o exército americano tem uma forte 
tradição de lealdade – uma tradição que foi posta à prova, por exemplo, 
no caso do Exército do Bônus. Será que o exército de hoje abriria fogo 
contra uma multidão americana – ainda mais uma multidão com a mesma 
orientação política dessas tropas? Torço para que isso nunca seja 
respondido na prática. 
 
O único motivo que nos leva a aceitar uma realidade terrível e perigosa 
como essa é que não temos conhecimento de qualquer alternativa a ela. 
Mas por acaso, existe uma – na forma de permissive action links. É uma 
tecnologia antiga dos tempos da Guerra Fria com a função de comando do 
CCCD, mas exclusivamente para armas nucleares. (Os códigos de comando 
ficam guardados no bolso do presidente.)  
 
Em um governo inteiramente regido pela CCCD, a cadeia soberana de 
decisão e comando é protegida em toda sua extensão por criptografia de 
nível militar. Todas as armas do governo – não só bombas nucleares, mas 
até mesmo pequenas armas de fogo – só podem ser utilizadas com o 
código de autorização necessário. Em qualquer conflito civil, tropas leais 
ao governo terão armas funcionais. Tropas rebeldes serão forçadas a 
improvisar. O resultado é previsível, como todo resultado deveria ser.  
 
O comando criptográfico do sistema militar tem um efeito crítico na 
dinâmica política: a opinião pública passa a ser irrelevante. Hoje em dia, 
até mesmo os despotismos militares mais militaristas são forçados a 
dedicar esforços consideráveis para persuadir, convencer ou compelir o 
público a apoia-los, pois o exército é inevitavelmente composto de 
membros desse público. Vide o caso de Marmont, que determinou que se 
daria melhor com Orléans do que com Artois.  
 
Este é o golpe de misericórdia na eliminação da politicagem. Homens 
embarcam na carreira política porque têm sede de poder. Homens bons e 
homens ruins têm sede de poder, e às vezes, por acaso, homens bons têm 
sede de poder, conquistam esse poder e usam ele para fazer coisas boas. 
Mas isso é a exceção, não a regra. E a sede de poder é uma sede 
extraordinariamente prática – quando não há poder disponível para ser 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bonus_Army
https://www.cs.columbia.edu/~smb/nsam-160/pal.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Codes


tomado, ninguém perde tempo com artimanhas para tal fim. 
 
Veja o caso da Apple, por exemplo. Usuários de Macs, como eu, estão 
atrelados a seus caprichos. Por exemplo: a bateria do MacBook Pro é uma 
merda. É descartável. Não duvido nada que seja feita de papel higiênico, 
chiclete e uns clipes de papel usados. Acabo gastando duas por ano, e 
olha que eu mal faço uso delas.  
 
Como que eu lido com essa injustiça abominável, você pergunta? Eu 
aceito a situação. E aceito por quê? Porque mesmo que eu escrevesse nos 
fóruns mais ideais, incitasse uma multidão enfurecida e convencesse 
todos a marcharem sem parar na 1 Infinite Loop, gritando frases de efeito 
e queimando baterias antigas, eu sei que isso não afetaria em nada a 
abordagem de Steve para o problema. (Imagino que ele não veja a 
situação como problema algum.) Aliás, creio que ele só ficaria ainda mais 
turrão.  
 
Simplesmente não há jeito para qualquer indivíduo fora da Apple 
influenciar o processo decisório da Apple na base da força. A Apple não é 
soberana. Ela não tem um exército de faixas-pretas com vestes brancas. 
Ela depende das forças de segurança do Tio Sam – ou de Cupertino, no 
mínimo. Mas o problema é resolvido, de um jeito ou de outro. E vejo isso 
como uma coisa boa.  
 
A criptografia se aplica ao back-end também: a parte decisória. Se os 
controladores votarem para negar a renovação da chave de Steve e 
optarem pela consagração de Marc em seu lugar, Steve deixará de 
comandar o exército. Ele não comandará nem mesmo a porta de seu 
escritório. Terá de chamar os seguranças para poder sair do prédio. (Se 
você questiona se esse modelo é de fato viável do ponto de vista técnico, 
saiba que é, sim.)  
 
Ao perceber que tecnologia do século XXI é necessária para a 
implementação do modelo neocameralista, passamos a entender por que 
o bom e velho cameralismo, à moda de Frederico, o Grande, foi o 
máximo que se pôde realizar nos séculos anteriores. O sistema que Whigs 
chamam de monarquia absoluta (e não-Whigs chamam simplesmente de 
“monarquia”) fundiu os controladores e o administrador no papel de um 
único membro da realeza, resolvendo a questão decisória de forma bem 
elegante – e introduzindo uma variável biológica desagradável na equação 
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da responsabilidade. E no lado do comando, ela dependia da lealdade, 
coisa que nem sempre existia.  
 
O realismo era, por acaso, um sistema perfeito? Não era. Mas se 
imaginarmos um mundo onde as revoluções e guerras civis dos últimos 
quatro séculos nunca aconteceram, é difícil evitar de pensar que esse 
mundo seria mais feliz, mais rico, mais livre, mais civilizado e mais 
agradável. Pelo menos para quem é um jacobita incorrigível como eu. 

1. Uma Carta Aberta foi escrita antes da morte prematura de Jobs em 
2011. 

 
 

CAPÍTULO 7: A VERDADE MEDONHA SOBRE O GOVERNO 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 29 DE MAIO, 2008 

No Capítulo 6, caro progressista de mente aberta, vimos o passo-a-passo 
de uma remodelagem completa do sistema de governo. O resultado não 
parecia em nada as instituições que vemos nos dias de hoje – e tampouco 
tinha muita semelhança com instituições do passado. Isso deveria ser 
grande surpresa? Você por acaso espera que os frutos da história sejam 
doces?  

Neste capítulo veremos que frutos são esses. É possível que você não 
tenha passado suas aulas de educação cívica no penúltimo ano do ensino 
médio escondido atrás do gol fumando erva. (Se ainda está no penúltimo 
ano do segundo grau e tem aulas de educação cívica, saiba que é muito 
mais fascinante quando você está chapado.) Quem sabe você até leia o 
New York Times com frequência. (O Times é ainda mais grotesco quando 
você está chapado.) Pode ser que você imagine, como estado padrão, que 
a vasta procissão de fatos descarregados dentro da sua cabeça por uma 
fonte supostamente confiável ou outra certamente constitui, no mínimo 



dos mínimos, uma noção básica das coisas.  

Essa suposição seria um equívoco. E temos aqui o sr. Maquiavel – que é 
para o conceito de governo como Isaac Newton para a física, Barry Bonds 
para o beisebol, ou Albert Hoffmann para o LSD – para nos explicar o 
motivo:  

Aquele que deseja ou se empenha, de fato, para reformar o governo 
de um estado e deseja que tal reforma seja aceita e capaz de se 
sustentar de forma satisfatória para todos deve ao menos manter o 
aspecto geral das formas anteriores; para que pareça ao povo que 
não houve mudança nas instituições, por mais que elas sejam, na 
realidade, completamente diferentes das antigas. Pois a imensa 
maioria da humanidade se satisfaz com as aparências, como se 
fossem a própria realidade, e são frequentemente até mais 
influenciados por aparências do que por realidades.  

O Principado romano, por exemplo, e até mesmo o Dominato, até certo 
ponto, preservou as formas da antiga República. Se Roma no governo de 
Augusto tivesse um New York Times, suas páginas estariam recheadas com 
as atividades do Senate e dos cônsules. Os senadores disseram isso. Os 
cônsules fizeram aquilo. Mas na realidade, tudo que importava passava 
pelas mãos de Augusto. Se o Senado inteiro caísse por um bueiro no 
Fórum, nada teria mudado – exceto, é claro, pelo fato de que a ilusão da 
República passaria a ser insustentável. 

(Os romanos, inclusive, até tinham uma palavra para monarcas – o bom e 
velho Rex, do latim. Nenhum imperador romano, por mais dissoluto, 
autocrata ou assoberbado que fosse, chegou a adotar o título oficial de 
rei. “Imperador” é simplesmente uma anglicização de Imperator, que 
significa “Comandante” – em outras palavras, um general.) 

Em muitos casos onde a ilusão deixou de enganar qualquer um, ela 
persiste como um vício de linguagem – especialmente nas bocas de 
funcionários públicos. Na linguagem oficial britânica, por exemplo, ainda 
talvez falem como se a Rainha fosse a soberana suprema do Reino Unido, 
quando na realidade ela não tem poder algum. Não que isso gere 
qualquer confusão. É somente uma peculiaridade linguística. Mesmo 
assim, tem um certo efeito.  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O poder é uma fera cautelosa. Ela foge quando ouve seu nome. Quando 
perguntamos quem governa o Reino Unido, a resposta que procuramos 
não é “a rainha”. Por mais incrível que a rainha possa ser, todos sabem 
que ela não governa. Abrindo essa fina casca exterior, chegamos à palavra 
“Parlamento”, que satisfaz a maioria de nós. Aí está sua resposta oficial. 
A rainha detém poder nominal. O parlamento detém poder formal. Isso 
por acaso nos diz quem tem o poder real? E por que esperaríamos tal 
coisa? Quando disse, em toda nossa história?  

Os motivos que levam o poder a se esconder são os de sempre. O poder é 
uma delícia, e todos querem um gostinho. Provar uma mordida de sua 
polpa doce e suculenta, lamber o suco em seus lábios – é mais que mero 
prazer. É satisfação. É a realização. É um sentido. O amor de um pássaro 
por uma lagarta não passa de laço tênue e passageiro frente ao elo entre 
um homem e o poder. Naturalmente, o poder, bem como a lagarta, pode 
ter outros mecanismos de defesa – espinhos venenosos e coisas assim – 
mas o que nos impede de começar pela camuflagem? Que motivo teria 
para parecer ser algo além de um graveto ou uma folha? 

Naturalmente, você, como progressista, tem altas ideias sobre onde 
exatamente o poder está se escondendo. Está nas mãos das corporações, 
dos políticos corruptos, dos banqueiros, dos militares, dos pastores 
evangélicos, e por aí vai. Seria injusto denegrir todos esses pontos de 
vista como “teorias de conspiração”, e seria injusto denegrir toda teoria 
de conspiração como mentira. Lenin, por exemplo, era um conspirador. O 
mesmo podia ser dito de Alger Hiss, Benedict Arnold e até mesmo o 
próprio Maquiavel.  

De qualquer forma, o melhor esconderijo costuma ser em plena vista. Por 
exemplo, Noam Chomsky escreveu um livro chamado Manufacturing 
Consent onde ele argumenta que corporações exercem poder através do 
controle das grandes mídias de massa. A expressão foi apropriada do livro 
Opinião Pública de Walter Lippmann, que todo progressista faria muito 
bem em ler. La Wik tem um belo resumo:  

Quando implementada de forma adequada, argumenta Lippmann, a 
fabricação de consentimento é útil e necessária para a sociedade 
moderna porque “o interesse público” – as preocupações gerais de 
todos os indivíduos – muitas vezes não é óbvio, e é esclarecido 
somente através de um processo meticuloso de coleta de dados e 
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análise, coisa que a maioria das pessoas não consegue ou não tem 
interesse em fazer. A maioria das pessoas, portanto, precisa que o 
mundo seja resumido para elas por aqueles que são bem-
informados.  

Lippmann inclui grande parte da elite política no conjunto daqueles 
incapazes de entender adequadamente, por conta própria, o 
“espaço invisível” complexo onde as negociações do Estado 
moderno são travadas, ele propõe que profissionais (uma “classe 
especializada”) cuidem da coleta e análise de dados e apresentem 
as conclusões aos decisores. Os decisores então tomam suas 
decisões e fazem uso da “arte da persuasão” para informar o 
público sobre as decisões e as circunstâncias que as influenciaram.  

Quem será essa “classe especializada” a que Lippmann se refere? Os CEOs 
corporativos de Chomsky? Rupert Murdoch, quem sabe? Au contraire. São 
gente como o próprio Lippmann – jornalistas. (Lippmann descreve sua 
agência de análise e persuasão, em uma escolha um tanto infeliz, como 
uma “Secretaria de Inteligência”.) 

Temos então dois candidatos a “fabricadores de consentimento”. Podem 
ser os chefes executivos a quem os jornalistas respondem. Ou podem ser 
os próprios jornalistas, em plena vista. Ou, naturalmente, as duas opções 
– no melhor estilo Agatha Christie. Nós, como detetives políticos, 
podemos bem perguntar: qual desses grupos tem os meios, motivação e 
oportunidade para isso?  

Mas estou me afobando. Partindo dos princípios básicos de costume, 
estamos tentando entender nosso sistema de governo. Qual é a palavra, 
meus caros progressistas, que melhor descreve o sistema ocidental de 
governo no mundo moderno? 
 
Você deve ter dito “democracia”. Se fossem duas palavras, você poderia 
bem dizer “democracia representativa”. Pois bem. O sr. Stross, nosso 
scratch monkey progressista, explica aqui o sucesso da democracia em 
termos de suas supostas vantagens. (E ele chega assombrosamente perto 
da verdade, como veremos muito em breve.)  

Palavras podem ter o significado que quisermos imputar a elas. Mas se 
interpretarmos a expressão democracia representativa como a descrição 
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de um sistema político onde o poder está nas mãos de representantes do 
povo, escolhidos em eleições democráticas, então os Estados Unidos são 
uma democracia representativa só na mesma medida em que o Império 
Romano era uma república, o Reino Unido é um reino, e o Partido 
Comunista Chinês é comunista.  

Na verdade, meu caro progressista, você teme e abomina a democracia. 
Ademais, essa é a atitude correta. A democracia representativa é um 
sistema de governo absolutamente desprezível. É perigoso e impraticável 
no melhor dos casos, e criminoso no pior. E você o odeia como o veneno 
que é.  

Mas não quando é identificado como tal. Você o odeia quando ele é 
identificado como política. Pare para pensar nas associações mentais que 
brotam em sua cabeça quando pensa em palavras como político, 
partidário, politização, e por aí vai. Você diz: George W. Bush politizou o 
Departamento de Justiça. E essa é uma acusação violentíssima. Se você 
odiasse negros tanto quanto odeia a política, poderia bem dizer “George 
W. Bush negrificou o Departamento de Justiça”, e o nível de desprezo 
seria o mesmo. 

Da mesma forma, quando ouvimos antônimos como apolítico, não-
partidário, bipartidário ou até mesmo aquela expressão nova e 
verdadeiramente ridícula, pós-partidário, seu coração acelera com 
carinho e ternura, da mesma forma em que aceleraria se você fosse 
racista e ouvisse palavras como nórdico, anglo-saxão ou amelanismo. Bem 
como ele também acelera quando você ouve a palavra democracia. Você 
certamente nunca diria que George W. Bush democratizou o 
Departamento de Justiça.  

Mesmo assim, quando você ouve a expressão “democracia apolítica”, 
parece que tem algo de errado. É possível uma democracia sem política? 
Uma democracia representativa sem política? Isso significaria o quê, 
exatamente? Que não teríamos partidos, talvez? Vamos ver se eu entendi: 
ter dois partidos é bom, um partido é ruim (muito ruim), e nenhum 
partido é – melhor ainda? La Wik nos oferece uma página fascinante sobre 
democracia não-partidária onde algumas dessas questões são 
investigadas, na forma desconjuntada e pouco esclarecedora de costume. 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É simplesmente uma daquelas contradições que vemos na mente 
progressista moderna. Já deve ter refletido a respeito do assunto, 
sozinho, assim, sem grande motivo. Já que o progressismo, como temos 
visto, é um movimento essencialmente religioso, o mistério da política, 
aquele mal tão necessário da democracia, encaixa perfeitamente no 
mesmo lobo em seu cérebro que havia sido reservado, em uma época 
menos iluminada, para as grandes questões teológicas. Como que Deus 
pode ser três ao mesmo tempo? Um mistério maravilhoso, de fato.  

Duas fábulas fresquinhas no Pravda ilustram a ironia em questão 
lindamente. Na primeira (que já usamos como referência antes), nosso 
corajoso repórter chega realmente a achar graça quando encontra uma 
tribo nativa incivilizada a ponto de imaginar que suas vidas seriam 
melhores sem democracia. Na segunda, nosso correspondente destemido 
fica pasmo ao constatar que na sombria América do Norte, os selvagens 
são incultos e ingênuos a ponto de entreterem a crença ridícula de que 
uma contagem de cabeças na multidão é uma forma sensata de se 
escolher funcionários públicos responsáveis.  

Vamos investigar esse mistério mais a fundo.  Se as ações de nossos 
governos democráticos não podem ser atribuídas às maquinações 
mercenárias de nossos políticos, então quem é responsável por 
elas? Afinal, no Estado ideal apolítico, não-partidário ou pós-partidário, 
quem é que manda? Voltamos à questão básica do poder, que Lenin certa 
vez resumiu como “Who? Whom?” (Isso fazia mais sentido no inglês 
quando a gente ainda usava a palavra “whom”. O que Lenin quis dizer 
foi: “Quem governa quem?”)  

Portanto, se políticos não deveriam governar, então quem – caro 
progressista – deveria? Mantendo nossa linha de respostas em duas 
palavras, a resposta é: a política pública.  

Para o progressista – em uma inversão um tanto irônica, considerando a 
história humana – a indagação de Lenin é completamente inapropriada. 
Você rejeita a ideia de que a existência do governo significa que “quem” 
deve necessariamente “governar” “quem”. Ao invés disso, você acredita 
que o governo, quando administrado corretamente em nome do interesse 
público, é uma disciplina objetiva – tal qual a física, geologia ou 
matemática.  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“Quem” esses físicos, geólogos ou matemáticos vêm a ser não faz 
diferença. Não existe física alemã, geologia esquerdista nem matemática 
católica. Existe apenas a física correta, geologia correta e matemática 
correta. O processo e critérios usados por físicos para distinguir entre a 
física correta e incorreta é bem diferente daqueles usados no caso da 
geologia ou matemática, e nenhum desses processos é perfeito ou 
instantâneo. Mas todos têm uma clara tendência a abandonar erros e 
ignorância em troca da verdade e conhecimento.  

Nem preciso dizer que se os Estados Unidos fossem abençoados o bastante 
para contar com um Departamento de Matemática – eu sinceramente não 
sei por que não temos um, mas podemos ter certeza de que se esse erro 
vier a ser corrigido, ele continuará corrigido – seria inteiramente 
inapropriado e irresponsável da parte de George W. Bush “politizar” as 
deliberações do departamento a respeito de topologia, computabilidade, 
da teoria dos jogos, etc.  
 
A política pública, naturalmente, não pode contrariar a física, geologia ou 
matemática. Mas estas não são suas áreas principais de atuação. Quando 
damos uma olhada dentro da caixa mágica da política pública, 
encontramos campos como o direito, e economia, e ética, e sociologia, e 
psicologia, e saúde pública, e política externa, e jornalismo, e educação, 
e...  
 
E quando analisamos a história desses campos, costumamos observar uma 
de duas coisas. Ou (a) o campo foi basicamente inventado no século XX 
(sociologia, psicologia) ou (b) seus princípios no século XX tem 
pouquíssimo a ver com aqueles de seus predecessores no século XIX 
(direito, economia). Vimos isso no capítulo 5, por exemplo, no caso do 
direito internacional. Mas estou me afobando novamente.  
 
Como progressista, você considera os campos da política pública 
relativamente científicos. O século XX é o século da política pública 
científica. E bem como não há física alemã ou matemática católica, não 
há política pública alemã ou política pública católica. Existe somente a 
política pública. Não existe um “quem”. Não há comando. Não há 
dominação mundial. Há somente governança global.  
 
Vemos então por que seria inapropriado da parte de George W. Bush 
“politizar” o Departamento de Justiça. É porque o Departamento de 
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Justiça é composto de especialistas em direito. George W. Bush por acaso 
é um especialista em direito? Por acaso um javali é um F-16? Quando a 
política se intromete na esfera científica, é mais que uma mera violação. 
É uma forma de estupro. No mesmo instante lembramos das tropas de 
choque nazistas dançando em volta de uma fogueira de livros. Se a pessoa 
em questão é americana, também lembra da babaquice desmiolada que 
assolou seus tempos no colégio. Você, caro progressista, hesitaria por um 
instante sequer em escolher seu lado nessa disputa? É claro que não.  
 
Vemos então a sina da democracia representativa política, que sobrevive 
como um vestígio de cérebro réptil ou guelras fetais, abandonados pela 
evolução na era do governo científico. No estilo clássico maquiavélico, a 
forma chamada democracia foi redefinida. Ela hoje não significa que os 
representantes eleitos pelo povo controlam o governo. Significa, na 
verdade, que o governo implementa políticas públicas científicas em 
nome do interesse público. (Políticas públicas, por definição, servem o 
interesse público.)  
 
Podemos resumir o todo com aquela definição concisa de Lincoln: um 
governo do povo, regido pelo povo, trabalhando em nome do povo. Todos 
os governos do mundo são do povo (e também cuidam do controle de 
animais). Com o povo sendo o que é, regido pelo povo acaba sendo uma 
ideia ruim. Mas ainda podemos ter um governo que trabalhe em nome do 
povo, e dois acertos em três tentativas não é nada mal. Já que nossa 
proposta é do povo e trabalha em nome do povo, e demos, afinal, 
significa povo, podemos manter o bom e velho nome para nossa 
democracia científica e moderna.  
 
Pode ser que você já saiba tudo isso, mas um breve passeio explicando a 
evolução desse sistema pode valer a pena.  
 
A natureza essencialmente criminosa do velho formato político da 
democracia foi descoberta e redescoberta muitas vezes ao longo da 
história americana (e da história britânica antes disso, lógico). Em seu 
livro American Creation, o historiador popular Joseph Ellis resume o 
veredito dos Pais Fundadores a respeito da democracia: “uma força 
alienígena e parasítica.” Esse teria sido o veredito deles na década de 
1790, lógico, e não de 1770, quando eles já tinham muita experiência 
com essa mesma força parasítica. Qualquer registro histórico pré-
moderno do período – recomendo a biografia em quatro volumes escrita 
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por Albert Beveridge sobre a vida de John Marshall (I, II, III, IV) – mostrará 
o motivo. Aquela aula de educação cívica no penúltimo ano do ensino 
médio não dedicou muito tempo à Primeira República por bom motivo.  
 
A Segunda República, também conhecida como o período Constitucional, 
viu um retorno ao modelo de governo por aristocratas esclarecidos, 
primeiro com os Federalistas e depois com os Jeffersonianos, que foram 
sagazes em fazer uso de uma onda de agitação pública para chegar ao 
poder, e então governaram com uma abordagem distintamente federalista 
(uma jogada que viria a ser repetida mais adiante). Essa era de bons 
sentimentos durou até a eleição do político-mor Andrew Jackson, cujas 
obras de genialidade incluíram a invenção do sistema de espólios – o 
favorecimento descarado na escolha de aliados políticos para cargos no 
governo.  
 
O período seguinte de tumulto político, mesmo pontuado por lampejos 
ocasionais de sanidade (como por exemplo o melhor sistema de finanças 
públicas que já vimos), e mesmo aliviando o impasse entre o Norte e Sul, 
o que manteve Washington extraordinariamente simples e pequena, 
degenerou e virou a maior insanidade militar em grande escala da década 
de 1860. Muitos intelectuais do Norte, como Henry Adams, imaginaram 
que a derrota da Escravocracia curaria todos os males da Cidade Federal 
e a transformaria na cidade reluzente que foi criada para ser. Au 
contraire.  
 
Ao invés disso, no período da União, também conhecido como a Terceira 
República, o que era um governo extremamente limitado para os padrões 
do século XX, mas praticamente onipotente pelos padrões do século XVIII 
caiu nas garras de máquinas étnicas, políticos corruptos, financistas 
semicriminosos, manipuladores tenebrosos, jornalistas inescrupulosos, 
interesses financeiros e coisas do tipo. A história, que está sempre no 
lado dos vencedores, lógico, consagrou o período como a Era Dourada.  
 
Apesar de todos seus defeitos, o sistema da Era Dourada criou 
possivelmente o governo mais responsável e eficaz na história americana. 
Arquitetura sempre nos dá uma boa pista sobre a natureza do poder, e os 
prédios da Era Dourada que continuam em pé são de estética 
invariavelmente decorativa. A prosperidade e produtividade do país foram 
ímpares, lógico. Suas leis eram rígidas e aplicadas com rigidez – as úlceras 
infeccionadas de crime que vemos hoje eram inimagináveis.  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Um jornalista inglês de orientação Tory, G.W. Steevens, escreveu um livro 
de viagem excelente sobre a América durante a Era Dourada: The Land of 
the Dollar. (É de leitura bastante agradável, ainda mais para quem não se 
incomoda com o uso da n-word.) Steevens, em 1898, não conseguiu 
encontrar nada parecido com uma favela em Nova York, e suas intenções 
não eram nada lisonjeiras. Um exercício interessante é comparar a 
verborragia bufante de reformistas da Era Dourada como Jacob Riis – o 
título Como Vive a Outra Metade pode parecer familiar – com o mundo de 
Sudhir Venkatesh. Os moradores de comunidade descritos por Riis são, de 
vez em quando, não inteiramente bem-arrumados. Às vezes, caem no 
“desleixo”. Bebem muita cerveja. Seus apartamentos são pequenos e têm 
ventilação ruim – por algum motivo, ventilação parece ser uma grande 
preocupação. Todos esses horrores ainda afligem os moradores do Lower 
East Side da atualidade, que não são exatamente exemplos de indivíduos 
indigentes.  
 
Mas o sistema político da Era Dourada era, repito, criminoso. Em outras 
palavras, era democrático. A comparação mais lógica para o sistema 
americano antigo é provavelmente o governo chinês da atualidade. 
Embora tenham origens muito diferentes, os dois sistemas convergiram e 
chegaram àquele meio universal: a corrupção. O governo funciona como 
um centro de lucros, mas (diferente do neocameralismo) a distribuição de 
lucros é informal. Os dividendos são disputados por meio de mil 
estratagemas não-transparentes. Já que a China não é uma democracia, a 
compra de votos não era uma prática usada por lá – mas era certamente 
usada aqui.  
 
E os chefes e plutocratas não eram, de modo geral, homens cultos. Às 
vezes sinto que essa era a objeção principal de seus inimigos. A 
aristocracia intelectual americana era simplesmente incapaz de tolerar 
um mundo onde seu país era governado por aqueles trogloditas corruptos 
e grosseiros. Portanto, como é do costume de aristocratas, eles 
arquitetaram sua vingança.  
 
Mencionei a palavra “reforma” agora há pouco. E Maquiavel, se voltar 
mais ao início, usa a mesma palavra. Tudo bem, lógico que ele a usou no 
sentido de “mudar a forma de”. Não insinua qualquer outra conotação. 
Mas preste atenção, caro progressista, a suas associações mentais à 
palavra “reforma”. Bem como “não-partidário” e todas aquelas palavras 
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boas, ela está ligada à parte feliz de seu cérebro. A página sobre reformas 
em La Wik é razoável.  
 
Politicamente falando, as raízes mais profundas do regime atual nos 
levam aos Republicanos Liberais e Mugwumps dos primórdios do período 
unionista. A causa geralmente associada a eles é a da reforma do serviço 
público, tirando o poder de escolher funcionários públicos das mãos do 
presidente e instituindo, em seu lugar, concursos públicos que 
costumavam favorecer, lógico, descendentes dessa aristocracia.  
 
La Wik nos oferece muitas outras discussões sobre os primórdios do 
progressismo: o Settlement Movement, os fabianistas, os 
muckrakers. Deve ter sido exposto a doses cavalares desses assuntos em 
sua aula de educação cívica no penúltimo ano do ensino médio. (Se ainda 
estiver nesse ponto em sua educação, fume mais um quando chegar a 
essa parte. Vai precisar.)  
 
É interessante escavar e reler, por exemplo, as obras de Lincoln Steffens 
hoje em dia. Lamentavelmente, a Google Books ficou devendo no caso de 
seu Shame of the Cities, mas aqui vai uma amostra. E a Autobiografia de 
Steffens (não mais que uma série de devaneios tangencialmente ligados a 
suas experiências) é fácil de encontrar. O que transparece no texto, 
acima de tudo, é um tremendo senso de pedantismo e arrogância. 
Steffens, por exemplo, conversa com Teddy Roosevelt. Um amigo querido 
dele. Mas o caro presidente nem sempre aceita os conselhos de Steffens. 
Às vezes ele opta por um meio-termo. Isso é porque ele é fraco, 
ignorante ou corrupto – talvez todas as três coisas. 
 
O tom de Steffens só funciona se considerarmos ele um azarão. Mas 
azarões raramente marcam presença no Salão Oval, e o que sabemos do 
desenrolar da história nos confirma, de fato, que esse azarão venceu. Isso 
faz dele o favorito nas apostas. E embora seu espectro, do passado 
longínquo, seja facilmente detectado na retórica de um Michael Moore da 
vida, por exemplo, até mesmo uma análise superficial de sua obra nos 
revela que não existe nada no mundo de hoje sequer parecido com a 
tradição política que ele tanto ataca. (Se existem máquinas políticas 
étnicas, elas estão seguramente nas mãos dos sucessores de Steffens.)  
 
Porém, a tradição de Steffens prosperou. Ele foi o mentor, por exemplo, 
de Walter Lippmann. Se decidir desenhar a rede social do jornalismo 
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moderno, todas as linhas levarão de volta a Steffens e seus comparsas. E 
essas linhas cruzam oceanos também. Steffens visitou a Rússia em 1919 e 
achou o máximo. Ele excreveu, em 1930: 

A Rússia Soviética foi um governo revolucionário com um plano 
evolucionário. Seu plano não era lutar, por meio de ação direta, 
contra males como a pobreza e opulência, corrupção, privilégio, 
tirania e guerra, mas sim identificar suas causas e eliminá-las. 
Naquele momento, eles estavam apenas criando uma base estável 
para essas maravilhas. Era preciso estabelecer uma ditadura, 
apoiada por uma pequena minoria bem-treinada, para desenvolver e 
sustentar, por algumas gerações, um rearranjo científico das forças 
econômicas que resultasse em uma democracia econômica em 
primeiro lugar, e uma democracia política em último. 

“Democracia econômica.” Considere esse conceito, caro leitor. Seja qual 
for o significado de “democracia econômica”, certamente não tem nada a 
ver com a prática de entregar o controle do Estado a representantes 
eleitos.  
 
Em seguida, Steffens permite que Lenin, que estava entrevistando na 
ocasião, disserte por alguns parágrafos sobre a necessidade de matar a 
burguesia, e depois encerra com sua famosa constatação: 
 

Bernard Baruch perguntou: “Então você já visitou a Rússia?” E eu 
respondi, em termos muito literais: “Visitei o futuro, e ele 
funciona.” Isso foi no estúdio de Jo Davidson, onde o sr. Baruch 
estava posando para um busto. O escultor perguntou se eu estava 
feliz por estar de volta. Estava, sim. A mudança que vivemos lá foi 
mental, não física. Surpreso, Bullitt perguntou por que ficamos tão 
felizes em voltar a Paris, se o potencial da Rússia tanto nos 
empolgava. Penso que a explicação é que embora tivéssemos 
presenciado o paraíso, estávamos tão acostumados à nossa 
civilização que preferíamos o inferno. Estávamos perdidos; 
reconhecíamos a salvação, mas ela estava além de nosso alcance.  

De fato, o que Steffens chama de “cristianismo aplicado” – e que leitores 
deste blog reconhecerão como nosso velho amigo, o insidioso quakerismo 
– raramente deixa de guiar sua obra. Acho que já deu para entender, mas 
vamos resumir. (Lembrando que a expressão “propaganda” não era 



xingamento em 1930.) 

Na Rússia, o propósito maior deste processo consciente de fusão 
entre a política e negócios é a abolição do estado político tão logo 
seus únicos usos forem realizados: travar guerras defensivas no 
exterior e em território doméstico, e ensinar ao povo através de 
propaganda e condições forçadas a trocar suas velhas ideias e 
hábitos pelos novos. O sistema político é como uma forma de 
andaime protetor debaixo de qual a ditadura temporária está 
moldando toda a agricultura, todas as indústrias e todos negócios 
em uma única organização centralizada imensa. Os russos 
observam, de suas terras, que nossos negócios também têm passado 
por um processo de convergência, com fusões de trustes gerando 
conglomerados, que convergem então para formar monopólios cada 
vez maiores. Eles acreditam que ao resistir essa tendência, nós 
reformistas e liberais ocidentais só dificultamos a compulsão 
econômica natural e inevitável de formar “uma grande união” de 
negócios. A única mudança que implementaram foi uma troca de 
dono, coisa que eles (e Henry Ford) viam basicamente como o único 
problema. Não é correto da parte deles tentar impulsionar o 
processo? Não é errado de nossa parte nos opormos a ele?  

Veja essa reciclagem de ideias através do filtro russo. Não há 
absolutamente nada de russo no sonho que Steffens promove. Está tudo 
na obra de Edward Bellamy. Desde o início, um segmento considerável e 
influente da intelligentsia americana patrocinou, de forma intelectual e 
política, a União Soviética, que passou todos os oitenta anos de sua 
existência fazendo um bravo esforço para pôr a visão de Bellamy em 
prática.  
 
Imagine a reação dos libertários, por exemplo, se a Rússia decidisse, de 
repente, virar uma utopia libertária. Imagine a facilidade que eles teriam 
em fazer vista grossa se o processo de concretização da utopia libertária 
por acaso envolvesse, ah, só um tiquinho da boa e velha matança 
russa. Tudo em pura autodefesa, lógico. Libertários acreditam na 
autodefesa. Não é mesmo? E afinal, estamos matando só funcionários do 
governo... e por aí vai.  
 
Seu entendimento do elo entre a aristocracia americana e os soviéticos 
foi distorcido tanto pela direita quanto pela esquerda. A esquerda fez 
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tudo possível para enterrar a natureza de sua cumplicidade nos crimes 
monstruosos de seus epígonos eslavos. A direita contribuiu ao deturpar a 
estrutura dessa cumplicidade, que nunca foi – nem mesmo em casos 
claríssimos como o de Alger Hiss – uma simples questão de alta traição. O 
lado americano sempre foi o mais poderoso nesse casamento. O prestígio 
de seus distintos patronos ocidentais era um ingrediente crucial na 
fórmula soviética para legitimidade e controle interno, e a estagnação 
crescente da aliança contribuiu muito mais para o colapso soviético, a 
meu ver, do que a maioria das pessoas está disposta a admitir hoje em 
dia.  
 
De qualquer forma, vamos amarrar rapidamente nosso mito fundador, que 
termina, claro, em 1933. Um relato histórico excelente do período nos é 
proporcionado pelo historiador (e progressista) James Truslow Adams, que 
após sua March of Democracy, de quatro volumes, publicaria dois volumes 
anuários, escritos anualmente e (pelo que eu saiba) não editados 
posteriormente, cobrindo cada ano até 1948. Isso nos oferece uma leitura 
agradável, livre de análise retrospectiva, como raramente vemos em 
outros relatos do período. Em sua história de 1933, Adams relata:  

Pouco se sabia sobre Roosevelt além de seu sorriso. Como disse 
William Allen White na ocasião de sua posse, “estamos enfiando 
nossas mãos em um saco de variedades; só Deus sabe o que vamos 
encontrar”. Com a dissimulação que parece ser essencial a todo 
candidato presidencial, seus discursos de campanha não revelaram 
nada de seus posicionamentos reais... 

Ora, e isso é bondade. Roosevelt chegou a elaborar outros pontos de 
vista, na verdade, que não eram suas crenças reais. (Como diria Marriner 
Eccles, “considerando os eventos posteriores, seus discursos de campanha 
frequentemente parecem enormes erros de publicação onde as falas de 
Roosevelt e Hoover foram trocadas.”) Parece que White, por algum 
motivo, tinha conhecimento da história por trás do script. Mas se você 
não acredita na democracia, é lógico que não há motivo algum para 
deixar de ver ela com puro desprezo.  

Adams, com só uma fina camada de bajulação, relata os resultados: 

[FDR], na realidade, com a ajuda daqueles que considerava os 
melhores especialistas, embora ele sempre tomasse a decisão final, 
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realizava experimentos, e de vez em quando tinha a franqueza para 
admitir isso. Em tais experimentos, ele tem dois propósitos em 
mente – primeiro, a superação da Depressão; e segundo, a 
reestruturação da organização econômica da nação, com este 
segundo propósito constituindo o que chamou de “Novo Acordo” em 
seus discursos de campanha. Esse parece ser – ainda é cedo demais 
para louvores – seu objetivo principal, e é difícil dizer no momento 
qual será sua visão dessa nova sociedade. Ele demonstrou enorme 
coragem em seu primeiro ano no poder, mas ele aparentemente 
oscila em seus posicionamentos e ajusta seu elenco de assessores 
com grande frequência.  

Com esses mesmos assessores ganhando prominência em sua 
administração e em grande parte tomando o lugar do Gabinete real 
no contexto público, esse suposto “conselho de confiança” demanda 
um esclarecimento. Nestes últimos anos, professores universitários 
vêm sendo convocados cada vez mais para apresentarem suas 
opiniões, na condição de “peritos”. Hoover recorria a eles com 
frequência quando era presidente; Roosevelt fez o mesmo quando 
foi governador de Nova York; e governos no exterior têm seguido a 
mesma abordagem. Porém, o papel deles no desenrolar dos eventos 
assumiu o primeiro plano, como nunca antes, desde a chegada de 
Roosevelt na Casa Branca, e isso, junto com a ambiguidade a 
respeito do que seu “Novo Acordo” pode vir a significar, tem 
complicado a restauração da confiança pública. A falta de 
capacidade para prever o futuro, sem nem falar nos numerosos 
casos de falta de integridade pessoal, têm, de fato, jogado os 
“grandes empresários” – banqueiros e capitães de indústria – na 
lixeira, mas por outro lado, o cidadão americano nunca confiou 
muito nas capacidades práticas de professores, e os “peritos” têm 
discordado entre si de forma marcante, como dizem acontecer 
entre médicos.  

Ademais, muitos dos assessores escolhidos por Roosevelt são de 
orientação distintamente radical ou de esquerda, e os nomes da 
maioria deles são completamente inéditos ao público. Os primeiros 
e principais deles parecem ter sido o professor Raymond Moley, o dr. 
R. G. Tugwell e A. A. Berle, Jr., todos a Universidade de Columbia 
em Nova York. Nos meados de 1933, foram somados a este grupo o 
professor G. F. Warren da Cornell, um dos principais defensores do 
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“dólar commodity”, e o professor J. H. Rogers da Yale, entre muitos 
outros. Outros vinte a trinta poderiam ser citados aqui. Este 
“conselho de confiança” foi encarregado com a realização do 
nebuloso “Novo Acordo”, ou, como um grande admirador prefere 
dizer, a “Revolução Roosevelt”. Ninguém sabe ainda qual será o 
resultado final, mas como veremos no final deste capítulo, caberá 
aos cidadãos americanos pagar pela conta estonteante produzida 
por esses indivíduos.  

De fato. Duvido que haja um relato histórico mais conciso que este sobre 
o nascimento da “política pública”. Marco 1933 como o ano do início da 
Quarta República e do período Progressista. 

Esse relato pode ser lido de duas formas. Pode ser interpretado como o 
advento do governo moderno e científico nos Estados Unidos, ou como a 
transferência do poder, da democracia política ao sistema universitário 
americano – que, só para emplacar um nome mais chamativo, eu costumo 
chamar “A Catedral”.  

Albert Jay Nock não tinha qualquer dúvida a respeito desta 
questão. Permita que eu reproduza um trecho de 1933 de seu diário:  

Dia 29 de outubro — E então o camarada Hitler decidiu que não 
brincará mais com a Liga das Nações. Isto deixa a Liga em “um 
estado assaz despedaçado”, como disse Artemus Ward sobre o 
exército confederado após a rendição de Lee. “Seu exército agora 
consiste de Kirby Smith,  quatro mulas e um Bumbo, e segue com 
grande agilidade rumo a Texis.”  

Dia 30 de outubro — Não há palavras para descrever as atividades 
públicas neste país. Roosevelt reuniu em Washington a coleção de 
charlatões mais extraordinária, calculo eu, jamais vista em um só 
rebanho na história humana. Quando ele abandonar o palco 
político, teremos perdido o showman mais entusiasmado que se via 
na América desde a morte de P.T. Barnum. A falta de oposição é 
verdadeiramente extraordinária; é como se republicanos tivessem 
esquecido que o papel da oposição é opor. Digo isso em tom de 
escárnio, naturalmente, pois nossa política sempre foi de natureza 
bipartidária. Conversei com muita gente, e ninguém parece confiar 
muito nas propostas de Roosevelt, mas os “órgãos de opinião 
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pública” o enaltecem ou permanecem calados; e não há qualquer 
expectativa de que ele seja convocado pelo Congresso para prestar 
satisfação. Nossas únicas certezas são de que seu espetáculo 
custará muito dinheiro, e de que eles aumentarão nossa burocracia 
indefinidamente. Grande parte da caixa dois federal que os 
contribuintes financiarão no ano que vem será destinada a políticos 
locais para fins nominais de “melhorias”, levando em conta o 
desemprego e tudo mais, mas o que financiará, na verdade, será 
mais roubalheira e corrupção. Isso deve dar combustível a uma 
máquina fortíssima para a campanha seguinte, o que imagino ser 
justamente o objetivo – o único objetivo – e não tenho dúvida de 
que funcionará. Vejo que a nova jogada de praticar malabarismo 
com o preço do ouro foi encarregada à RFC, e não ao Tesouro; 
transformando a RFC, então, em uma agente particular do 
presidente.  

Dia 31 de outubro — A meu ver, nunca houve exemplo melhor de 
incitação de pânico para, nas palavras do sr. Jefferson, “desperdiçar 
os esforços do povo sob o pretexto de cuidar dele”. Nosso 
desenvolvimento, como foi chamado, foi iniciado em junho, e não 
há qualquer sinal indicando que as intromissões do sr. Roosevelt 
tenham acelerado o processo. Logo lembramos da pressa 
desembestada para redigir a Constituição Federal, sob o pretexto 
de que o país estava desmoronando sob os Artigos da Confederação; 
quando na verdade o país estava muito bem, como tem sido 
comprovado por estudos recentes. Tudo isto não passa de um ardil 
desprezível. Os jornais dizem que esta jogada de Roosevelt, de 
mexer com o preço do ouro, foi influenciada pelas teorias de Irving 
Fisher. Isso me lembra de que quando fui à Europa, ouvi dizer que 
um dos tenentes de maior destaque de Hitler é um camarada que 
cheguei a conhecer bem; o nome que me vem à cabeça é 
Helfschlager, mas sei que não está certo. Sua família é o grande 
nome entre marchands em Munique - Hanfstängl, lembrei. Nos 
enturmamos em Nova York e voltamos a nos encontrar em Munique, 
e minha impressão bem-considerada foi a de que ele era um bom 
sujeito, e extraordinariamente simpático, mas um doido varrido. É 
precisamente o que acho de Fisher também há tempos. Portanto, se 
é verdade que Irving Fisher está na vanguarda da América, bem 
como Helfschlager na Alemanha, creio que o futuro dos dois países 
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parece bastante sombrio.  

Não deixe de conferir o que La Wik tem a dizer sobre Irving Fisher. A 
página descreve a dicotomia em questão perfeitamente. 

Portanto, como tantas vezes neste blog, podemos interpretar a realidade 
de duas formas diferentes. Ou o poder foi entregue nas mãos da Catedral, 
ou desapareceu e foi substituído por mera ciência. “Política pública.” 
Você já sabe o que eu acho, claro. Mas e você, o que me diz? 

Se imaginarmos a Catedral, por um instante, como uma máquina política 
real, livre de inspiração divina, deixando de lado qualquer ressentimento 
ou reverência por ela, sem supor que as políticas que ela gera são boas ou 
ruins ou verdadeiras ou falsas, podemos simplesmente admirar ela do 
ponto de vista arquitetônico e reconhecer que a máquina roda 
maravilhosamente bem.  
 
Primeiramente: se tem um padrão consistente que vemos nas políticas 
públicas produzidas pela Catedral, é que elas costumam ser muito 
eficientes na criação de dependência. É possível identificar o sistema de 
dependência ao imaginar o que aconteceria se Washington, DC, cercada 
pela Beltway, fosse repentinamente teletransportada por alienígenas a 
outra dimensão, onde seus residentes viverão o resto de suas vidas com 
riquezas, conforto e realização pessoal inimagináveis. Aqui na Terra, 
enquanto isso, veríamos a Cidade Federal desaparecer em um clarão 
ofuscante. Em seu lugar restaria só uma cratera de vidro radioativo.  
 
O que aconteceria? Muitos e muitos cheques deixariam de entrar. Crianças 
passariam fome – não só na América do Norte, mas no mundo todo. Gente 
idosa morreria de fome. Bebês morreriam de doenças facilmente 
prevenidas. Vítimas de furacões, em estado de podridão, buscariam 
abrigo em favelas. Companhias farmacêuticas venderiam veneno, 
corretores de ações venderiam papeis que não valem um centavo, a Toys-
R-Us venderia pecinhas plásticas do tamanho ideal para ficarem presas na 
garganta da minha filha até que ela asfixiasse. Etc., etc., etc.  
 
Washington fez com que sua existência seja necessária. Não só para 
americanos, mas para o mundo todo. Por que será que Washington quer 
ajudar sobreviventes do ciclone Nargis? Porque ajudar é o que Washington 
faz. Ela distribui amor para todos. Sua missão é simplesmente fazer o 
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bem, em uma escala planetária. E por que será que o governo da 
Birmânia quer acabar com isso? Por que recusariam auxílio grátis, 
incluindo um monte de coisas grátis, e talvez, quem sabe, até dinheiro 
grátis?  
 
Porque dependência é só outro nome para o poder. A relação entre 
dependente e provedor é a relação entre cliente e patrono. Que é 
também a relação entre pai e filho. Que por acaso é equivalente à 
relação entre senhor e escravo. Aristóteles dedica o primeiro livro de 
Política à compreensão desse tipo de governo.  
 
Americanos dos tempos modernos têm uma dificuldade enorme em 
entender estruturas sociais hierárquicas. Crescemos banhados no 
“cristianismo aplicado”, bem como a Juventude Hitlerista cresceu 
banhada em Hitler. Insinuar que a escravidão poderia ser ou que poderia 
algum dia ter sido natural ou saudável seria como insinuar à Juventude 
Hitlerista que seria legal fazer amizade com uns judeus. O que eles 
sabem dos judeus veio direto de Jud Süß. O que nós sabemos de 
escravidão veio direto de A Cabana do Pai Tomás. Se busca um relato 
preciso do passado, um romance propagandista não deve ser o melhor 
ponto de partida. (Se quiser mesmo um relato preciso da escravidão 
americana, recomendo Roll, Jordan, Roll de Eugene Genovese, que tem 
um quê de marxismo, mas só no nível mais superficial. Seria impossível 
escrever uma obra como essa em dia.)  
 
Do ponto de vista legal e social, um escravo é uma criança adulta. (A 
palavra emancipação é usada para descrever a dissolução de ambos os 
vínculos por bom motivo.) Costumamos considerar a relação senhor-
escravo doentia e perversa, e invariavelmente antagonista. 
Relacionamentos entre pais e filhos podem ser as três coisas. Mas não 
costumam ser. Se tem uma coisa que a história (sem falar na biologia 
evolutiva) nos comprova, é que humanos se encaixam em estruturas de 
dominação-submissão com quase tanta facilidade quanto se encaixam no 
modelo da família nuclear.  
 
Escravidão é um caso extremo, mas a tendência geral é que o patrono 
deve proteção e sustento ao cliente, enquanto o cliente deve sua 
lealdade e serviço ao patrono. O patrono é responsável, nos olhos do 
público, pelas ações do cliente – caso o cliente cause alguma ofensa, cabe 
ao patrono retificar a situação. Em troca, ele tem o direito – mais que 
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isso, a obrigação – de controlar e disciplinar seus clientes. Ele é um 
provedor particular de governo. Logo, Aristóteles: escravidão é o governo 
em microescala. Prestem atenção ao que o camarada grego nos diz. 
 
Portanto, comparar o paternalismo social de Washington à relação 
clássica entre senhor e escravo não é nada implausível, nem sequer um 
grande insulto. Se for, de fato, um insulto, é só porque a imitação do 
século XX costuma ter menos a ver com um elo paterno funcional, e mais 
com um elo disfuncional: menos a ver com pai-filho do que pai-
adolescente. No caso de muitos dos clientes de Washington, tanto no 
exterior quanto no território nacional, há bastante sustento e até 
proteção, mas pouquíssima lealdade, serviço, disciplina ou 
responsabilidade.  
 
Agora temos condição de entender a relação entre Washington e Rangum. 
Rangum (Me recuso a usar o nome “Yangon” – a ideia de que um governo 
pode mudar o nome de uma cidade ou país é uma peculiaridade única do 
século XX) se recusa a aceitar ajuda da “comunidade internacional” 
porque não quer virar um cliente.  
 
Repare que toda e qualquer frase pode ser melhorada ao trocar a 
expressão “comunidade internacional” por “Departamento do Estado”. O 
estado não impõe muitas obrigações a seus clientes, mas uma delas é que 
você não pode ser um governo militar – quer dizer, exceto se você foi um 
governo militar de esquerda com amigos em Harvard. As raízes do regime 
birmanês da atualidade são essencialmente nacional-socialistas: ou seja, 
nada de amigos em Harvard. A Birmânia não tem como passar da condição 
de inimigo direto à de adolescente rebelde. Precisaria passar pela etapa 
de criança indefesa primeiro. E isso significaria o fim dos generais.  
 
(Uma coisa que explica as dificuldades que os Jonah Goldbergs da vida 
têm em diferenciarem a direita da esquerda é que eles esperam que 
algum traço morfológico do Estado responda a pergunta para eles. Para 
todos nós que não somos Goldberg, Stalin era de esquerda e Hitler era de 
direita. A diferença não é função de discrepâncias nas abordagens 
administrativas implementadas nas KZs e na Gulag. É uma função de 
redes sociais. Stalin foi um socialista legítimo, e Hitler foi um socialista 
falso. Stalin foi parte de um movimento socialista internacional, 
enquanto Hitler não foi. Mas voltando ao assunto.)  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O que acontecerá, especificamente, se a Birmânia decidir acatar a 
entrada de um exército de agentes humanitários? O que acontecerá é que 
eles farão amizades na Birmânia. Seus amigos não serão gente no poder – 
não exatamente. Mas chegarão perto dessa gente. Assim, os elos entre a 
“comunidade internacional” e o rol de alternativas aos generais será 
reforçado. Já que a posição dos generais já é precária, no melhor dos 
casos, é preferível para eles relegarem algumas vítimas a comerem lama 
por um mês ou dois. Eles vão acabar se virando, no final das contas. É o 
que as pessoas fazem.  
 
E por que será que Washington participa desse joguinho? Porque é 
simplesmente o que ela faz. Naquela cidade dourada encontramos 
exércitos de mesas, com cada uma ocupada por um funcionário público 
dedicado e habilitado pela Catedral para praticar a política pública, cuja 
função é cuidar da Birmânia. E ele ou ela cuida. É o que Washington faz. 
Nas palavras de George H. W. Bush: “Mensagem: Eu me importo.” 
 
Quando os clientes atormentados de nosso patrono são, na verdade, 
cidadãos americanos, esse padrão – como Nock previu corretamente – 
gera votos. No período anterior ao Novo Acordo, a compra de votos nos 
Estados Unidos era, de modo geral, um fenômeno local e informal. 
Varejo, por assim dizer. Depois de 1933, passou a ser por atacado.  
 
Mas por mais que vire um cliente assíduo (duvido que os generais 
aguentem muito mais tempo), a Birmânia jamais será capaz de exportar 
votos que contem no colégio eleitoral americano. Soberania seria 
inimaginável. Então por que Washington segue importunando esses 
generais, em busca do amor e fidelidade do povo birmanês? Simplesmente 
porque segue. Há valor adaptativo no conceito do “cristianismo 
aplicado”. Esse valor adaptativo vem de sua aplicação em território 
doméstico. A restrição do princípio a clientes domésticos tem 
pouquíssimo valor adaptativo (ou até nenhum), e envolve um nível de 
cinismo consciente que é incompatível com a realidade do progressismo. 
Portanto, a restrição não evolui.  
 
Desta forma, o neoquakerismo, que fornece o núcleo ético do 
progressismo e é evangelizado com fervor cada vez mais implacável pelos 
monges-sem-túnicas da Catedral, é inteiramente compatível com a 
aquisição e sustentação do poder político. O modelo não só funciona, 
como custo a imaginar se ele poderia ser melhorado. O que não significa 



que o “cristianismo aplicado” é mau, que os generais birmaneses são bons 
ou que seus súditos atormentados não viveriam melhor sob a proteção do 
guarda-chuva bondoso de Washington.  
 
Segundamente: vamos observar o relacionamento entre a Catedral e 
nossa velha amiga, a “democracia”. Desde 1933, políticos eleitos têm 
exercido controle real mínimo no quesito de políticas governamentais. 
Porém, de acordo com os termos formais, eles teriam controle absoluto. A 
Catedral não é mencionada em momento algum na constituição. O poder 
é uma lagarta apetitosa. Pode parecer só um graveto para a maioria dos 
pássaros, como nós, mas Washington tem olhos afiados, bicos afiados e 
estômagos roncadores de sobra.  
 
Vislumbramos a resposta ao analisar o destino daqueles políticos que 
atacaram a Catedral. Vejamos alguns nomes: Joseph McCarthy. Enoch 
Powell. George Wallace. Spiro Agnew. E mais nomes: Ronald Reagan. 
Richard Nixon. Margaret Thatcher. 

O primeiro grupo é composto de políticos cuja quebra com a Catedral foi 
completa e incondicional. O segundo é composto de políticos que 
buscaram um meio-termo para coexistir com ela, mas puxando ela por 
caminhos que ela não queria trilhar. O primeiro grupo foi destruído. O 
segundo pareceu ter sucesso por um tempo, mas vemos poucos vestígios 
de seus esforços (na política doméstica, ao menos) hoje em dia. A era 
deles acaba na década de 1980, e é impossível imaginar a existência de 
figuras parecidas hoje.  

O que vemos, especialmente nos casos de McCarthy e Powell (o 
documentário recente da BBC sobre Powell é muito bom.), é um grande 
rompante inicial de popularidade, que então dissipa e dá lugar à rejeição 
e infâmia. Inicialmente, esses políticos conseguiram conquistar grandes 
bases de apoio. 70% do eleitorado britânico, no mínimo, apoiava Powell. 
Essa estimativa talvez seja até conservadora.  
 
Mas Powell —com exceção da Rádio Enoch— nunca teve as ferramentas 
necessárias para sustentar esses números e os converter a poder. Maiorias 
parecidas de eleitores americanos da atualidade afirmam a pesquisadores 
seu apoio por políticas powellianas: acabar com a imigração, deportar 
residentes ilegais, dar um fim ao sistema de espólios raciais. Essas 
maiorias são estáveis. Nenhum político de respeito chega perto delas. Por 
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quê? Porque não podem correr o risco de contrariar a Catedral, cujas 
políticas são o exato oposto.  

Vale lembrar do simples resumo do sistema Lippmann em La Wik: 

Os decisores então tomam suas decisões e fazem uso da “arte da 
persuasão” para informar o público sobre as decisões e as 
circunstâncias que as influenciaram.  

Naturalmente, todo político de todo país ocidental depende da imprensa 
oficial para promover e legitimar sua campanha. Powell e McCarthy não 
tinham linha de comunicação direta com os powellistas e 
macarthistas. Eles dependiam, respectivamente, da BBC, ou da ABC, NBC 
e CBS. É quase como se os EUA tivessem tentado invadir o Terceiro Reich 
comprando passagens para que seus soldados fizessem a viagem com a 
Marinha Imperial Japonesa. 

Nosso OP aqui (que a maioria dos blogueiros conhece pelo nome “grande 
mídia”) faz parte do complexo de serviço público que cerca a Catedral – o 
Polígono, para facilitar. Uma instituição faz parte do Polígono se ela 
obedece a Catedral em toda e qualquer questão discutível. Pois afinal, 
para devotos da Catedral, seus pontos de vista são inquestionáveis, e um 
devoto não tem como discordar de outro sobre nenhuma questão séria – a 
não ser, é claro, que os dois lados da discussão sejam representados pela 
própria Catedral. Mas a Catedral não tem muita tradição de discordar 
com si mesma. Não do ponto de vista externo, ao menos. 

Não se vê o Times atacando Harvard, por exemplo, ou o Departamento de 
Estado. São todos formigas com o mesmo cheiro, por assim dizer. O 
Times, do ponto de vista formal, não é uma organização pública, como no 
caso da BBC, mas funciona como tal. Se o jornalismo americano fosse 
todo coordenado e reunido em um Departamento de Informação – como 
durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra – e jornalistas recebessem 
classificações no GS, pouca coisa mudaria em suas vidas. Como 
funcionários públicos, eles seriam tão imunes a pressões políticas quanto 
hoje, e teriam o mesmo nível de acesso a segredos de Estado. 

A Catedral lidou com esses políticos dissidentes de duas formas; uma 
rápida, e a outra devagar. Ambas teriam sido eficazes; juntas, foram 
devastadoras. Para começar, a “arte da persuasão” – também conhecida 
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pelo nome mais dramático de guerra psicológica – convenceu seus 
defensores de que esses políticos eram doentios, terríveis e estranhos, e 
por associação, o mesmo valia para todos seus seguidores. 
Segundamente, a própria Catedral adaptou as doutrinas de Powell e 
McCarthy, fazendo da oposição a eles um princípio explícito da fé.  

Já que a Catedral educa as pessoas mais modernas do mundo, e já que 
ela detém poder, e o poder é sempre moderno, o Catedrismo, 
basicamente por definição, é moderno. Indivíduos modernos perceberam 
imediatamente, lógico, que Powell e McCarthy trilhavam o longo caminho 
a lugar nenhum. Mas os ultrapassados são sempre a maioria, e não são 
ultrapassados por questão de escolha. São ultrapassados porque a 
modernidade está além de sua capacidade.  

Quando ficou claro para todos que Powell e McCarthy eram 
“inaceitáveis”, seus fãs sumiram. Suas bases de apoio tinham sido vastas, 
mas rasas. Suas investidas contra a Catedral foram pífias e fadadas ao 
fracasso, como uma tentativa de tentar derrubar a Estrela da Morte com 
uma canetinha laser. No nível pessoal, ambos eram temperamentais e 
instáveis – Powell foi um gênio(1), o último grande estadista na política 
britânica, enquanto McCarthy era um político beberrão à moda antiga, 
com Roy Cohn – e não admira que nenhum de seus colegas decidiu imitar 
a bravata suicida deles.  

O segundo grupo, as Thatchers, os Nixons e Reagans da vida, foi mais 
inteligente no que diz respeito a seus próprios resultados individuais. Eles 
atacaram a Catedral não em todos os sentidos, mas sim em pontos 
específicos nos quais sabiam que tinham apoio avassalador. Em certos 
casos até tiveram êxito, por um tempo, nessas questões – Reagan 
conseguiu seus reforços militares, Thatcher realizou seu processo de 
desregulamentação, e Nixon derrotou o Vietnã do Norte.  

Agora, é lógico que o governo Nixon também criou a EPA, instituiu o 
sistema de espólios raciais e impôs controles de preços e salários. 
Thatcher atrelou a Grã-Bretanha inextricavelmente à União Europeia. E 
por aí vai. Esses políticos semi-outsider prestam um serviço valioso à 
Catedral: embora se oponham a algumas de suas políticas, eles validam 
todas as outras como um consenso bipartidário, que todo indivíduo 
decente tem a obrigação de apoiar. Assim, eles cuidam do trabalho braçal 
de convencer seus defensores, que provavelmente não leriam o Times 
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mesmo que confiassem nele, a mudarem e se adaptarem aos novos 
tempos. E os tempos vivem mudando. E não podemos simplesmente 
recusar a acompanhar essas mudanças, não é mesmo? 

Na medida em que a política democrática ainda existe no mundo 
ocidental, ela toma a forma do sistema bipartidário. Esses partidos têm 
uma grande variedade de nomes, herdados de antecessores históricos. 
Mas existem somente dos partidos: o Partido de Dentro e o Partido de 
Fora. Nunca é difícil distinguir qual é qual.  

O papel do Partido de Dentro é delegar todas as políticas e decisões à 
Catedral. O papel do Partido de Fora é simular uma oposição ao Partido 
de Dentro, mas na realidade não apresentando ameaça alguma a ele. Às 
vezes, membros do Partido de Fora são até eleitos a cargos públicos e 
podem até conseguir implementar algumas de suas políticas anormais. O 
Polígono inteiro juntará suas forças para garantir que essas políticas serão 
um fracasso ou serão vistas pelo público como fracassos. Já que a 
imprensa oficial faz parte do Polígono e tem uma linha de comunicação 
relativamente direta aos cérebros de todos, isso não apresenta grande 
dificuldade.  

O Partido de Fora nunca sequer chegou perto de avariar qualquer parte 
do Polígono ou da Catedral. Nem mesmo McCarthy apresentou ameaça 
real. Ele foi responsável pela demissão de certas pessoas, mas foram 
demissões temporárias na maioria dos casos. A maioria deles trabalhava 
para os soviéticos de uma forma ou outra. Depois viraram mártires, e têm 
sido venerados desde então. O objetivo de McCarthy era realizar uma 
limpa no Departamento de Estado. Não chegou nem perto. Mesmo que 
tivesse conseguido despedir todo agente ou simpatizante soviético no 
governo americano, não teria causado estrago real. Como Carroll Quigley 
bem observou, McCarthy (e seus defensores) achou que estava atacando 
um ninho de espiões comunistas, quando na verdade estava atacando 
todo o Sistema Americano. Não venha armado com um palito de dente 
quando seus oponentes têm armas de fogo. 

McCarthy nunca sequer cogitou abolir o Departamento de Estado – quanto 
menos o Estado, a Harvard, o CFR, a Fundação Rockefeller e todas as 
outras instituições dessa mesma estirpe. Pelos meus cálculos, se juntar 
todos seus esforços e todo o fenômeno do macarthismo, chegaria só a uns 
dez mili-Hitlers. (E lógico que nem mesmo Hitler foi bem-sucedido, no 
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final das contas.) 

Um elemento essencial da “arte da persuasão” é a propagação 
sistemática do exato oposto desta situação. Devotos do Partido de Dentro 
e da Catedral estão profundamente convencidos de que o Partido de Fora 
está sempre prestes a dar o bote para destruir eles em uma nova revolta 
fascista. Frequentemente acreditam, inclusive, que o Partido de Fora é o 
verdadeiro partido do poder. Eles são facilmente aterrorizados por 
resultados de pesquisas como as demonstradas por Powell, etc. Existem 
inúmeras pesquisas assustadoras que, caso houvesse relação causal com 
resultados eleitorais na vida real, e onde os vencedores dessas eleições 
detivessem poder real, seriam seriamente terríveis. É a natureza da 
democracia.  

Mas o poder em nossa sociedade não está nas mãos dos políticos 
democráticos. Nem deveria estar. De fato, a intelligentsia é uma minoria. 
De fato, ela vive em um país que é uma democracia. De fato, em tese, 
todo seu estilo de vida está por um fio. Mas se nos afastarmos e pararmos 
para analisar o rumo da história por qualquer período expressivo, vemos 
que eles só ganham cada vez mais força. Suas crenças são disseminadas 
ao resto do mundo, e não o inverso. Quando defensores do Partido de 
Fora professam ideias estúpidas, ninguém precisa se preocupar, porque o 
Partido de Fora nunca vencerá. Agora, quando o Partido de Dentro surtar, 
aí sim haverá causa para pavor. Quando loucura e poder se misturam, o 
resultado é um coquetel nada agradável.  

Vemos então o papel da “democracia” no período progressista. Stross diz:  

A democracia proporciona uma válvula de escape para a pressão 
dissidente. Desde que o partido no poder concorra à reeleição daqui 
a um período de meses ou até (dígito único) anos, oponentes podem 
cerrar os dentes e lembrar que aquilo logo passará... aguardando a 
oportunidade de votar e botar aqueles inúteis no olho da rua. 
Democracias não costumam gerar partidos de oposição violenta, 
pois partidos de oposição sempre têm a esperança de chegar ao 
poder por meios não-violentos.  

A teoria é essa. Mas já que políticos no sistema da Catedral, como vimos, 
não têm poder real, o que temos aqui não é uma válvula de escape, mas 
sim uma falsa válvula de escape. A alternância habitual de partidos no 



“poder” o assegura, caro eleitor, que se o Estado ficar completamente 
insano, a válvula será acionada, os inúteis serão jogados no olho da rua e 
tudo voltará ao normal.  

De fato, sabemos exatamente quais serão as políticas de Washington 
daqui a vinte anos. Certamente não terão nada a ver com 
“política”. Serão as implementações das ideias sendo ensinadas em 
Harvard, Yale e Berkeley. Há um certo delay, pois leva tempo para os 
memes percorrerem o sistema, conforme funcionários públicos mais 
experientes e mais sábios se aposentam, enquanto outros mais jovens e 
mais fanáticos tomam seus lugares. Mas esse tempo de delay vai ficando 
cada vez mais curto. E pelos padrões do eleitor comum de quarenta anos 
atrás – sem nem falar de oitenta – Washington já está completamente 
insana. Qual é a probabilidade de que por seus padrões – por mais 
progressistas que sejam – Washington não parecerá igualmente insana 
daqui a quarenta anos? Relativamente baixa, lamento dizer.  

Isto nos traz à terceira observação sobre o aparato de política pública: 
embora pareça alheio à sua plateia, ele se adapta a ela. Esta é a mais 
incriminadora, porque não há explicação sensata para o fenômeno, e é 
uma tendência um tanto assustadora se fizermos uma projeção de longo 
prazo.  

Considere a decisão recente da Suprema Corte do Estado da Califórnia, 
que descobriu agora há pouco que a constituição estadual dá margem 
para casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Como questão de 
política, não me oponho a isso de forma alguma. Muito pelo contrário. 
Acho uma política ótima e sensata. Porém, fico curioso para entender de 
onde veio essa política. 
 
Isso é o que chamamos, no mundo da política pública progressista do 
século XX, de “direito”. O ofício do advogado costumava ser o ofício de 
descobrir a intenção original por trás da linguagem de uma devida lei, de 
acordo com a determinação dos funcionários públicos que ratificaram a 
mesma, para mostrar que a atitude de seu cliente foi correta. Acho 
seguro supor que os escritores e ratificadores da Constituição da 
Califórnia e suas diversas emendas não interpretavam seus esforços da 
mesma forma. (Dê uma lida na decisão em si. É um exemplo fascinante 
de texto-padrão.)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_California
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Todavia, os redatores fizeram um trabalho melhor do que poderiam 
imaginar. A prática de redigir leis obscuras a ponto de insensatez, 
permitindo assim que “juízes” as “interpretassem”, é simplesmente outra 
forma de se abolir a política. O Congresso legisla desta forma o tempo 
todo. Eles estão somente transferindo o poder legislativo a uma entidade 
mais particular, que não está sujeita ao escrutínio público e outros 
desprazeres dolorosos da política. O mais incrível sobre a decisão a 
respeito do casamento gay é que ninguém na Califórnia faz ideia de quem 
foi o responsável por ela. Creio que há nove juízes na Suprema Corte do 
Estado da Califórnia. Quem são eles? Como conseguiram seus postos? 
Quem sequer faz ideia? Ninguém parece dar a mínima.  

A constituição americana foi a primeira e maior infratora nesse 
departamento. Seus redatores não concordavam nem a respeito de 
questões básicas como o direito de um estado de abandonar a União. Na 
prática, ela fez da Suprema Corte a assembleia legislativa suprema, e ao 
longo dos últimos 200 anos (focando mais nos últimos 50) ela criou um 
conjunto de decisões, perfeitamente comparável à constituição não 
codificada da Grã-Bretanha, que chamamos de direito constitucional. A 
ideia de que esse corpus legislativo é derivado - de uma forma mística, 
mas automática – do texto da constituição americana é simplesmente 
ridícula, e ninguém acredita em tal coisa. 

O que temos, ao invés disso, é a Constituição Viva que parece sempre 
viver no lado esquerdo. Nunca ouvi alguém, nem o fundamentalista mais 
desvairado, propondo a reinterpretação da constituição para que ela 
garantisse direitos aos fetos, o que seria um corolário óbvio para tal 
abordagem – se o Partido de Dentro e o Partido de Fora fossem mesmo 
diametricamente opostos, e a “vida” da constituição fosse movida pela 
democracia política.  

Claro que não é. Essa vida não é encontrada na interpretação formal dos 
textos. Ela é encontrada em julgamentos éticos. A função do legislador é 
justamente realizar esses julgamentos éticos, e a Suprema Corte da 
Califórnia está cumprindo sua função. Pena que ela anda por aí com um 
mutirão enorme de mentiras, mas essa é a natureza do mundo moderno.  

E nós sabemos de que fonte provêm esses julgamentos éticos. São 
julgamentos do Partido de Dentro, e a orientação ética do Partido de 
Dentro é de origem cristã, protestante e Quaker. Tudo bem. Precisamos 
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de ética, e o “cristianismo aplicado” serve tão bem quanto as 
alternativas. O que me interessa é entender quando esses julgamentos de 
ética se concretizam. 

Imagine, por exemplo, que a Suprema Corte do Estado da Califórnia tenha 
decidido, em 1978, digamos, que é antiético – digo, inconstitucional – 
para a Califórnia proibir seus cidadãos de sexo masculino de casar um 
com o outro. Acharia isso uma situação plausível. Creio que não. Mas a 
corte tinha tanto alcance e poder em 1978 quanto em 2008. E o conceito 
de ética não teria mudado, certamente.  

A Constituição Viva não se adapta às mudanças no conceito de ética. Ela 
se adapta às mudanças na opinião pública – desde que essa opinião 
pública mude na direção do “cristianismo aplicado”. A opinião pública 
estava pronta – por um triz – para o aborto em 1973. Estava pronta – por 
um triz – para o casamento gay em 2008. Não estava pronta para o 
casamento gay em 1973. Estará pronta para o quê em 2033? Isso pode ser 
visto como uma nobre concessão ao grande princípio da democracia. 
Também pode ser visto como a Catedral se safando com tudo que está a 
seu alcance, e nada mais que isso. 

Larry Auster, possivelmente o escritor de direita mais interessante e mais 
imaginativo no planeta, que é também um cristão fundamentalista 
convertido com toda a bagagem teopolítica que você, caro progressista 
de mente aberta, esperaria de alguém como ele, tem uma ótima 
expressão para descrever isso: a exceção sem princípios. Resumindo, uma 
exceção sem princípios é uma política que viola algum princípio absoluto 
da ética defendido pelo elaborador de políticas, mas que não é 
reconhecida abertamente como uma violação desse tipo.  

Por exemplo, caro progressista – por que é que o racismo é errado? O 
racismo é errado porque todo ser humano nasce sendo simplesmente 
humano, tendo feito nada de certo ou errado, e marcar esses recém-
nascidos com rótulos indeléveis que atribuem a eles privilégios ou 
penalidades que não fizeram nada para merecer é incompatível com 
nossos princípios éticos profundamente arraigados. O privilégio, por 
exemplo, de poder beber água cristalina em bebedouros marcados “Só 
para Brancos”, ou a penalidade de precisar ir beber no cocho para 
cavalos no quintal dos fundos.  

http://www.amnation.com/vfr/
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Marcamos um gol de placa nessa, não foi? Pois bem. Por que é 
considerado ético, então, classificar bebês recém-nascidos como 
“americanos” ou “mexicanos” com base em nada mais que a 
descendência e localização geográfica no momento do nascimento dos 
pais, fornecendo ao primeiro uma abundância de benefícios negados ao 
segundo – como o direito de viver, trabalhar e beber dos bebedouros no 
território continental dos Estados Unidos? Por que será que Washington 
considera ética essa determinação de duas classes de seres humanos – 
“americanos” e “mexicanos” – com base somente em coincidências do 
momento de nascença que são tão arbitrárias quanto a diferença entre 
“negro” e “branco”, e trata os dois de forma completamente diferente? O 
que diferencia isso do racismo à moda sulista?  

Acha isso feio? Ah, mas podemos achar exemplos piores. Vamos supor que 
os EUA, em seu zelo para oferecer a esses humanos de segunda classe não 
necessariamente o melhor tratamento possível, mas tratamento melhor 
do que eles recebido hoje, ao menos, cria um novo programa para 
trabalhadores estrangeiros, aberto somente a nigerianos. Não há limite ao 
número de nigerianos que pode vir aos EUA a trabalho.  

Porém, há certas restrições. Eles precisam morar em alojamentos 
designados especificamente para trabalhadores estrangeiros. Precisam 
comparecer ao trabalho de manhã e voltar para casa antes do pôr-do-sol. 
Não podem perambular pelas ruas à noite. Precisam levar consigo passes 
especiais de trabalho estrangeiro. Não têm direito de voto, lógico. E são 
expressamente proibidos de fazer uso de quaisquer serviços públicos, 
inclusive, naturalmente, os bebedouros.  

Seria mais ético ter esse programa ou não? Se você acha que nigeriano 
nenhum tiraria proveito dele, está redondamente enganado. Se o 
programa já existisse, você o cancelaria e despacharia os nigerianos de 
volta à Nigéria, relegando eles a uma vida de miséria contínua? Como que 
isso ajudaria eles? Por outro lado, nosso programa tem todas as 
características principais que definem o apartheid. E um não-apartheid é 
certamente melhor que apartheid, não é?  

Existe uma solução facílima para esse problema: adote o princípio de que 
ninguém é ilegal. É uma regra perfeitamente consistente com o 
“cristianismo aplicado”. É ensinada em todas nossas grandes 
universidades. É insinuada sempre que um jornalista dispara o eufemismo 
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“mão documentado”. E não tenho dúvida de que há dezenas de formas de 
se incorporar o princípio em nossa grande Constituição Viva. Há só um 
probleminha: o povo não está inteiramente pronto para isso.  

Mas talvez estejam, daqui a trinta anos. Talvez? Eu apostaria nisso. 
Também apostaria que quando esse princípio vier a ser estabelecido, 
manter a posição contrária será vista como equivalente ao racismo. Nós 
velhacos nascidos nos anos 70 teremos paroxismos de culpa e vergonha ao 
pensar que os EUA um dia considerou eticamente aceitável barrar, 
deportar ou penalizar seres humanos iguais a nós, com base na explicação 
ridícula e irrelevante de que eles nasceram em outro lugar.  

Assim, a Catedral vence em todos os sentidos. Hoje ela não sofre as 
críticas políticas que inevitavelmente viriam se o Partido de Dentro 
apoiasse fronteiras abertas a... todos. Menos críticas do que se 
concretizassem a medida. (A não ser que concedessem a esses novos 
americanos o direito de voto assim que pisassem em nossas terras 
sagradas, o que seria, lógico, a medida mais cristã.) E em 2038, tendo 
aumentado a população da América do Norte a cerca de dois bilhões de 
pessoas, todas dentro da lei e vivendo nas mesmas condições de terceiro 
mundo que ela já infligiu em grande parte do mundo, nossa abençoada 
Catedral terá o privilégio de repreender o passado, com toda sua culpa, 
por não ter reconhecido antes a verdade óbvia de que ninguém é 
ilegal. Maravilhoso, não acha?  

É mesmo. Mas já falei tanto dessa tal Catedral que não sei ao certo se 
você acredita mesmo que ela existe. Pois bem. Tenho um presente e 
tanto para você.  

Que eu acredito que a Catedral é maléfica não é novidade alguma. E já 
que estamos em 2008, é de se esperar que o mal tenha não só um nome, 
mas um blog. E por acaso, tem mesmo. O mal se chama Timothy Burke. 
Ele é professor de história (especializado no sul da África) em 
Swarthmore, e mantém um blog chamado Easily Distracted.  

O mais incrível do professor Burke é que parece que ele tem consciência. 
Praticamente todo post em seu blog pode ser interpretado como um 
esforço retórico para reprimir alguma pontada de culpa interna. Ele é o 
“Bom Alemão” par excellence. Quando pessoas com essa mentalidade por 
acaso se encontravam no Terceiro Reich, eram caracterizadas como 
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“nazistas moderados”. Na Tchecoslováquia ou na Polônia, diziam que eles 
“trabalhavam infiltrados no sistema”. O professor Burke não passa nem 
perto de ser um dissidente, mas há um dissidente preso dentro dele. Ele 
não gosta disso. Nem um pouquinho. Ele apunhala esse ser com suas 
lâminas de aço. “Ele pode fechar a conta quando quiser, mas não tem 
como sair.” Ele detém um cargo de grande prestígio, e que não é nada 
fácil de conquistar. 

Todo seu blog é caracterizado – e de fato, pode servir como holótipo para 
tal – pela qualidade que Nabokov chamou de poshlost. É uma fartura só. 
Acho triste que, como novo pai, não tenho condição para devorar ele do 
começo ao fim. Mas para fins de estudo de caso, escolhi isto. O post 
inteiro é uma delícia, mas acho esta frase especialmente encantadora:  

O liberalismo procedimental me atrai porque vivo em mundos que 
são altamente procedimentais, e minhas habilidades e treinamento 
são adaptadas para a manipulação de resultados procedimentais.  

“Manipulação de resultados procedimentais.” Meu post inteiro – talvez 
até meu blog inteiro – resumido em quatro palavras. Se você quer 
entender como é governado, é justamente isso: você é governado através 
da manipulação de resultados procedimentais. É perfeito. Merece ser 
estampada em uma lápide.  

Mas nem clique no link acima se não estiver preparado para se enfurecer. 
Barack Obama pode ter sido excessivamente cruel ao falar de sua avó, 
talvez, mas nem se compara a como o professor Burke fala de sua sogra: 

Quando converso com a minha sogra, eu frequentemente vislumbro 
seu funcionamento e o papel da cultura de massa (inclusive a 
grande mídia) no fornecimento de novos ganchos narrativos e 
detalhes incidentais reveladores para lubrificar a máquina. Nestes 
últimos dois anos, por exemplo, sempre que conversamos, ela volta 
ao assunto de Ward Churchill. Ou decide falar do estado terrível da 
criminalidade hoje. Ou sobre o problema dos imigrantes ilegais. Por 
aí vai. São histórias imutáveis e autorreprodutivas. A verdade delas, 
na cabeça dela, é garantida por algo muito além dos fatos e 
realidades que compõem um certo acontecimento ou questão.  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“São histórias imutáveis e autorreprodutivas.” Quero loucamente, 
loucamente mesmo, que a sogra encontre esse post, leia ele e dê um 
tapa com todas suas forças naquela cara de moleque de treze anos 
vitaminado do professor Burke. Mas duvido que aconteça.  

“A verdade delas, na cabeça dela, é garantida por algo muito além dos 
fatos e realidades que compõem um certo acontecimento ou questão.” 
Será que nem essa frase asquerosa consegue fazer jus à mente perversa 
de Timothy Burke? De fazer jus à Catedral como entidade, da qual ele é 
somente uma pequena gárgula em um arcobotante escondido e de menor 
importância? Caro progressista de mente aberta, convido você a ler esse 
post – ou qualquer outro post no blog surpreendentemente revelador do 
professor Burke, se continuar na dúvida – e se perguntar novamente:  

Eu confio na Catedral? Considero ela uma fonte de políticas públicas 
eficazes e responsáveis? E a longo prazo, considero ela segura?  

No Capítulo 8, vamos tentar decifrar o que fazer se a resposta por acaso 
for “não”.  

1. Por exemplo, como vemos em La Wik: 
 
Como aluno universitário, durante uma prova discursiva de grego 
com tempo limite de três horas, ele precisou traduzir um texto para 
o grego. Powell saiu da sala após uma hora e meia, tendo produzido 
traduções fieis aos estilos de Platão e Tucídides. Seus esforços 
foram premiados com a classificação de “primeira classe estrelada” 
tanto no latim quanto no grego – a melhor nota possível, e 
extremamente rara. 

 
 

CAPÍTULO 8: REINICIALIZAÇÃO NÃO É REVOLUÇÃO 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 5 DE JUNHO, 2008 
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Então, caro progressista de mente aberta. No Capítulo 7, esclarecemos 
quem governa o mundo: você. Ou melhor, gente que concorda com você. 
Quer dizer, gente com quem você antigamente concordava, espero. 

Posso nutrir esperanças, não é? Neste capítulo faremos mais do que só 
nutrir esperanças. Vamos falar de mudança.  

Mas antes de mais nada, vamos definir os termos. O grande centro do 
poder em 2008 é a Catedral. A Catedral é composta de duas partes: as 
universidades de renome e a imprensa consagrada. As universidades 
formulam política pública. A imprensa guia a opinião pública. Em outras 
palavras, as universidades tomam as decisões, para as quais a imprensa 
fabrica consentimento. É tão simples quanto um soco na boca. 

A Catedral funciona como o cérebro de uma estrutura de poder mais 
ampla, o Polígono ou Aparato – o serviço público permanente. O Aparato 
é o serviço público propriamente dito (todos os funcionários públicos não-
militares cujos cargos são imunes à política partidária, também conhecida 
como “democracia”), mais todos aqueles fora da estrutura formal do 
governo cujo objetivo é influenciar ou implementar política pública – em 
outras palavras, ONGs. (É por bom motivo que ONGs vivem repetindo a si 
mesmas que elas são “não-governamentais.”) 

(Se não tivéssemos uma categoria existente para a imprensa e 
universidades, poderíamos muito bem tratar as duas como ONGs – mais 
especificamente, o sistema em que jornalistas são nominalmente 
supervisionados por corporações de mídia com fins lucrativos é 
puramente histórico. Se o Times e seus pseudoconcorrentes fracassarem, 
e podem bem fracassar, a responsabilidade de financiar e organizar o 
jornalismo cairá nas mãos das grandes fundações, que certamente 
aceitarão a despesa relativamente pequena de muito bom grado.) 

Já torrei muitos pixels elaborando as raízes históricas da Catedral. Mas 
este clipe de um minuto pode explicar tanto quanto eu: Hollywood Apoia 
Novo Acordo e o Ato de Recuperação Industrial Nacional.  

Isso, meu caro progressista de mente aberta, é o que chamamos de culto 
de personalidade. Não, não é George W. Bush ali na bandeira. Caso não 
reconheça a águia, é este camarada simpático aqui. E se você suspeita 
que há algum componente irônico nessa sequência (tirada deste filme), 
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está redondamente enganado.  

E esse culto foi recriminado, então, em qual discurso secreto? Nunca foi. 
Toda a corrente dominante de pensamento nos Estados Unidos, dos 
Democratas aos Republicanos, descende diretamente, como uma sucessão 
apostólica ininterrupta, da máquina política gigantesca Desse 
Homem. (Os últimos daqueles que odiavam FDR foram expurgados por 
Buckley nos anos 50.) A ligação à Catedral, naturalmente, é esta. 
 
A Catedral da atualidade não é um culto de personalidade. Não é um 
partido político. Ela toma uma forma muito mais elegante e 
evoluída. Não é nem mesmo uma organização no sentido convencional e 
hierárquico da palavra – ela não tem Líder, Comitê Central nem nada. É 
uma legítima rede peer-to-peer, o que torna ela extraordinariamente 
resiliente. Entender o motivo de tamanha unanimidade, o motivo pelo 
qual a Harvard sempre concorda com a Yale, que está sempre alinhada 
com a Berkeley, que nunca compra qualquer tipo de briga com o New York 
Times, exceto, é claro, quando é para argumentar que ele não é 
progressista o bastante, requer bastante raciocínio de nossa parte. 

Porém, como o vídeo nos mostra, a Catedral nasceu no mundo brutal e 
impiedoso da política do século XX, e ainda é mais facilmente 
compreendida no contexto do século XX. A maioria dos historiadores 
concorda que o século XX começou em 1914 – bem como “os anos 60” se 
refere ao período de 1965 a 1974 – e eu diria que não temos como 
decretar sua morte até que a última grande máquina de aço finalmente 
emperre e enguice. Ficarei surpreso se isso acontecer antes de 2020 – ou 
depois de 2050.  

O século XX rejeitou, de forma prudente e definitiva, a ideia do século 
XIX de que políticas governamentais devem ser formuladas por 
representantes eleitos democraticamente (aqueles “políticos partidários” 
que você conhece e odeia). Lamentavelmente, nos Estados Unidos e na 
União Soviética, no mínimo, ele substituiu a falácia do governo 
representativo com a falácia muito mais traiçoeira que é o governo 
científico.  

O governo não é uma ciência porque produzir experimentos controlados 
no governo é impraticável. Experimentos “naturais” ou não-controlados 
não são ciência. Qualquer processo que não seja ciência, mas finja ser, ou 
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que proclame que seus resultados demonstram a mesma solidez objetiva 
que atribuímos ao processo científico, certamente merece ser chamado 
de pseudociência. Assim, não é exagero algum descrever as “políticas 
públicas” do século XX como uma pseudociência. Uma boa prova real é 
analisar a disparidade entre suas previsões e suas conquistas.  

Ademais, todos os grandes regimes do século XX sustentaram, e 
geralmente intensificaram, o mistério inerente do governo Whig: o 
princípio da soberania popular.  

Até mesmo os nazistas reconheciam a soberania popular. Se o NSDAP 
tivesse definido a liderança da Alemanha como uma proposição 
autoexplicativa, poderia ter dispensado Goebbels em 1933. Na realidade, 
ele se desdobrou a um nível extraordinário para conquistar e reter o 
apoio das massas alemãs, e a maioria dos historiadores concorda que 
(antes da guerra, ao menos) ele teve êxito. Se você não considera isso 
uma refutação satisfatória do princípio de vox populi, vox dei, talvez 
você mesmo seja nazista. 

Esta é a terrível contradição encontrada na fórmula política do regime 
moderno. A opinião pública sempre tem razão, exceto quando não 
tem. Ela é infalível, mas educadores responsáveis devem guiar ela rumo à 
verdade. Caso contrário, ela pode sucumbir ao nazismo, racismo ou 
outros pensamentos abomináveis.  

Daí a Catedral. A suposição básica da Catedral é a de que quando a 
opinião pública e a Catedral estão de acordo, seu parecer coletivo é 
infalível. Quando a mente camponesa teima em resistir, como no caso da 
colonização ou do sistema de espólios raciais, a situação requer mais 
educação. O resultado pode bem ser chamado de soberania popular 
guiada. Ela sai ganhando em todos os sentidos. 

Em 1933, ainda era possível deslumbrar a opinião pública com 
coreografias em grupo ostentando a imagem do Líder, águias disparando 
raios, etc. e tal. Pelos padrões de hoje, o público de 1933 (tanto alemão 
quanto americano) era um moleque de sete anos de idade. O público de 
hoje está mais para uma garota de treze anos (uma garota inteligente, 
corajosa e bem-intencionada), e guiar essa garota pede um tom muito 
diferente.  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Você não é uma garota de treze anos de idade. Como pode ter caído no 
golpe desse circo bizarro, então? Como é possível que qualquer pessoa 
madura, inteligente e culta deposite sua fé neste festival gigantesco de 
falsidade? 

Pense bem. Você lê o New York Times ou coisa parecida com frequência. 
Ele diz isso, ele diz aquilo, ele relata que “cientistas dizem” X, Y ou Z. E 
há sempre um nome logo abaixo do título do artigo. Pode ser “Michael 
Luo”, ou “Celia Dugger”, ou “Heather Timmons”, ou “Marc Lacey”, ou... 
a lista, é claro, não tem fim.  

Você conhece Michael ou Celia ou Heather ou Marc? São amigos 
seus? Como pode ter certeza de que eles não estão de sacanagem com 
você? Como pode saber se a impressão que as matérias deles passam são 
as mesmas que você teria se visse, com seus próprios olhos, tudo que 
Michael ou Celia ou Heather ou Marc viram? Por que diabos você trataria 
as “matérias” deles como algo além de uma tentativa de “manipulação 
de resultados procedimentais”, levando você, caro cidadão, a interpretar 
o mundo de certa forma e votar de forma correspondente?  

A resposta é que você não confia neles em um nível pessoal. Os nomes 
dos autores não estão lá para seu benefício. Estão lá para o benefício dos 
próprios jornalistas. Se o Times, bem como The Economist, removesse os 
nomes dos autores e atribuíssem todas suas matérias a “um repórter do 
New York Times”, sua fé não seria abalada nem um pouco. Você confia 
em Michael e Celia e Heather e Marc, em outras palavras, porque a voz 
deles fala (literalmente) ex cathedra.  

É na instituição que você confia, então, e não nos indivíduos. Pois bem. 
Vamos repetir a pergunta: Qual elemento do New York Times inspira 
confiança em você? Aquele logotipo em letra gótica? O slogan? Imagine 
por um momento que ao invés de “repórteres” do “New York Times”, 
Michael e Celia e Heather e Marc são “cardeais” da “Igreja Sagrada 
Católica Única e Apostólica”. Eles seriam então mais confiáveis, menos 
confiáveis ou igualmente confiáveis? Imagine, alternativamente, que eles 
são “professores” na Universidade de Stanford. Isso aumentaria ou 
diminuiria seu grau de confiança? 

Para um negacionista calejado como eu, que perdeu toda sua fé por essas 
instituições, tentar entender o mundo através dos relatos e análises 
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produzidos pela Catedral é como tentar ver um espetáculo circense na 
função de câmera de um celular colado com fita adesiva na tromba de um 
elefante. É possível, mas uma boa dose de perspectiva, vendo de fora, 
ajuda muito.  

Para qualquer um cujo ponto de partida é a fé absoluta na Catedral, 
simplesmente não existe fonte de informação que pode ser usada para 
questionar essa posição. Você certamente não vai refutar o Times ou a 
Stanford ao ler o Times ou frequentar a Stanford, bem como não 
aprenderia sobre o Jesus histórico em uma missa Tridentina.  

E você, como progressista, tem tanto interesse em investigar essas 
questões quanto o católico comum tem em explicar o que faz da Igreja 
“Sagrada, Única e Apostólica”. Você não se considera um crente de 
qualquer espécie. Não pensa na Catedral como uma entidade formal, o 
que ela de fato não é, lógico. Sua infalibilidade institucional é uma 
questão de definição, não de fé.  

Ao invés disso, você direciona seus esforços políticos aos inimigos da 
Catedral. A pedra angular do sistema de crenças progressista pode bem 
ser a teoria de que a Catedral, longe de ser o mandachuva do pedaço e o 
vencedor claro em todos os conflitos domésticos e internacionais, na 
verdade sofre desesperadamente para combater as forças maléficas e 
avassaladoras da intolerância, religião, ignorância, corrupção, 
militarismo, etc. Resumindo em uma palavra – o Cara.  

Conhecemos o Cara no Capítulo 7 por cortesia de Lincoln Steffens, cujos 
inimigos – que tomavam a forma de fanfarrões da Era Dourada, como 
Chauncey Depew – ao menos existiam e detinham poder real. Quando C. 
Wright Mills escreveu A Elite do Poder, ainda era possível conjurar a 
lembrança deles de forma minimamente razoável. Chegando à era de 
Chomsky, a conspiração militar-corporativa-financeira beirava a 
plausibilidade, se não a malícia, de sua equivalente judaica 
internacional. A verdadeira elite do poder do século XX são, 
naturalmente, os próprios Steffens, Mills e Chomsky. 

Este é aquele tropo propagandista clássico da resistência virando a 
opressão. A Polônia está sempre prestes a invadir a Alemanha. Toda 
operação agressiva política ou militar na história humana foi pintada por 
seus defensores, geralmente de forma perfeitamente sincera, como um 
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ato de autodefesa.  

Na realidade, a resistência ativa à Catedral é irrisória. Existe, no máximo, 
o Partido de Fora, que é completamente ineficaz, para não dizer 
contraproducente (voltaremos a isso em breve). O Partido de Fora volta e 
meia apoia gestos menores de pequena corrupção, como no caso do 
Projeto K Street de Tom DeLay. Seria muito difícil pintar seus esforços 
como um sucesso. Há também operações por contato telefônico direto, 
como a NumbersUSA, que tentam mobilizar os últimos resquícios da 
opinião pública não-reconstruída. A Catedral, que teme o povo muito 
mais do que realmente precisa, é frequentemente comedida com a 
revelação de seu poder de simplesmente atropelar ele, e graças a isso é 
possível conquistar pequenas vitórias como a da NumbersUSA na 
manutenção do status quo. Por último, o processo de iniciativas 
populares, que é, ironicamente, uma relíquia dos primórdios do próprio 
progressismo, concede honrarias, de vez em quando, a figuras como 
Howard Jarvis ou Ward Connerly.  

Mas a maior parte da resistência costuma ser da variedade passiva, 
atomizada e inerte. As pessoas simplesmente abstraem. Aqueles que 
forem especialmente determinados e sagazes talvez pratiquem o Ketman 
de Czesław Miłosz. Ou talvez eles acreditem, mas não super-acreditem. 
São a versão progressista de Jack Mormons. Naturalmente, até mesmo 
essas pequenas apatias particulares bastam para enfurecer os fanáticos.  

Aqui temos outra contradição inescapável. O progressista comum, que 
não tem mente aberta (a maioria das pessoas não tem, afinal) e não está 
lendo isto, não consegue sequer se imaginar começando a processar o 
exercício de imaginar um mundo onde seu lado é o favorito. Mas a própria 
palavra “progresso” insinua que sua causa costuma progredir, não 
retroceder, e isso é confirmado pelo rumo da história. 

Se você fosse aconselhar um jovem amoral ambicioso e talentoso a 
escolher uma orientação política com base exclusivamente em sua 
probabilidade de sucesso pessoal, você certamente o aconselharia a virar 
um progressista. Idealmente, este jovem deve ser o mais radical possível, 
mas de preferência sem qualquer tipo de antecedentes criminais. Porém, 
como o caso de Bill Ayers nos comprova, nem mesmo terrorismo explícito 
impede que se suba os círculos do poder (especialmente se você, assim 
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como Ayers, tenha começado lá).  

O único motivo para se opor o progressismo é alguma convicção sincera. 
Como disse Edith Hamilton a Freda Utley: “Não espere receber as 
recompensas materiais da imoralidade enquanto estiver comprometida à 
busca da verdade.” Esta deve ser uma das frases mais maravilhosas de 
todo o século XX. 

Se bem que qualquer convicção desse tipo pode ser equivocada, lógico. 
Considerando a natureza das pessoas, e o fato de que o progressismo é o 
credo das pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas do mundo, a maioria 
dos adversários do progressismo é ignorante, iludida ou mal informada em 
algum sentido. Frequentemente, a situação é bem simples: os 
progressistas estão certos e estão errados. Isto pouco ajuda a causa 
patética, fadada ao fracasso, que é o antiprogressismo. 

No Post, o historiador de esquerda Rick Perlstein tropeça por acaso (e 
então ignora e segue andando, lógico) na realidade inconveniente do 
domínio progressista:  

Nascido em 1969 e filho de pais pré-baby boomers, sou um 
historiador que estuda as divisões da nação americana, e passei a 
era de George W. Bush lendo mais jornais escritos quando Johnson e 
Richard Nixon estavam na presidência do que jornais atuais. E vivi 
recentemente a experiência fascinante de escavar arquivos em 
busca de fotos dos anos 60 que pudesse usar para ilustrar o livro que 
acabei de escrever, baseado nessa pesquisa. Foi frustrante – e 
esclarecedor.  

As fotos que as pessoas tiram e guardam, em contraste às que 
nunca chegam a tirar ou às que jogam fora, nos dizem muito sobre 
a percepção deles de suas próprias épocas. E em nossos arquivos, 
assim como em nossas mentes, ainda registramos os anos 60 na 
forma de clichês inexatos – o estereótipo do jovem idealista que 
participou dos movimentos contraculturais e de protesto, e depois 
se assentou no conforto da domesticidade burguesa. 

O que falta aqui? O outro lado dessa guerra civil. A fúria populista 
de direita de George Wallace, candidato presidencial independente 
nas eleições de 1968 que, referindo-se a um manifestante idealista 
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que havia deitado na frente da limusine de Johnson, prometeu que 
se fosse eleito, “a primeira vez que deitarem na frente da minha 
limusine será a última, porque será o fim deles!” Gracejos como 
esse contribuíram para que ele garantisse até 20 porcento das 
intenções de voto nas pesquisas.  

É possível encontrar facilmente centenas de fotos da greve 
estudantil nacional em resposta à declaração de Nixon da invasão 
da Camboja no começo de 1970. Muitas fotos, também, dos 
tumultos em Kent State onde quatro alunos foram fuzilados pela 
Guarda Nacional. Porém, não encontrei foto alguma das 
manifestações de oposição realizadas por residentes de Kent em 
Ohio – até mesmo pais de alunos da Kent State. Levantavam quatro 
dedos e entoavam “Quatro no placar/E na próxima será pior”, 
argumentando que aqueles jovens fizeram por merecer. 

Os anos 60 foram um trauma – dois grupos opostos de americanos, 
cada um convicto de que estava lutando pelo futuro da civilização, 
mas cujas ideias de redenção, de esquerda e direita, eram opostas 
e inconciliáveis. Foram um trauma bem como a guerra de irmãos 
contra irmãos de 1861 a 1865 foi um trauma, e bem como a Grande 
Depressão foi um trauma. Dezenas de milhões de americanos 
odiavam outras dezenas de milhões de americanos, tomando 
proporções assassinas em certos casos. O impacto de traumas como 
esses aflige sociedades por várias gerações. 

Considere este exemplo. A Biblioteca do Congresso, que preserva os 
arquivos fotográficos da revista Look e da U.S. News & World 
Report, armazena centenas de imagens de confrontos violentos 
entre policiais e manifestantes na frente do Hilton de Chicago na 
ocasião da Convenção Nacional Democrata de 1968, e centenas de 
imagens de Woodstock, no verão de 1969. Porém, não encontrei 
qualquer registro visual da Convenção Nacional Sobre a Crise da 
Educação. Realizada duas semanas depois de Woodstock naquele 
mesmo Hilton de Chicago, a convenção foi convocada por cidadãos 
que buscavam combater a propagação da educação sexual nas 
escolas, como se a própria civilização dependesse disso. O assunto 
dominou os jornais do outono de 1969, mas hoje parece que foi 
completamente esquecido.  



1968 não foi um “trauma”. Foi um golpe. Uma porradaria generalizada 
clássica entre primatas onde, usando táticas tão violentas quanto fossem 
necessárias, a Nova Esquerda derrubou a Velha Esquerda de suas posições 
no poder. “Contra a parede, filho da puta - é um assalto!” As palavras 
mais verdadeiras jamais ditas. A vitória de Obama, representante do 
Movimento até a raiz dos cabelos, representa a derrota final da ala 
stalinista da esquerda americana pelas mãos de sua ala maoísta. (Quando 
digo “stalinista” e “maoísta”, me refiro somente ao fato de que o Novo 
Acordo era aliada a Stalin, enquanto havia um alinhamento entre a SDS e 
Mao. São afirmações nada polêmicas.) 

Mas voltando ao assunto. O que estava tentando explicar é que podemos 
inferir, por meio de nossa incapacidade de identificar um sucessor 
legítimo em 2008 de George Wallace, do movimento anti-educação-sexual 
ou do pessoal que achou que o verdadeiro erro da Guarda Nacional em 
Kent State foi não ter dado sequência à vitória partindo para cima com 
suas baionetas, que esses reacionários perderam e seus inimigos 
progressistas venceram. Geralmente, em qualquer tipo de conflito, só um 
dos lados pode declarar que venceu. E quando vemos após a batalha que 
um lado ainda prospera, enquanto o outro foi esmagado de forma tão 
completa que ele não só inexiste hoje, mas foi esquecido pela história, 
certamente sabemos qual lado é qual.  

O grande mito dos anos 60 é o que diz que o Movimento, de um jeito ou 
de outro, fracassou. Na realidade, seus oponentes – não a maioria 
silenciosa de Nixon, que nunca teve qualquer poder real, mas sim o 
Sistema, os antigos esquerdistas nos moldes de Eleanor Roosevelt, os 
Grayson Kirks, S.I. Hayakawas e McGeorge Bundys da vida – perderam 
praticamente todas suas batalhas – inclusive, lógico, a própria Guerra do 
Vietnã. Os SDSistas e alinskistas mal foram castigados por seus crimes, 
avançando com fluidez e eficácia às posições no poder que hoje detêm, 
praticamente da forma exata descrita na Declaração de Port Huron. (Que 
é absurdamente prolixa até mesmo para os meus padrões – avance direto 
ao fim para ler a estratégia tática real de batalha descrita por Hayden.)  

O caso da “maioria silenciosa” ilustra o sistema de soberania popular 
guiada. A maioria dos eleitores americanos era contra o movimento 
estudantil. Bem como a maioria dos alemães apoiava Hitler. A maioria 
nem sempre vence. É muito, mas muito menos provável que os filhos da 
“maioria silenciosa” defendam posições como as de gente feito George 
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Wallace, Spiro Agnew ou Anita Bryant, comparados a seus pais. O mesmo 
pode ser dito dos netos dos nazistas. A Catedral derrotou os dois.  

(Isso foi bom, no final das contas? É provável que sim, imagino. Não sou 
grande fã de George Wallace, nem de Hitler. Mas ambos estão mortos, 
sabe? A história não é um processo judicial. Para ser bem franco, acho 
amadorismo tomar partido sobre o passado. Estudamos o passado para 
poder tomar partido sobre o presente.) 
 
O progressista fica muito satisfeito com a derrota de Hitler, que, salvo o 
extremo de montar pirâmides de caveiras, no velho estilo de Tamerlão, 
foi basicamente a derrota mais completa possível. Mas com Wallace foi 
outra história.  
 
Para o progressista, o progressismo está correto e seu oposto está errado. 
Portanto, qualquer sobrevivência da “maioria silenciosa”, qualquer 
sentido em que o mundo ainda não tenha sido completamente 
progressivado, qualquer vitória que não resulte na rendição incondicional 
do adversário, é um sinal que mostra aos progressistas que o mundo ainda 
é dominado por seus inimigos. Precisamos de mais energia, camaradas. 
 
O mecanismo das exceções sem princípios permite que essa lenda 
enganosa e autocongratulatória de derrota perdure indefinidamente. 
Como temos visto, a história progressista tem séculos de tradição, e em 
todo momento em sua história, ele existiu em uma sociedade que incluía 
estruturas de poder reacionárias. Os conceitos, por exemplo, de miséria, 
corporações, casamento, forças armadas e por aí vai, são 
irremediavelmente não-progressistas. Montar ataques simultâneos em 
todas essas frentes não resultaria em nada além da derrota – derrota real. 
 
Portanto, a existência persistente desses fenômenos reacionários serve de 
prova de que os progressistas estão lutando contra forças sombrias de 
poder titânico e ilimitado. É preciso ser ligeiramente reacionário para 
vislumbrar a verdade: essas instituições são simplesmente uma questão 
da realidade. Ou seja, o progressismo ataca a própria realidade. A 
realidade é o inimigo perfeito. Ele sempre revida, não tem como ser 
derrotado, e você pode dedicar energia infinita à sua tentativa fracassada 
de resistência. 
 
Isso explica como Condoleezza Rice, por exemplo, pode afirmar que os 
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Estados Unidos estão só agora começando a fazer jus a seus princípios. O 
Times discorda – ele afirma que o país ainda não chegou lá. Pelo 
contrário, pois ele vem tratando seus imigrantes ilegais de forma injusta. 
Será, de fato, que é justo da América impedir que um ser humano de 
qualquer origem pise em suas nobres terras? Ou será que “ninguém é 
ilegal”? O Times não se pronuncia sobre essa questão. Mas a resposta 
talvez seja revelada daqui a uma década ou duas em nossa “constituição 
viva”. Veja a resposta cínica que essa grande instituição pode esperar de 
um negacionista crítico como eu quando ela acusa um pobre cúmplice do 
Partido de Fora de “quebrar a lei”.  

Enfim. Acho que já cobri terreno suficiente em minha descrição da 
Catedral. Ela é basicamente um governo de modelo teocrático, tirando a 
parte literalmente teológica da coisa. Suas doutrinas não são crenças 
sobre o mundo espiritual. Mas exigem o mesmo nível de fé. Eu 
certamente não vejo motivo algum para acreditar que essas pessoas 
produziram, estão produzindo ou produzirão um governo seguro, 
responsável e eficaz. Vejo muitos motivos para imaginar que, com 
exceções sem princípios borbulhando à superfície e sendo concretizadas, 
as coisas vão só piorar.  

Caso ainda esteja na dúvida sobre se deve apoiar a Catedral ou não, caro 
progressista de mente aberta, apresento um teste bem simples. O teste é 
um breve episódio de nossa história antiga. O nome do episódio é a 
Reconstrução. 
 
A dúvida é: Quem tem razão no caso da Reconstrução? O Time A, de Eric 
Foner, Stephen Budiansky e John Hope Franklin? Ou o Time B, de Charles 
Nordhoff, Daniel Henry Chamberlain e John Burgess? Por meio de pontos 
extra, vamos incluir William Saletan também. O Time B tem a clara 
vantagem de que seus livros são acessíveis com um clique só. Eles 
também têm outra vantagem: viveram os eventos que descrevem na pele. 
O Time A tem a vantagem de cerca de um século de estudos a mais, junto 
com os vastos poderes de marketing da Catedral. Não há necessidade de 
comprar os livros – suas ideias são encontradas em todos os cantos. (Mas o 
primeiro capítulo fervoroso de Budiansky está disponível na rede.)  

Repare que fato algum está em questão. A escolha depende unicamente 
da interpretação. E todos os autores listados acima são, por qualquer 
critério histórico razoável, de esquerda. Quem você considera mais 
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confiável? O Time A ou o Time B? Como veremos, não há como concordar 
com os dois lados. 
 
Se o seu resultado neste experimento foi o mesmo que o meu, talvez seja 
hora de considerar estratégias para efetuar mudanças. Mudanças podem 
ser divididas em duas partes: conquistar poder, e fazer uso dele.  

Minha resposta para a questão de como fazer uso do poder não muda: 
acredito em governos seguros, responsáveis e eficazes. Isto, na minha 
humilde opinião, não é uma questão complicada. O complicado é como 
chegar lá do ponto onde estamos. 
 
Para começar, vamos analisar algumas estratégias ineficazes. Na minha 
opinião, o erro mais comum dos movimentos antiprogressistas é a 
tentativa de copiar as estratégias do próprio progressismo. O erro 
fundamental está na suposição de que a relação entre esquerda e direita 
é simétrica. Como já vimos aqui, ela não é.  

As três estratégias principais usadas em nome do sucesso progressista no 
século XX foram a violência, o incrementalismo gramsciano ou 
burocrático, e o incrementalismo fabianista ou democrático. Como 
estratégias antiprogressistas, creio que nenhuma dessas abordagens tem 
qualquer chance de sucesso. Como (no mínimo dos mínimos) distrações, 
são contraproducentes.  

A violência revolucionária tem um histórico de sucesso tão contundente 
no século XX que é natural que os reacionários cogitem essa alternativa. 
Além disso, na forma do Japão, Itália e Alemanha, o século XX nos 
oferece três exemplos de movimentos reacionários (sim, sei bem que 
Hitler não se intitulava reacionário – mas era mentira dele) que 
conheceram sucesso por meio da violência. Por um tempo.  

Antes da ascensão de seus movimentos fascistas, esses países tinham uma 
coisa em comum. Eram monarquias. O seu país, caro leitor, é uma 
monarquia? Caso não seja, recomendo – veementemente – que evitem 
qualquer tipo de violência reacionária, terrorismo, “desobediência 
civil” (como resistência fiscal, por exemplo) ou qualquer abordagem que 
tenha um cheiro sequer parecido ao dos exemplos anteriores.  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O fascismo foi uma reação ao comunismo. (Daí a origem da palavra 
“reacionário”.) Sua existência foi possível graças a uma coisa, e nada 
mais que ela: um sistema político e, mais especialmente, judiciário 
fundamentalmente reacionário e disposto a fazer vista grossa para 
delinquentes antirrevolucionários, que faziam uso de táticas bolcheviques 
contra os próprios bolchevistas. O seu país, caro leitor, está equipado com 
um sistema judiciário reacionário? Você tem certeza? Certeza absoluta? 
Porque se não tiver, recomendo – veementemente – que evite, etc. 

Em um mundo dominado por progressistas, o portão de acesso ao poder 
para os fascistas está fechado, trancado, soldado, preenchido com mil 
toneladas de concreto e cercado por ursos-das-cavernas famintos. O 
Aparato da atualidade tem departamentos inteiros dedicados 
exclusivamente à vigilância dessa porta, e ninguém sequer sonha em 
chegar perto dela, exceto por um punhado de otários patéticos. E até 
mesmo isso parte da suposição de que um regime instaurado através de 
táticas fascistas seria superior em qualquer forma, gênero ou grau à 
Catedral – uma tese que considero extraordinariamente duvidosa. 
Desistam, nazistas. A casa caiu. Vocês perderam. Sinceramente, nem 
mesmo os nazistas reais eram flor que se cheirasse, e poucos deles teriam 
algo além de desprezo por seus sucessores modernos. Há motivo para 
isso.  

Seguimos adiante ao incrementalismo gramsciano. Ele não deixa de ter 
seus méritos. Até teve seus sucessos. Creio que o ramo mais eficaz do 
movimento “conservador” moderno, com sobras, tem sido a Federalist 
Society. Os Federalistas são decididamente decentes e regidos por 
princípios, se distanciaram o máximo possível do Partido de Fora e têm 
conseguido causar um verdadeiro impacto intelectual. Sinceramente, há 
opções muito piores.  

Por outro lado, não deveria ser necessário se juntar à Catedral para ter 
um impacto intelectual nela, e algum dia, não será. E como uma tática 
institucional em busca de poder, ao invés de uma mera plataforma para 
pensamento intelectual, a ideia da reação gramsciana é simplesmente 
cômica. No melhor dos casos, os Federalistas e seus equivalentes 
econômicos na George Mason School talvez façam o sistema da Catedral 
funcionar de forma um pouco mais eficiente. Mas a Catedral costuma 
assimilar eles com muito mais facilidade do que eles a subvertem – e 
como você vai perceber, poucos deles sequer admitem que essa é sua 
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intenção.  

A subversão gramsciana funciona por um motivo: o objetivo real do 
progressista gramsciano é o poder. Para gerar a energia livre que ele 
transmutará em poder organizational, ele está disposto a guiar sua 
organização na direção de políticas ineficazes que são, pela própria 
virtude de sua ineficácia, uma fonte permanente de trabalho para ele e 
seus amigos. Um reacionário gramsciano trabalhando na mesma 
organização que esses indivíduos e colaborando nominalmente com eles é 
forçado a escolher um de dois caminhos: atacar os progressistas e tentar 
acabar com seus cargos, o que resultará em sua própria destruição 
inevitável, ou dar um jeito de trair seus princípios, o que resultará em 
uma sinecura confortável e permanente. Há pouquíssimo suspense para 
tal decisão. 

No final das contas, o reacionário gramsciano é, na verdade, um 
progressista gramsciano. Está simplesmente criando empregos para ele e 
para seus amigos. A Catedral fica muito feliz em empregar o maior 
número possível de libertários e conservadores mansos. Como dizia LBJ, é 
melhor manter eles dentro da barraca e mijando para fora. Daí a 
existência dos infames cosmotários. Se alguém desse um jeito de espalhar 
o esterco deles nas plantações agrícolas, isso seria ao menos alguma 
justificativa para a existência deles. 

Damos continuidade e chegamos ao incrementalismo fabianista. Aqui 
vemos Glenn Reynolds apoiando a estratégia fabianista. Temo dizer que 
ainda tenho carinho pelo Instapundit, que foi possivelmente meu primeiro 
contato com o mundo estranho e assustar fora da Catedral, e foi uma 
apresentação suave e agradável. Mas francamente, Reynolds não finge ser 
nada além de um peso-leve, e não vejo motivo para passar muito tempo 
falando dele.  

Incrementalismo fabianista significa apoiar o Partido de Fora ou um 
partido menor, como os libertários. Por definição, se você pretende tomar 
o poder através do processo democrático, você precisa apoiar algum tipo 
de partido. 
 
Imediatamente, essa proposta já apresenta um problema: como temos 
visto, “democracias” modernas não permitem que políticos formulem 
políticas. É uma violação de suas constituições implícitas, e umas 
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constituição implícita é tão difícil de violar quanto uma escrita. Portanto, 
mesmo quando o Partido de Fora consegue vencer a eleição e conquistar 
o “poder”, o que eles têm em suas mãos é essencialmente o mesmo tipo 
de “poder” que o da Rainha da Inglaterra.  

Meu padrasto, um insider de nível intermediário em Washington que 
trabalhou por vinte anos em equipes de senadores democratas, debochou 
vigorosamente da tese de que os democratas são o “Partido de Dentro” e 
os republicanos são o “Partido de Fora”. Ele observou que do ano 2000 a 
2006, os republicanos tinham controle da presidência e das duas câmaras 
do congresso.  

Eu mencionei que ele na verdade tinha pego leve. Durante o mesmo 
período, os republicanos também tinham a maioria na Suprema Corte. De 
acordo com a teoria de “separação de poderes” ensinada na aula de 
educação cívica no penúltimo ano do ensino médio, isso teria dado ao 
Grand Old Party domínio total sobre a América do Noite. Sem quebrar 
uma única lei, eles poderiam ter liquidado o Departamento de Estado e 
transferido a responsabilidade exclusiva sobre política externa ao 
Pentágono, atochado a Suprema Corte com televangelistas, exigido que 
todas as universidades que recebem auxílio federal equilibrassem as 
nomeações de professores pró-aborto e contra o aborto, cancelado todas 
as pesquisas relacionadas ao aquecimento global, evolução, lubrificantes 
íntimos, etc., etc., etc.  

Na realidade, de todas as centenas de milhares de coisas que Washington 
faz, o governo Bush e seu congresso lutaram pela aprovação de somente 
uma política importante pela qual seus equivalentes democratas não 
teriam lutado: a invasão do Iraque. E apoiando ou se opondo a essa 
invasão, seria difícil dizer que seu impacto direto no governo norte-
americano foi grande. Ademais, isso se aplica somente ao primeiro 
mandato de Bush. Não há motivo forte para acreditar que um governo 
com Kerry no comando não teria implementado as mesmas exatas 
políticas no Iraque, inclusive o “estrondo”.  

Por que será que os republicanos não usaram seu controle formal dos 
mecanismos de Washington para concretizar controle real, como os 
democratas tinham feito em 1933? Há muitas respostas bem específicas a 
essa questão, mas a resposta básica é que eles em ponto algum possuíram 
poder real. Em tese, a Rainha possui esse mesmo exato poder sobre o 
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Reino Unido, mas se ela tentasse exercer ele na prática, tudo que 
aconteceria é que ela perderia esse poder. A mesma exata verdade vale 
para nosso caro Partido de Fora, seja quando ele conseguir retomar a 
presidência. Pode muito bem retomar a presidência. Mas nunca tomará o 
poder. (Embora retenha o poder de designar muitas sinecuras apetitosas.)  

O Partido de Fora é um desastre descabido por um motivo mais sutil, na 
verdade: indivíduos conservadores e reacionários, cujas posições políticas 
devem ser baseadas em princípios, ao invés de oportunismo (pois se 
fossem oportunistas, sempre teriam muito mais sucesso como 
progressistas), custam para chegar a acordos. Progressistas sempre 
concordam com facilidade – como você pode ter percebido, as 
discordâncias deles são quase sempre sobre táticas ou personalidades, e 
não princípios. Há motivo para isso.  

Assim, progressistas têm a vantagem da coordenação espontânea, que é, 
acima de tudo, a cola que mantém a Catedral unida. Sua fórmula é pas 
d’ennemis à gauche, pas d’amis à droite, é qualquer observador 
imparcial seria forçado a aplaudir a fluidez da operação. Suas alianças 
costumam se sustentar, enquanto as de seus inimigos costumam ruir. O 
mal é mais forte que o bem, porque ele nunca se preocupa nem se 
confunde com a questão de escrúpulos.  

Terceiramente, políticos do Partido de Fora que têm qualquer tipo de 
sucesso sentem a tentação constante de buscar ainda mais sucesso, 
trocando seus princípios por princípios progressistas e buscando alianças 
com progressistas. Já que tais alianças os permitem superar com 
facilidade seus concorrentes guiados por princípios, só mesmo indivíduos 
de imensa determinação conseguem fugir delas. Na forma da carapaça 
anciã e sorridente do senador McCain, essa estratégia foi certamente 
testada ao limite máximo do possível – é o que pensamos, ao menos. Mas 
refletindo por um momento, vemos que teríamos pensado o mesmo do 
primeiro “conservador solidário”.  

Vemos uma versão mais extrema disto nas piruetas patéticas de um dos 
partidos de fora do Partido de Fora: os libertários da linhagem de Lew 
Rockwell, eviscerados com precisão letal no VDare e assados até ficarem 
crocantes no VFR. Não concordo inteiramente com os pormenores da 
análise de Auster sobre o libertarianismo (segue aqui a minha), mas 
chegamos à mesma conclusão: o problema do libertarianismo é que ele é 
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uma forma de whiguismo, e o Diabo foi o primeiro Whig. (Ademais, esta 
ideia de vender o dr. Paul, que por tudo que vejo, me parece nada mais 
que um velhinho profundamente decente, como um intelectual público e 
estampar seu nome em livros descaradamente escritores por escritores-
fantasmas tem aquele mau cheiro da política do século XX.)  

Quarto: existe outro jeito de ter sucesso no Partido de Fora. Este pode 
ser chamado de Esquema Huckabee. No Esquema Huckabee, você tem 
sucesso sendo o mais estúpido possível. Além de conquistar assim um 
número surpreendente de eleitores, que podem ser igualmente estúpidos, 
ou mais estúpidos ainda – a base de eleitores do Partido de Fora não é 
exatamente a nata da sociedade – esta estratégia também chama a 
atenção da Catedral, cujo esporte favorito é promover os piores 
candidatos possíveis do Partido de Fora. Como de costume para a 
Catedral, isto é consequência de esnobismo corriqueiro, não uma 
conspiração maligna, mas de qualquer forma, é eficaz. É sempre 
divertido relatar histórias de interesse humano sobre caipiras doidos das 
ideias, ainda mais quando o caipira em questão está fazendo campanha 
presidencial.  

E quinto: a própria existência e atividade do Partido de Fora, essa 
pseudoalternativa profundamente ilusória e inteiramente ineficaz, é, por 
uma margem imensa, a maior motivação dos ativistas do Partido de 
Dentro, que veem ele como uma ameaça monstruosa ao mundo inteiro. 
Eu acreditei na ameaça de direita, a regs gevaar, por assim dizer, pelo 
primeiro quarto-de-século da minha vida.  

Sem o Partido de Fora, o sistema da Catedral seria instantaneamente 
reconhecido exatamente como o que é: um estado unipartidário. Repare 
que quando a União Soviética desmoronou, não foi porque alguém 
organizou um partido de oposição e começou a vencer suas eleições 
armadas. Aliás, muitos dos Estados comunistas posteriores (como a 
Polônia e a China) sustentaram partidos falsos de oposição pelo mesmo 
exato motivo pelo qual temos o Partido de Fora: para fazer a 
“democracia do povo” parecer uma disputa política legítima do século 
XIX. 

Sem o Partido de Fora, as legiões de jovens ativistas do Partido de Dentro 
que vemos por todos os cantos seriam exatamente o que parecem ser: 
membros da Komsomol. São jovens ambiciosos que servem ao Estado para 
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subir na vida. Aliás, frequentemente o objetivo não é nem subir na vida. 
Querem só transar. Quando fica claro que o Partido de Dentro é só o 
governo, essa iniciativa perde toda a graça. Existem outros métodos de 
azaração, e a maioria dele é menos sacal e burocrática. 

Se os republicanos dessem um jeito de dissolver seu partido de forma 
permanente e irrevogável, seria o golpe mais arrasador jamais desferido 
contra os democratas. Faria Obi-Wan Kenobi parecer Chad Vader. Como 
explicarei em breve, resistência passiva não é sua única opção, mas é mil 
milhões de vezes melhor que o ativismo em nome do Partido de Fora. Não 
apoie o Partido de Fora.  

Aceite: a democracia política nos Estados Unidos já era. Ela morreu no 
dia 4 de março de 1933, quando foram proferidas as seguintes palavras:  

Mas caso o Congresso deixe de tomar uma destas duas atitudes, e 
caso a emergência nacional continue em estado crítico, eu não 
fugirei do dever explícito que caberá, então, a mim. Requisitarei ao 
Congresso o único instrumento restante capaz de lidar com a crise – 
amplo poder executivo, a ser usado para travar guerra contra esta 
emergência, tão grande quanto o poder que seria concedido a mim 
caso fôssemos invadidos, de fato, por um inimigo estrangeiro.  

FDR é frequentemente louvado como o “preservador da democracia”. Ele 
“preservou a democracia” essencialmente da mesma forma em que os 
russos preservaram Lenin. Mais precisamente, foram seus adversários que 
preservaram o cadáver da democracia em conserva, enquanto FDR fazia 
ameaças grosseiras como essa em várias ocasiões e eles não pagaram para 
ver. (O juiz Van Devanter nos deve muitas explicações.)  

A democracia não presta. Nunca chegou a funcionar, de fato. 
Pobedonostsev acertou na mosca. Lendo relatos de viajantes britânicos 
do século XIX sobre a democracia americana, quando ainda era a original 
legítima, enquanto a deles era bastante diluída com aristocracia, o 
fenômeno parece pavoroso e atroz. Parece, de fato, distintamente 
nazista. E como você acha, afinal, que os nazistas desenvolveram sua 
tecnologia de controle de multidões? Ouvindo Beethoven, quem sabe? 
Lendo Goethe?  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E já que a democracia está morta, a ideia de restaurá-la é duplamente 
quixotesca. Se for escolher alguma coisa morta para restaurar, ao menos 
escolha uma coisa que todos sabem que está morta. Seria na realidade 
muito mais fácil, e certamente muito mais proveitoso, restaurar os 
Stuarts.  

O escritor britânico Richard North, por exemplo, que não é um ator 
pornô, mas sim o proprietário de EU Referendum, possivelmente o melhor 
blog do mundo sobre a realidade do governo na atualidade, escreveu um 
belo ensaio em duas partes sobre o fracasso do movimento euroceticista – 
ou seja, o movimento de salvar o Reino Unido da assimilação pela parte 
da União Europeia, curiosamente soviética e inteiramente 
antidemocrática.  

O que deixa o dr. North tão abismado é que parece que ninguém se 
importa. Depois de todo o Sturm und Drang do século XIX, toda a 
tempestade democrática em copo d’água, jingoísmo, socialismo e tudo 
mais, o povo britânico estava deixando tudo ser sugado para dentro de 
um prédio estranho na Bélgica, de onde todas as decisões importantes são 
tomadas e repassadas por burocratas transnacionais que se encaixariam 
perfeitamente bem como figurantes em Brazil II, sem o custo adicional e 
inconveniência de máscaras de bebê.  

E não é só o Reino Unido. Pelo amor de Deus, Irlanda! Toda aquela tinta 
derramada nos jornais falando da proposta de autogoverno. Todo aquele 
sangue também. A paixão celta inextinguível dos celtas fervorosos e 
irreprimíveis. E parece que eles não dão a mínima para a diferença de ser 
governados de Dublin ou de Bruxelas. Que diabos está acontecendo aqui?  

O que está acontecendo aqui é que os eleitores da Grã-Bretanha e da 
Irlanda, embora talvez não compreendam isso no nível consciente, estão 
perfeitamente cientes do jogo sendo jogado. Como qualquer um que 
tenha lido os Diários de Crossman bem sabe, os políticos deles 
entregaram o poder a burocratas anônimos tempos e tempos atrás, bem 
como os nossos. A única dúvida real é em que cidade e qual escritório 
esses burocratas anônimos trabalham, e qual é a nacionalidade deles. E 
que diferença isso faz?  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Portanto, o dr. North encerra toda sua argumentação bem-fundamentada 
com este cri de coeur sentimentalista:  

Para garantir esse resultado tão favorável, no entanto, precisamos 
responder a pergunta que as élites vem evitando desde o momento 
em que decidiram refugiar-se nos braços da Europa: qual é o papel 
da Grã-Bretanha no mundo?  
 
Após muita reflexão, cheguei à conclusão de que a falta de 
resolução para esta questão foi precisamente o que desencadeou 
muitos dos males em nossa sociedade. Isto foi internalizado por 
nossos políticos, e consequentemente, pela população também. Por 
falta de uma causa mais nobre, por assim dizer – a sensação de que 
o espírito de nossa nação é mais do que a busca de conforto, 
prosperidade e uma televisão de plasma no canto da sala – nós 
também nos tornamos egocêntricos, focados só em nós mesmos... e 
egoístas.  
 
Efetivamente, portanto, estamos em busca daquela “visão” – um 
senso de propósito como nação, um ethos unificador que restaure 
nosso senso de orgulho e reforce a identidade nacional que a União 
Europeia vem minando assiduamente. 

Que bosta insípida. Dr. North, segue aqui uma modesta proposta para a 
questão de sua “identidade nacional”.  

Proponho uma restauração dos Stuart em uma Inglaterra 
independente. Por uma coincidência maravilhosa do destino, a linha de 
sucessão dos Stuart se misturou com a Casa de Liechtenstein, que é, por 
acaso, a última família real atuante da Europa. A dupla de pai e filho, 
Hans-Adam II e o Príncipe Herdeiro Aloísio, não é um par de abstrações 
decorativas. Eles são efetivamente os CEOs de Liechtenstein, que é um 
país pequeno, mas que não deixa de ser um país real. Como descobrirá se 
ler os links acima, a última “reforma” em Liechtenstein na verdade 
aumentou o poder executivo real. Engula essa, século XX!  

E o filho do príncipe Aloísio, o príncipe Joseph Wenzel, de 13 anos, por 
acaso é o herdeiro legítimo do trono dos Stuart – derrubado de forma 
ilegal em um golpe baseado na fábula infame da panela aquecedora. 
Assim sendo, os alicerces para uma restauração são claros. Os 
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hanoverianos fracassaram. Foram reduzidos a pseudomonarcas 
decorativos. E o sistema de governo que foi crescendo nos tempos deles 
faz com que Richard Cromwell pareça um sucesso estrondoso. Restaure os 
Stuart com o Rei Joseph I no trono e o Príncipe Aloísio como regente e o 
problema está resolvido.  

Fantasioso demais? Au contraire, mon frère. Fantasioso é “um senso de 
propósito como nação, um ethos unificador que restaure nosso senso de 
orgulho...” Francamente, a Inglaterra não merece orgulho. Ela virou terra 
só para cachorros, e olha que isso talvez ofenda até os cachorros. Para 
que a Inglaterra tenha qualquer esperança de recuperar seu senso de 
orgulho, precisa começar, antes de mais nada, com seu senso de 
vergonha. E a primeira coisa que deve causar vergonha a eles é esse 
arremedo patético de governo que os aflige no momento, e que 
continuará os afligindo por um tempo indeterminado, a não ser que uma 
medida drástica seja tomada.  

Por exemplo, de acordo com as estatísticas oficiais, o índice de 
criminalidade na Grã-Bretanha, registrando crimes sujeitos a sanção 
penal de conhecimento policial per capita, aumentou por um fator de 46 
de 1900 a 1992. Não estou falando de 46%. Não, nada disso. Representa 
4600%. Muitos desses infratores foram importados especialmente para 
fazer da Inglaterra um lugar mais vibrante e colorido. Isto não é um 
governo. É um sindicato criminoso. 

No cenário ideal, a restauração dos Stuart seguiria essencialmente a 
mesma linha que a restauração de Charles II, com talvez uma estipulação 
adicional: uma lustração completa do governo atual. Ele não fracassou 
em parte, mais ou menos, talvez, em certos sentidos. Fracassou de forma 
completa, irrevogável, desastrosa e definitiva. 

Portanto, todos os membros do regime atual – políticos, funcionários 
públicos, quangocratas e todo o resto – exceto por membros essenciais 
das equipes técnicas e de segurança, devem ser aposentados, recebendo 
seus salários integrais, e declarados inelegíveis para quaisquer cargos 
públicos. Para quê ficar de frescura? O setor privado está cheio de 
gerentes qualificados. Podem importar alguns dos Estados Unidos, se for 
preciso. Não cometam o erro de tentar varrer os estábulos de Áugias. 
Deixem o rio cuidar do serviço. (Porém, se há uma concessão a ser feita 
para nos adequarmos às convenções morais modernas, creio que desta 
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vez não há necessidade de pendurar corpos.)  

Para concretizar uma restauração dos Stuart, dr. North, é preciso realizar 
um destes dois feitos. É preciso persuadir a maior parte da população da 
Inglaterra (ou da Grã-Bretanha, se preferir, mas a Inglaterra, sendo uma 
jurisdição histórica sem um governo atual, é um alvo sedutor) de que isso 
precisa ser feito, ou persuadir o Exército Britânico de que isso precisa ser 
feito. A primeira opção seria preferível. A segunda é perigosa, mas não há 
falta de precedentes. Sinceramente, a situação atual também é perigosa.  

Nenhuma dessas opções envolve qualquer uma das seguintes medidas: a 
criação de um novo partido político, o recrutamento de tropas de choque 
paramilitares de skinheads, ou discussões infindáveis sobre as políticas e 
procedimentos da entidade política sendo restaurada.  
 
Todos esses pontos são cruciais, mas especialmente o terceiro. Repare na 
diferença entre a organização de uma restauração real e a organização de 
um renascimento democrático. A segunda opção, devido ao espaço que 
necessariamente abre no panorama de poder, proporciona uma superfície 
plana infinita onde uma mancha de óleo arbitrária de ideias insanas 
aleatórias pode se alastrar indefinidamente, criando um movimento com 
menos coesão do que um chumaço de pentelhos. (Veja também: UKIP) A 
primeira opção é uma única decisão. É muito menos complicada do que 
uma votação. Ou você quer restaurar o legítimo rei da Inglaterra, ou 
prefere tentar a sorte com os burocratas anônimos. Ou você é um 
neojacobita, ou não. Não há facções, partidos, conflitos de 
personalidades, etc., etc.  
 
Qual será a cara desta nova Inglaterra? Você nem precisa pensar sobre 
isso. Pensar sobre nisso não cabe a você. Cabe ao Príncipe Regente Aloísio 
– é o milagre da monarquia absoluta em ação, no grande estilo Stuart. Se 
ele for capaz de governar essas terras com um quarto da eficiência com 
que governa Vaduz, e se conseguir reduzir o índice de criminalidade de 
109,4 por cada cem mil habitantes de volta a 2,4, historiadores puxarão o 
saco dele pelos próximos quatro séculos. Talvez ele consiga convencer 
Lee Kuan Yew a ser seu consultor.  
 
Há muitos obstáculos no caminho da restauração Stuart, mas talvez o 
maior deles seja o fato de que a maioria dos ingleses não faz ideia de 
como seria a vida em um país com um governo competente. 
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Liechtenstein, por mais bem-administrado que seja, é pequeno demais 
para ilustrar como seria. Cingapura é certamente uma aposta mais 
sensata. 
 
Temos aqui um discurso feito no ano passado por Lee Hsien Loong, que é, 
hã, por acaso filho de Lee Kuan Yew. Leia esse discurso, claramente 
redigido pelo próprio primeiro-ministro (não detectamos os artifícios 
típicos de redatores de discursos), e imagine como é a vida em um país 
onde o administrador-chefe fala com os habitantes em uma voz normal, 
como quem fala com adultos. Sim, homens e mulheres da Inglaterra. Foi 
isso que foram negados devido à democracia no molde americano. 
Lamentamos muito. Prometemos que isso não se repetirá.  
 
Esta forma de transição de governo é o que nós aqui neste blog 
chamamos de reinicialização. É como quando você reinicia seu 
computador porque ele emperrou e parece estar devagar demais. Teria 
interesse em fazer um debug? Gostaria de ativar o painel do núcleo, 
consultar a tabela de threads, talvez, conferir os registradores ou ver 
como anda a memória virtual? Um urso é católico, por acaso? E o Papa 
caga – enfim.  
 
Ou talvez seja mais como reinstalar o Windows. A emperrada pode ter 
sido causada por um vírus, afinal. Reiniciar o computador não vai remover 
um vírus. Melhor ainda – você pode trocar o Windows pelo Linux. Isso 
impedirá que o mesmo vírus volte e infecte o sistema imediatamente. 
Creio que uma restauração Stuart na Inglaterra é o que chegaria mais 
perto do processo de trocar o Windows pelo Linux.  
 
Toda reinicialização envolve três princípios básicos. 
 
Primeiro, o governo existente precisa ser lustrado minuciosamente. Um 
debug ou uma reforma do sistema não ajudará em nada. Certamente não 
há necessidade alguma de realizar expurgos individuais no estilo 
macarthista, nem um Fragebogen e Persilscheine à la 1945. Com exceção 
das forças de segurança e indivíduos em cargos técnicos essenciais, todos 
os funcionários devem ser parabenizados por seus serviços, orientados a 
fornecer seus dados para contato para que possam ser contratados como 
consultores temporários caso o novo governo veja necessidade, e 
dispensados sem ressentimentos, com uma anistia por quaisquer crimes 
que possam ter cometido no serviço público e uma pensão adequada para 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/washington/newsroom/press_statements/2007/200708/press_200708_03.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lee_Hsien_Loong
https://de.wikipedia.org/wiki/Fragebogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Persilschein


aposentadoria.  
 
Segundo, uma reinicialização não é uma revolução. Uma revolução é uma 
conspiração criminosa onde aventureiros dementes e com sede de sangue 
capturam um Estado para seus próprios fins arbitrários e tipicamente 
nefastos. Uma reinicialização é a restauração de um governo seguro, 
eficaz e responsável. É verdade que os dois envolvem uma mudança de 
regime, mas por esse critério, sexo e estupro ambos envolvem 
penetração.  
 
Naturalmente, uma reinicialização fracassada pode descambar para uma 
revolução. Não tenho dúvida de que muitos daqueles envolvidos na 
ascensão de Hitler e Mussolini ao poder consideravam seus projetos 
reinicializações. Estavam enganados. É uma ironia cruel libertar uma 
nação da democracia e acabar inundando-a com mafiosos.  
 
Há uma forma muito simples de distinguir entre as duas. Assim como o 
novo governo permanente não deve reter funcionários do governo antigo, 
ele também não deve empregar ou premiar os indivíduos responsáveis 
pelo processo de reinicialização. Uma reinicialização bem-sucedida pode 
envolver um governo interino com uma certa continuidade de pessoal do 
movimento de reinicialização, mas se esse for o caso, esse regime deve 
ser descartado de forma tão completa quanto o regime antigo. Esta 
política elimina qualquer tipo de motivação escusa.  
 
O terceiro princípio, e o mais importante, é que a reinicialização deve 
acontecer de uma vez só. Não é um processo gradual onde um novo 
partido conquista apoio através do avanço incremental a cargos de 
responsabilidade, como fez o Partido Trabalhista no século XX. Como já 
vimos, essa abordagem fabianista só funciona indo da direita para a 
esquerda. Movimentos reacionários só conseguem conquistar poder de 
forma incremental se eles se rebaixarem e participarem da democracia 
política, uma forma de governo que eles odeiam tanto quanto qualquer 
pessoa sensata. Além disso, já que não existe reinicialização parcial, não 
existem medidas incrementais significativas que reinicializadores viriam a 
apoiar. Ou você restaura os Stuart ou não restaura, mas não tem como 
restaurar 36% dos Stuart. 
 
Uma reinicialização é fruto de uma única operação bem-sucedida. No 
cenário ideal, o antigo regime simplesmente concede, de forma pacífica 



e por livre e espontânea vontade, que ele perdeu a confiança do povo, 
observando todas as delicadezas legais ao entregar o poder executivo 
total ao novo governo. O colapso dos estados-satélite soviéticos ocorreu 
basicamente assim, por exemplo. Há casos onde fica mais complicado que 
isso, mas não muito mais complicado. Seja como for feito, não pode 
haver um vácuo de segurança, e certamente nenhum conflito armado. 
Reacionários legítimos nunca entram malpreparados. 
 
Existe uma forma bem simples de se executar uma reinicialização sem 
cair na armadilha sem saída da política e sem assistência militar. Organize 
sua própria eleição. Recrute simpatizantes pela internet e confirme a 
identidade deles como eleitores. Quando tiver uma maioria sólida e 
inquestionável, forme um governo interino e exija a transferência do 
poder.  
 
E assim será. Talvez você nem precise de uma maioria absoluta. O regime 
moderno é um tanto imune à política, mas incrivelmente sensível à 
opinião pública. Ele não pode se dar ao luxo de ser repudiado. Como todo 
valentão, ele é um grande covarde. Ainda mais quando tem uma saída 
confortável à sua frente – daí o motivo da anistia e pensão. Se tiver sua 
maioria e o regime mesmo assim se recusar a ceder, chega então a hora – 
e essa é a única hora cabível – de recorrer a eleições oficiais.  
 
A verdade sobre as pessoas que trabalham para o governo é que elas, de 
modo geral, o odeiam. Elas vivem desmoralizadas e desiludidas. Tem 
pouco mais empolgação e vontade do que o funcionário típico da Stasi por 
volta de 1988, mas pouco mesmo. Trabalhar para o governo em 1938 era 
uma diversão incrível, inacreditável. Trabalhar para o governo em 2008 
destrói espíritos. Se você desse a todo o sistema de serviço público a 
oportunidade de se aposentar amanhã com salário integral, nove de cada 
dez aceitariam a oferta e lamberiam sua mão feito Golden Retrievers 
para agradecer pela oferta. 

 
 

CAPÍTULO 9: COMO DESINSTALAR UMA CATEDRAL 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 12 DE JUNHO, 2008 



 
 
 
Lamento dizer, caro progressista de mente aberta, que acabamos 
adentrando águas profundas e turvas. Você achou que isto não passaria de 
um tiquinho de debate filosófico. Ao invés disso, cá estamos nós, 
conspirando abertamente para restaurar os Stuart. 

Um dia desses, li um breve resumo fofo do problema em um livro antigo. 
O livro é História da Europa Moderna, de Carlton Hayes, publicado 
originalmente em 1916 e revisado em 1924. Escrever sobre a Europa 
moderna sem mencionar a América é meio como escrever sobre os Lakers 
sem mencionar Kobe Bryant, e em seu adendo em 1924 o professor Hayes 
simplesmente larga o osso e relata o que tem acontecido no mundo 
ocidental. Eu simplesmente adoro esses boletins contemporâneos, claro. 
Temos aqui o estado do cristianismo protestante nos meados de 1924:  

Dentre as seitas cristãs protestantes, viu-se uma série de avanços 
expressivos rumo à cooperação e até união formal. Muitas barreiras 
entre eles foram derrubadas, parcialmente, ao menos, pela 
Associação Cristã de Moços, que foi fundada no século XIX e cresceu 
com grande rapidez durante e depois da Grande Guerra. O Exército 
da Salvação, fundado por volta do ano de 1880, foi outro fator no 
mesmo processo: ele deu ênfase à sinceridade espiritual, ao 
trabalho evangélico com os mais desafortunados, e a empreitadas 
com fins caridosos, ao invés de controvérsias sectárias. Vimos 
também a formação de várias “federações de igrejas”, e no 
Canadá, após a Grande Guerra, várias denominações protestantes se 
uniram, de fato. Tais movimentos interdenominacionais e 
unificadores foram auxiliados pelo fato de que as diferenças 
teológicas originais entre as diversas seitas já não eram mais vistas 
como de grande importância por um vasto número de membros das 
igrejas.  
  
Certos protestantes, em oposição ao declínio dos dogmas e ao 
ceticismo a respeito de milagres e o sobrenatural, recorrem cada 
vez mais à Ciência Cristã, ao espiritualismo ou a teosofia. Em certos 
países, especialmente nos Estados Unidos, o darwinismo e outras 
teorias de evolução que estão atualmente em voga provocaram uma 
nova explosão de oposição da parte de grupos de protestantes 
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convictos às alegações da “ciência”, e uma reafirmação teimosa de 
sua fé fundamental na inspiração literal da Bíblia. Esses 
“fundamentalistas”, como eram chamados, eram numerosos em 
várias denominações protestantes e disputavam, com seus irmãos 
“progressistas” ou “modernistas”, o controle das igrejas 
protestantes, especialmente a presbiteriana, a episcopal, a batista 
e a metodista. 

Agora eu pergunto, caro progressista de mente aberta: esse cenário não 
lhe parece familiar? 
 
A ACM e o Exército da Salvação, infelizmente, deixaram de ser forças 
importantes. Mas me parece óbvio que o professor Hayes está 
descrevendo nosso conflito atual entre “estados vermelhos” e “estados 
azuis”. O mais estranho, no entanto, é que ele parece descrever o 
confronto como uma disputa teológica. Não é exatamente a percepção 
atual.  
 
O “progressista” ou “modernista” da atualidade pode bem ter algum 
vestígio de fé em Deus. Ou não. Mas ele certamente não considera sua 
facção uma superseita cristã. Enquanto isso, seus adversários 
“fundamentalistas” tomaram posse, de modo geral, do rótulo cristão. 
Nenhum dos dois lados interpreta o conflito vermelho-azul como aquele 
velho clássico da história europeia, a guerra sectária cristã.  
 
Além disso, encontramos dois outros detalhes interessantes na breve 
narrativa do professor Hayes. Primeiro, ele considera notável que a 
corrente principal das seitas protestantes está, por algum motivo bizarro, 
convergindo. E de fato, em 1924 era uma peculiaridade histórica ver 
episcopais e presbiterianos cooperando de forma amigável em 
“empreitadas com fins caridosos”, deixando de lado todas aquelas velhas 
“diferenças teológicas” feias. Gatos e cachorros vivendo juntos!  
 
Segundo, está claro que, ao menos do ponto de vista do professor Hayes, 
o lado “progressista” ou “modernista” deste conflito é a corrente 
principal do protestantismo americano, enquanto o lado 
“fundamentalista” é uma mutação bizarra e “teimosa”.  
 
Para nossos “fundamentalistas” modernos (o termo se tornou tão opróbrio 
que eles reagirão melhor, caro progressista de mente aberta, se optar 
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pela palavra “tradicionalista”), a ideia de que o “esquerdismo” é, na 
verdade, a corrente dominante do cristianismo protestante parece o 
cúmulo do absurdo. E deve parecer igualmente bizarra à maioria dos 
“progressistas”. Mas aí está, detalhada com todas as letras por um 
historiador lendário de Columbia. Claramente, alguém aqui está 
delirando. Talvez seja eu. Ou talvez você. Já bateu a paranoia, caro 
leitor?  
 
Ao lidar com movimentos históricos, é frequentemente útil perguntar a si 
mesmo: isto está morto ou vivo? Se for o primeiro caso, o que o matou, 
quando e como? Se não encontrar as respostas para essas perguntas, já é 
um belo indício de que está lidando com algo que não morreu.  
 
E se não morreu, só pode estar vivo. E se está vivo, mas não tem mais 
como ser identificado como um movimento distinto, a única resposta 
possível é que ele se tornou tão difundido que você não tem como 
distinguir entre ele e a própria realidade. Em outras palavras, você sente 
que não existe alternativa legítima ao apoio por esse movimento. E é 
provável que tenha razão.  
 
Repare que essa é sua exata percepção, caro progressista de mente 
aberta, dos filhos modernos daqueles “fundamentalistas” teimosos. Sua 
leitura do conflito é assimétrica. Você não se considera alguém que 
acredita no “progressismo”. Você não acredita em nada. Você não é um 
seguidor em sentido algum. Você é uma pessoa de pensamento crítico e 
independente. Na verdade, seus inimigos fundamentalistas, aquela tribo 
na outra margem do rio, é que são os robôs zumbis tarados por Jesus. 
 
O primeiro passo rumo a uma compreensão histórica do conflito é o 
reconhecimento de que ambas tradições são exatamente isso: tradições. 
Você não inventou o progressismo, bem como o Billy Joe ali não inventou 
o fundamentalismo. Graças ao professor Hayes, temos certeza absoluta 
disso, pois sabemos que as duas coisas já existiam 84 anos atrás, e você 
não tem 84 anos.  
 
E o que distingue uma mera tradição de uma religião legítima? Teologia. 
Uma tradição com muitos deuses, três deuses ou um deus é uma religião. 
Uma tradição com zero deuses é... a verdade é que não há palavra para 
isso, não é? Isto é um belo indício de que alguém andou deturpando as 
ferramentas que você usa para raciocinar. 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Pois as formas de não se acreditar em um deus ou deuses devem ser tão 
numerosas quando as formas de se acreditar neles. Eu sou ateu. Você é 
ateu. Mas você é progressista, enquanto eu não sou. Se podemos ter 
várias seitas cristãs diferentes, por que não podemos ter várias seitas 
diferentes do ateísmo?  
 
Vamos retificar essa sabotagem linguística chamando a tradição sem 
deuses de arreligião. Uma tradição de um deus só é uma unirreligião. 
Uma de dois deuses é uma birreligião. Uma de três deuses é uma 
trirreligião. Uma com deuses a dar com pau é uma polirreligião. E por aí 
vai. Vemos no mesmo instante que embora o progressismo (coleção 2008) 
seja uma arreligião, isso não significa de forma alguma que ele é a única 
e verdadeira arreligião. Ops.  
 
Pergunta: em um conflito político entre uma birreligião e uma 
polirreligião, qual lado você deve apoiar? E se for uma arreligião contra 
uma trirreligião? Vamos partir do princípio que você, como eu, não 
acredita em deus algum. 
 
Uma resposta fácil seria dizer que quanto menos deuses, melhor. Assim 
sendo, nós apoiaríamos, automaticamente, a birreligião na disputa com a 
polirreligião, etc. Creio que a imbecilidade dessa ideia é óbvia. 
 
Poderíamos argumentar também que todas as tradições que promovem 
deuses são falsas, e portanto, deveríamos apoiar a arreligião na disputa 
com a trirreligião. Infelizmente, mesmo supondo que a arreligião tenha 
razão no quesito das divindades, e que nem mesmo um daqueles três 
deuses exista, os dois não travariam um conflito político se não 
discordassem a respeito de muitos assuntos do mundo material. É mais 
provável que qual deles tenha razão no que diz respeito a essas questões 
mundanas, que realmente importam? Nada nos leva a acreditar que só 
por ter razão a respeito dos deuses, a arreligião estará certa sobre 
qualquer outro assunto. E nada nos leva a acreditar que só por estar 
errada a respeito dos deuses, ela estará errada sobre todo o resto. Então 
essa tese é igualmente estúpida, e espero que você não tenha caído nesse 
golpe. (Muitas pessoas inteligentes acreditam em coisas estúpidas.) 
 
O segundo passo é reconhecer a possibilidade de que seja qual for a 
questão, as duas tradições rivais podem estar propagando percepções 



errôneas. Aliás, acabamos de ver um exemplo disso. Nenhum dos lados 
quer que você descubra que o progressismo é a corrente principal 
histórica do cristianismo protestante. Só encontramos essa pequena 
curiosidade histórica nas páginas de livros antigos fedidos e, lógico, aqui 
neste blog. Isto é relativamente padrão para religiões, que sempre têm 
esse hábito de ocultar seus próprios passados.  
 
Por que será que os dois lados estão de acordo a respeito desta percepção 
errônea? A motivação fundamentalista é óbvia. Como um cristão 
tradicionalista, você acredita em Deus. É óbvio que qualquer um que não 
acredita em Deus não tem como ser cristão. A ideia de que possa haver 
qualquer continuidade histórica ligando aqueles que acreditam em Deus a 
pessoas que não acreditam em Deus é um absurdo. Seria como dizer que 
Jesus foi “só um cara”. 
 
Mas como uma pessoa que não acredita em Deus, você não tem motivo 
algum para concordar com esse argumento. Por acaso você se importa, 
caro progressista de mente aberta, com as crenças doidas daqueles 
fundamentalistas doidos? Faz diferença para você se eles veneram Deus 
como uma pessoa só, Deus como três pessoas, Deus como quarenta e sete 
pessoas, ou Deus na forma de uma tartaruga? Ora, não.  
 
Não: do ponto de vista progressista, há um problema muito diferente. O 
problema é que se o progressismo for, de fato, uma superseita cristã, ele 
é necessariamente uma conspiração criminosa também.  
 
Partindo da suposição de que você é americano, caro progressista de 
mente aberta, talvez tenha esquecido de que é literalmente ilegal que o 
governo federal “institucionalize uma religião”. A interpretação atual da 
cláusula jamais foi a visão de seus autores e ratificadores, mas temos 
uma constituição viva, a lei de hoje é a lei, e ao longo dos últimos 
cinquenta anos, nossos amigos influentes têm feito uso dela com grande 
entusiasmo para atacar seus adversários fundamentalistas.  
 
Trocar as palavras “modernistas” e “fundamentalistas” na narrativa do 
professor Hayes por “sunitas” e “xiitas” talvez ajude a esclarecer a 
situação. A primeira emenda não diz: “O Congresso não legislará no 
sentido de estabelecer o xiismo.” Mais pertinentemente para nós, ela não 
diz: “O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, 
até que tal religião consiga esconder Deus debaixo do tapete, e a essa 
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altura, vai fundo, galera.” Na realidade, o espírito óbvio da lei é 
determinar que o congresso permanecerá neutro no que diz respeito a 
discordâncias teológicas entre seus cidadãos, como aquelas descritas pelo 
professor Hayes. E esse tem sido o caso, afinal?  
 
Se você tem alguma dúvida, talvez seja hora de usar a Fundamentalente. 
É uma graça de dispositivo óptico que transforma tudo que é sunita em 
xiita, e vice-versa. Quando se olha pela Fundamentalente, instituições 
progressistas parecem fundamentalistas, e instituições fundamentalistas 
parecem progressistas.  
 
Olhando através da Fundamentalente, Harvard, Stanford e Yale são 
seminários fundamentalistas. Pode não ser a versão oficial, mas não há 
qualquer dúvida. Elas expelem palavras-código de fanáticos cristãos, 
apertos de mão secretos dos mórmons e todo tipo de baboseira bíblica 
bem como um bebê expele leite fermentado. Enquanto isso, Bob Jones e 
Oral Roberts e Patrick Henry viraram centros de ensino diversificados, 
progressistas com consciência social e ambiental – todos os primeiro-
anistas fazem fila a cada manhã para cantar “Imagine” em coro.  
 
Acharia angustiante, caro progressista de mente aberta, viver nesse país? 
Eu certamente acharia, e olha que eu nem sou progressista – embora 
tenha sido criado como tal. 
 
Uma América onde todo progressista em qualquer posição de poder ou 
autoridade foi substituído por um fundamentalista equivalente e oposto, 
e vice-versa, é um país que você não hesitaria em descrever como uma 
teocracia fundamentalista. Isto sugere, de forma um tanto inexorável, 
que a América em que vivemos, a verdadeira, pode ser legitimamente 
caracterizada como uma ateocracia progressista – ou seja um sistema de 
governo baseado em uma arreligião oficial, que é o progressismo.  
 
Essa arreligião é sustentada e propagada pelo sistema descentralizado de 
instituições “educativas” semioficiais que nós aqui do blog aprendemos a 
considerar a Catedral. Neste capítulo vamos considerar, de forma 
puramente teórica, claro, para nos livrarmos dessa coisa. Se achar o 
exercício desagradável, caro progressista de mente aberta, é só colocar a 
Fundamentalente de novo e imaginar que está tentando libertar seu 
governo das garras gélidas e implacáveis de Jesus. (Ou do papa. A 
semelhança entre o antifundamentalismo e seu irmão mais velho, o 
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anticatolicismo, deve ser óbvia demais para sequer precisar ser 
mencionada – mas é melhor mencioná-la mesmo assim.)  
 
É lógico que não me oponho à Catedral com base em seu ateísmo. Se um 
ateu é capaz de se opor a teocracias, um ateu também pode se opor a 
ateocracias. Eu me oponho, na verdade, à ideia de uma linha de 
pensamento oficial, de modo geral, aos pormenores do progressismo, 
mais especificamente, e acima de tudo, à forma insidiosa em que a 
Catedral conseguiu se adaptar para contornar a “separação de igreja e 
estado” que ela inculca de forma tão hipócrita em seus acólitos. A 
Catedral é a apoteose da cara de pau. Ela envenena seus pais de forma 
incessante, e depois, como órfã, implora por clemência.  
 
Eu sei, eu sei. Já analisamos isso tudo. Porém, em se tratando da 
internet, repetir não custa nada, então vamos considerar rapidamente o 
funcionamento da Catedral no caso de um camarada chamado James 
Watson.  
 
Temos aqui a transcrição de uma entrevista realizada com o dr. Watson 
por Henry Louis Gates. (O professor Gates também ofereceu um resumo 
bagunçado e incoerente da experiência, e é possível até encontrar vídeos 
da entrevista.)  
 
Tenha em mente que estes materiais, embora recém-publicados, foram 
compilados pouco depois da sessão de luta a que o dr. Watson foi 
submetido este ano. As reações dos jovens instigadores na página Gene 
Expression (muitos dos quais trabalham dentro da estrutura da Catedral, 
como todo cientista sério deve, naturalmente) foram previsíveis:  
 
  Doloroso de se ler. 

Será que Watson é um desses que só demonstra coragem quando 
lida com gente abaixo dele na hierarquia, mas que murcha ao lidar 
com aqueles que têm como prejudicá-lo? 

Parei de ler quase instantaneamente. Presumo que após sua 
confissão, ele foi executado por meio de uma matilha de cães 
treinados. 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Pareceu fraco, servil e choramingão nessa entrevista. Amedrontado 
e intimidado.  

Certo. Naturalmente, como também sou uma pessoa amarga e negativa, 
eu simpatizo com esses comentários. Mas sabe, se compararmos o dr. 
Watson a Andrei Sakharov – uma comparação justa, certamente – por 
acaso vimos o dr. Sakharov gritando nas ruas “o comunismo é uma FARSA! 
ANTES MORTO DO QUE VERMELHO!”? Não sei por quê, mas duvido. Na 
realidade, nem Watson nem Sakharov foi executado por uma matilha de 
cães treinados. Esses caras não são completos imbecis. Eles têm noção 
dos limites.  
 
O dr. Watson, na verdade, até convence o professor Gates, cuja carreira 
não tem como ser explicada sem mencionar a cor de sua pele, a tomar 
esta pílula vermelha de aparência inócua:  
 
 JW: Na verdade, disse que não podemos supor que pessoas de 
partes diferentes do mundo são igualmente inteligentes, porque não 
temos como confirmar isso. Há quem diga que devem ser. A meu ver, a 
resposta é que não sabemos ao certo. 
 
  P: Não sabemos. Não que sejam iguais. 
 
  JW: Não, não. O que vivo tentando explicar é que certas pessoas... 
de orientação esquerdista dizem que o tempo não foi suficiente para 
diferenças como essas... enfim, não sabemos. Só isso.  
 
  P: Não sabemos.  
 
“Não sabemos.” E detectamos claramente que a pílula atingiu o próprio 
âmago do professor Gates, que ela foi engolida e digerida, percorreu todo 
seu sistema sanguíneo e começou a causar aquela péssima sensação de 
rigidez nas células gliais, na forma de uma pergunta anterior dele:  

P: Mas imagine por um momento que você é um intelectual africano 
ou afro-americano. E estamos dez anos no futuro. Aí você abre o 
New York Times... (bate na mesa) e vê que um geneticista disse A: 
que a inteligência é genética, e B: que a diferença foi verificada 
através de testes padronizados. Que a diferença entre os pretos e 
os brancos é de origem genética. A seu ver, o que você, como um 
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intelectual negro, faria?  

O problema é o seguinte. A mensagem que nossa queridíssima Catedral 
tem implantado em todos os jovens inteligentes que frequentam a 
Harvard, Yale e Stanford, a nata da sociedade, o 1% no topo da 
montanha, sem nem falar nos leitores do New York Times, que 
representam os 10% superiores, não é “não sabemos ao certo”.  
 
Nada disso. A mensagem é: “Sabemos, sim, e eles são iguais. Aliás, temos 
tanta certeza de que eles são iguais que se você sequer ousar insinuar 
qualquer discordância, faremos de tudo para destruir sua vida, e 
ficaremos muito satisfeitos com isso. Porque suas opiniões são malignas, e 
você é maligno como pessoa.”  

Portanto, não é nem questão de dez anos no futuro. Cientistas vestindo 
jalecos brancos, exercendo sua infalibilidade papal através do magistério 
ordinário da Times Square, não precisam apresentar suas provas 
definitivas e inexoráveis para A e B, comprovando então que a Catedral 
tem disseminado mendacidade desde 1924 – e forçado o cumprimento da 
mesma desde 1984. Não há qualquer necessidade de esperar para ver. 
Qualquer pessoa inteligente já é capaz de detectar a contradição. O 
professor Gates já a declarou em voz alta.  

Caso você aceite a posição alternativa do dr. Watson, sua Torres Vedras 
intelectual – como o professor Gates aceita – a Catedral já estará 
perdida. Sua derrota não será questão a ser investigada mais a fundo. 
Será uma mera questão para aulas de introdução à filosofia. A Catedral 
decidiu fortificar – não como um posto avançado pouco importante, mas 
como sua fortaleza principal – as posições não-A e não-B (Na verdade, já 
que não-A ou não-B já bastariam, essa insistência típica em recorrer às 
duas é um sinal clássico de um argumento fraco). Sua confiança na 
uniformidade estatística do cérebro humano ao longo de todas as 
subpopulações existentes no mundo de hoje é absoluta. Apostou todas 
suas fichas nessa jogada. 

E as provas que apoiam esse pensamento não são muito mais fortes que 
as provas comprovando a tese da Santíssima Trindade. Aliás, a Santíssima 
Trindade tem uma grande vantagem nesse confronto: embora não haja 
prova alguma comprovando sua existência, também não há nenhuma 
contra ela, ao menos. Temos muitas provas contra a uniformidade 
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neurológica humana. A questão é simplesmente o critério de prova 
utilizado. Pelos critérios que a maioria de nós aplica no caso de questões 
factuais, a resposta já está óbvia – e tem sido óbvia há no mínimo trinta 
anos – quiçá cem. 

Além do mais, há uma explicação muito simples para o que leva tanta 
gente a acreditar na uniformidade neurológica humana (UNH). Ela é uma 
doutrina essencial do cristianismo. Mais precisamente ainda, é uma 
doutrina essencial do cristianismo neoprimitivo que chamamos de 
protestantismo. Mais especificamente, acredito que ela é uma versão 
mutante metastática da doutrina Quaker da Luz Interior. Basicamente, 
todo ser humano deve ser neurologicamente uniforme porque todos 
temos o mesmo pedacinho de Deus dentro de nós. (Todas as seitas 
protestantes americanas, ou todas as do norte do país, ao menos, foram 
intensamente quakerizadas no século XIX. Mas isso é discussão para outra 
hora.)  

Portanto, o que chamamos de discurso de ódio é simplesmente um rótulo 
adaptado para o século XX do crime antiquíssimo que é a blasfêmia. 
Talvez você tenha percebido que ser um babaca não é ilegal, e nunca foi. 
Nenhum governo na história jamais chegou perto de criminalizar a 
grosseria, indelicadeza, maldade, ou até mesmo o assédio, de modo geral 
– nem mesmo em ambientes de trabalho.  

No entando, negar a existência da Luz Interior é outra história. É a coisa 
mais fácil do mundo colocarmos a Fundamentalente na cara, transportar-
nos ao mundo de Margaret Atwood e imaginarmos o Comandante 
condenando uma fileira enorme de blasfemadores com este bordão 
neoquakerista tão prático: “Desprezo pelo Testemunho de Igualdade, 
violação da ordem correta, negação da Luz Interior. Acusado, creio que 
temos um caso claríssimo. Cinco anos de orientação.”  

Portanto, responder à pergunta do professor Gates é praticamente 
impossível para mim. Perguntar o que um “intelectual negro” deveria 
fazer em face à comprovação de A e B seria como perguntar a um 
professor de estudos marxistas-leninistas o que ele faria após o fim da 
União Soviética. Sei lá, cara. O que mais você sabe fazer bem?  

O departamento inteiro do professor Gates consiste da construção de 
teorias de perseguição cada vez mais elaboradas para explicar fatos que 
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parecem ser extrapolações triviais de A e B. Ao aceitar A e B, o mundo 
não precisaria mais do professor Gates para absolutamente nada, nem de 
seus colegas. Ele parece ser um cara astuto. Deve encontrar alguma outra 
coisa. Caso contrário, ser entregador de pizza é sempre uma opção.  

O problema é que – como acabamos de averiguar – A e B não precisam ser 
comprovados para demonstrar a presença da mendacidade oficial. 
Demonstrar que A e B são plausíveis já basta. Mais enfaticamente, 
demonstrar que essas teses não são implausíveis já basta. Pois afinal, 
somos “instruídos” constantemente a acreditar que elas são implausíveis. 
A tese é insinuada mil vezes mais do que ela é declarada, mas 
progressismo sem a UNH faz tanto sentido quando o islamismo sem Alá. 

Se refutar uma tese na qual a Catedral apostou toda sua credibilidade é 
suficiente para derrotá-la, e essa refutação é o consenso entre todos os 
pensadores sérios, por que diabos ela ainda não sumiu?  
 
Dã. Se a mendacidade institucional é sua marca registrada, por que ela 
jamais se incomodaria com qualquer refutação? Não é preciso investigar a 
fundo para encontrar outros exemplos de departamentos inteiros da 
Catedral dedicados à propagação de baboseiras. O que você espera que 
eles façam? Que digam “sentimos muitíssimo, é verdade, somos um bando 
de vendidos, agora vamos todos virar taxistas”, por acaso? 
 
Se a Catedral é capaz de mentir hoje, seria capaz de mentir nessa 
ocasião também. O que o dr. Watson e seus alunos apresentam ou possam 
vir a apresentar daqui a dez anos não faz diferença alguma. Enquanto for 
impossível para o New York Times produzir uma matéria declarando que A 
e B foram comprovados, tal matéria nunca será publicada. Ao invés disso, 
o ônus da prova será simplesmente aumentado cada vez mais, como já 
foi, lógico.  
 
Em outras palavras: se a Catedral fosse um mecanismo confiável de 
produção e disseminação de informação, seria lógico esperar que ela 
corrigisse erros recém-descobertos e disseminasse essa correção. Mas 
caso ela fosse mesmo um mecanismo confiável, não se encontraria em 
claro estado de erro neste exato instante, não teria sustentado esse 
estado de erro por décadas a fio e não daria qualquer sinal de empurrar o 
professor Gates porta afora rumo à sua nova carreira como executivo de 
marketing. Portanto, esperar que ela corrija seus próprios erros seria 



ingenuidade – no melhor dos casos. 
 
Portanto, eu e você temos duas opções. Podemos aceitar que vivemos em 
um Estado de mendacidade sistêmica, como as pessoas sempre viveram, 
reparar que é bem provável que essa situação esteja piorando, não 
melhorando, e decidir como lidar com essa situação. Isso demonstraria 
verdadeira sabedoria – a sabedoria da resignação e uma motivação 
pessoal saudável.  
 
Por outro lado, se você tem tempo o bastante para ler estes testos, tem 
tempo o bastante para refletir sobre soluções. Afinal, você já vive sob um 
governo que exige que você dedique um percentual expressivo de seu 
tecido nervoso ao falatório sem sentido da política. Esse lobo seria mais 
bem servido sendo usado em nome da dança, literatura ou compras. Mas 
somos, afinal, humanos. Além de nossas cogitações mais saudáveis e 
positivas, às vezes expressamos ressentimento. E que contragolpe seria 
mais prazeroso do que a reprogramação do módulo de controle político 
do indivíduo, voltando-o contra seus antigos controladores?  
 
Podemos dividir o problema em duas partes, portanto. A primeira é uma 
questão de política: como que o sistema político americano pode ser 
modificado para libertar-se da Catedral? A segunda é uma questão militar 
(considerando a guerra e política como uma sequência contínua): já que a 
Catedral não quer abrir mão do poder, qual seria a melhor estratégia para 
induzir ela a isso? As duas partes são inseparáveis, é lógico, mas aqui é 
mais conveniente lidar com cada uma separadamente. Neste capítulo 
analisaremos a primeira.  
 
Existem duas formas básicas de se concretizar esse divórcio. Vamos 
chamar a primeira de reinicialização suave e a segunda de reinicialização 
forçada. Essencialmente, a reinicialização forçada funciona e a suave 
não. No entanto, a reinicialização é mais atraente em vários sentidos, e é 
preciso destrinchar o processo inteiro para entender por que ele não tem 
como dar certo.  
 
Em uma reinicialização suave, nós mantemos a mesma estrutura atual do 
governo, mas implementamos a Primeira Emenda da constituição, no 
modelo do século XX, a todo tipo de instituição, seja ela teísta ou 
“secular”. Em outras palavras, nossa política é a da separação de 
educação e estado. Em um país livre, o governo não deveria reprogramar 
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seus cidadãos. Ele não deveria dar a mínima para o que as pessoas 
pensam. Ele só precisa se importar com as atitudes que eles tomam. A 
questão não tem nada a ver com teísmo. É uma questão básica de 
liberdade pessoal. 
 
Educação oficial é impossível sem uma verdade oficial, ou seja, pravda. A 
maioria – aliás, eu diria até praticamente toda – nossa pravda é, de fato, 
verdade. Digamos 99,9% dela. O 0,1% restante já é inquietante o 
bastante. O Terceiro Reich fez uso daquela palavra maravilhosa, 
Aufklärung, que quer dizer iluminismo, ou literalmente 
“esclarecimento”. Sempre que vejo uma obra de educação pública criada 
para melhorar o mundo através do aprimoramento do meu caráter, eu 
lembro de Aufklärung. Mas é lógico que uma boa educação nazista 
também ensinava muitas verdades legítimas.  
 
A educação toma quatro formas principais na sociedade ocidental 
moderna: igrejas, escolas, universidades e a imprensa. Nossos 
progressistas de mente aberta fizeram um trabalho realmente incrível 
com essa separação de igreja e estado. Não sei se há como melhorar. Uma 
reinicialização suave é mera questão de aplicar o mesmo precedente às 
outras três formas.  
 
Para começar, vamos cuidar das escolas (de ensino primário). Isso é fácil, 
já que elas são, na verdade, extensões formais do governo. Para separar a 
escola do estado, liquide o sistema de educação pública e venda seus 
recursos a quem pagar mais. Para cada aluno em uma escola pública (ou 
elegível para matrícula), calcule o que o sistema escolar estava 
recebendo por ano de elegibilidade e repasse o cheque aos pais do aluno.  
 
O saldo no orçamento será neutro tanto para o Estado quanto para as 
famílias, e ao contrário do uso de “vouchers”, não exige que o Tio Sam ou 
qualquer um de seus irmãozinhos determine o que constitui uma 
“educação”. Se os piores pais do mundo decidirem torrar esse dinheiro 
com Xboxes e pó de anjo, ainda será muito melhor do que o que vemos 
nas escolas em comunidades mais pobres. O perfeito é o inimigo do bom.  
 
Resta a Catedral propriamente dita: a imprensa e as universidades.  
 
A grande maravilha da nossa compreensão da “parede de separação” é 
que ela funciona nos dois sentidos. A diferença entre uma igreja 



controlada pelo Estado e um Estado controlado pela igreja é nula. De 
acordo com a interpretação moderna da Primeira Emenda, as duas coisas 
são igualmente detestáveis. (Embora eu imagine que a maioria dos 
progressistas considere a segunda opção especialmente repugnante.) 
 
A mesma emenda define a liberdade de imprensa. Mas a liberdade de 
imprensa e a separação da igreja e estado são aplicadas de formas bem 
diferentes. A insinuação de uma imprensa controlada pelo Estado suscita 
pavor e fúria terríveis na mente progressista. A insinuação de um Estado 
controlado pela imprensa suscita... nada. O próprio conceito nos parece 
estranho. Com exceção de Tony Blair, creio que a maioria dos 
progressistas nem sequer chegou a considerar a noção de que a imprensa 
poderia vir a controlar o Estado. Zero pontos para quem adivinhar o 
motivo.  
 
E o mesmo princípio se aplica no caso de nossas universidades 
“independentes”. Com a exceção de um breve momento durante o 
período macarthista (voltaremos a ele em breve), ninguém no governo 
jamais cogitou dizer aos professores o que pensar, bem como ninguém no 
governo jamais cogitou dizer aos pregadores o que pregar. Mas por mais 
que professores e pregadores tenham liberdade para opinar sobre 
políticas públicas, seria um escândalo se as sugestões dos pregadores 
fossem aceitas com regularidade. 
 
Vamos agradecer a nosso insider inestimável dentro da Catedral, o Dr. 
“Evil” Timothy Burke, que aplaude ao providenciar um link que explica 
como isto funciona.  
 
  Nestes primórdios do século XXI, não há limite nem restrição ao 
desejo dos eleitorados de se beneficiarem dos pontos de vista de 
historiadores universitários. 

Melhor ainda, a lamentação típica das ciências humanas – “Há 
dinheiro de sobra para financiar trabalhos de ciência e engenharia, 
mas pouquíssimo para financiar trabalhos na área de ciências 
humanas” – é válida somente se você definir “trabalhos nas áreas de 
ciências humanas” da forma mais convencional e limitada possível. 
Se, ao usar essa expressão, você refere-se somente a pesquisas 
individualistas focadas em assuntos distantes das necessidades do 
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mundo real e fazendo uso de jargões inacessíveis e insulares, aí sim, 
de fato, o financiamento é muito limitado. 
 
Mas para professores de ciências humanas dispostos a aceitar 
trabalhos aplicados, as fontes de financiamento são 
inesperadamente abundantes.  

“Trabalhos aplicados”. Adoro essa expressão. Merece um lugar logo ao 
lado de “manipulação de resultados procedimentais”. E ao que será que 
nossa autora, a professora Limerick, se refere quando diz “trabalhos 
aplicados”?  

Outro projeto quase terminado, A Natureza da Justiça: Justiça 
Racial e Bem-Estar Ambiental, coloca em foco o envolvimento de 
minorias étnicas em questões ambientais. O centro trabalha 
frequentemente com agências federais que vão da Agência de 
Proteção Ambiental ao Serviço Nacional de Parques.  

“O envolvimento de minorias étnicas em questões ambientais”! Seria 
impossível inventar coisa igual. Imagino que ela não se refere a elas 
deixando fraldas usadas nas praias ou realizando uma limpeza étnica dos 
pelicanos.(1) (Não sei se já incluí links à obra da sra. Latte antes. Ela 
parece ser uma judia racista na casa dos 50 anos de idade. O post mais 
emblemático dela é certamente este.)(2)  

Por que será que a professora Limerick é não só convocada regularmente 
para oferecer seu Aufklärung à EPA (não deixe de conferir a foto), mas 
aparentemente muito bem compensada por isso, enquanto a sra. Latte 
não é proporcionada a mesma oportunidade de apresentar suas 
ponderações sobre a interação entre mexicanos e pelicanos?  

Ora, por muitos motivos, na verdade. Mas a principal é que EPA (se quer 
fazer pose de insider, tire o artigo antes do nome) reconhece a 
professora Limerick como uma autoridade oficial. O Tio Sam pode não 
dizer à Universidade de Colorado o que ela deve fazer, mas o mesmo não 
é verdade no exemplo inverso. E se você é um burocrata lutando para 
garantir um resultado ou outro, e pode convocar a professora Limerick 
para lutar a seu lado, isso aumenta suas chances de vitória. Pelo visto ela 
é paga por isso. Isso não é grande surpresa. 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Se vivêssemos em uma teocracia, ao invés de uma ateocracia, ela poderia 
muito bem ser a Bispa Limerick, e suas ideias teriam o mesmo 
peso. Talvez fossem ideias diferentes, lógico. Provavelmente seriam. 
(Francamente, eu acharia muito melhor ser governado pelo papa do que 
por essa gente. Seria uma mudança, ao menos. E eu acredito em 
“mudança”.)  

Separar as universidades do estado no mesmo molde da separação entre 
igreja e estado exigiria umas mudanças um tanto drásticas. 
Naturalmente, os rios de dinheiro estatal fluindo diretamente às 
universidades precisariam ser bloqueados. Nada de bolsas de pesquisa 
para professores, subsídios para alunos, nada. Mas essa é a parte fácil.  

A parte verdadeiramente difícil é que para que o divórcio seja completo, 
o Estado precisa parar de reconhecer a autoridade das universidades. Por 
exemplo, grande parte do pessoal da universidade é composto de 
universitários formados – muitos dos quais foram alunos do professor 
Burke, da professora Limerick e outros como eles. Isso talvez seja 
inevitável, mas há uma forma de tornar isso irrelevante: fazendo com que 
qualificações universitárias sejam removidas da lista de considerações 
para decisões de RH. Que sejam tratadas como raça, idade e estado civil. 
Nem sequer permita que candidatos incluam elas em seus currículos. Ao 
invés disso, implementem aquele bom e velho sistema: concursos 
públicos.  

Os discursinhos motivacionais da professora Limerick à parte, existem 
raros casos em que o governo precisa, de fato, realizar pesquisas 
reais. Nesses casos, ele precisa contratar pesquisadores legítimos. Quer 
contratar um químico? Submeta os candidatos a um exame de química. 
Isso nem precisa ser limitado a novos funcionários. Que tal reavaliar os 
funcionários atuais para ver se eles têm cérebros e sabem alguma 
coisa que preste?  

Certo, isso cuida das universidades. Vamos à imprensa agora. 

Existe um jeito muito simples para o Estado se desligar da imprensa: 
adotando as mesmas políticas de comunicação pública seguidas nas 
companhias privadas. A líder nesta área pode muito bem ser aquela 
queridinha dos progressistas: a Apple. Esta busca no Google já diz tudo. A 
Apple é um caso atípico no sentido de que ela tem muitos fãs insanos que 
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buscam coletar informações que não são de conhecimento público, mas o 
mesmo pode ser dito de governos, lógico.  

No entanto, todas as companhias privadas no universo explorado têm a 
mesma política: qualquer comunicação não-autorizada com indivíduos 
que não trabalhem na companhia, sejam eles “jornalistas” ou não, 
representa infração passível de demissão. Em muitos desses casos, há 
margem para processo. De um jeito ou de outro, até a Apple consegue 
impor essa política com muito sucesso. De modo geral, essas infrações 
simplesmente não acontecem. Quem conhece a área do jornalismo 
especializado na tecnologia sabe que longe de limitar jornais a notícias 
maçantes, a raridade de vazamentos de informação confidencial dá 
combustível a tabloides especializados extremamente picantes e 
escandalosos – como este. Se chegar o dia em que a política externa 
americana é reportada no estilo do Register, esse dia marcará o fim da 
Catedral.  

Quando diz respeito a detalhes operacionais relevantes que poderiam 
afetar o preço das ações de uma companhia, o vazamento de informações 
– seja autorizado ou não – é, na verdade, um crime. Como bem deve ser. 
Antigamente, diretorias tinham liberdade para vazar informações à 
comunidade de investidores, mas essa brecha foi fechada através de uma 
das poucas mudanças positivas no campo do direito societário nos últimos 
anos, a Reg FD.  

A lógica por trás da Reg FD é excelente. O problema da divulgação 
seletiva de informações financeiros é que ela fecha um circuito de poder 
entre a diretoria e um grupo seleto de investidores, permitindo que 
peixes grandes lucrem com informações privilegiadas que constituem, 
essencialmente, benefícios financeiros. Não tenho dúvida de que isso 
ainda acontece – os limites da definição de “informação material” são 
nebulosos – mas é bem menos frequente. Em um mundo ideal, a Reg FD 
seria expandida para proibir qualquer comunicação informal com Wall 
Street. Se uma companhia tem algo a comunicar, que faça isso em seu 
website.  

No contexto do governo, divulgação seletiva cria uma rede de poder 
entre a imprensa e suas fontes. Essa rede produz não dinheiro, mas sim 
poder. Esse poder é compartilhado entre as fontes e jornalistas. O 
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sistema todo tem toda a transparência da lama. 

O caso que criou este sistema de governo americano através de 
vazamentos que temos hoje foi o caso dos Pentagon Papers, onde a 
fábrica de políticas gerenciada por McNamara no Departamento de Defesa 
(ironicamente, foi a antecessora da operação amplamente repudiada de 
Douglas Feith) redigiu um estudo do Vietnã que revelava que os 
vietcongues não eram fantoches do Vietnã do Norte, tinham o apoio do 
povo vietnamita e jamais poderiam ser derrotados por meios militares, 
quanto menos pelo Exército da República do Vietnã, que era corrupto e 
incompetente. O Estado-Maior Conjunto bocejou. Daniel Ellsberg, de 
forma altamente ilegal, vazou o trabalho de seu próprio departamento ao 
Times, que usou-o, com grandes resultados, para impressionar o público – 
que não fazia a mínima ideia de que Washington era um lugar onde o 
Departamento de Defesa podia muito bem estar empregando ninhos 
inteiros de intelectuais pró-vietcongues, e viam o estudo como uma 
declaração contra interesse próprio. Na visão do público, o Pentágono era 
uma coisa só. O fato de que ele estava empenhado em travar uma guerra 
que seus próprios especialistas consideravam impossível de vencer foi um 
golpe fatal para sua credibilidade em caráter permanente. 

A Suprema Corte determinou que o Pentágono não tinha autoridade para 
impedir a publicação do estudo. Não decretou que o Times estava 
blindado contra processos após o fato. Mas é lógico que não houve 
processo. O golpe teve êxito. Foi iniciada uma nova fase da Quarta 
República. Mais adiante, o Exército da República do Vietnã derrotou as 
forças vietcongues, cujo “apoio” era baseado no terror brutal, e que não 
passavam de uma extensão do Exército do Povo do Vietnã. Ninguém deu 
bola. A consciência de Ellsberg era verdadeiramente sincera, sem dúvida, 
mas os fatos importam. Há uma linha tênue separando o ato de falar a 
verdade ao poder e o de falar o poder à verdade.  

Essas redes ocultas de poder (fico especialmente fascinado com a palavra 
“delator”, que em muitos casos significa simplesmente “informante”) são 
uma das ferramentas principais empregadas por funcionários públicos 
para governar Washington de suas posições inferiores. Como jornalista, 
você cultiva um relacionamento complicado e delicado com suas fontes, 
que são seu ganha-pão. Grande parte do poder deve estar nas mãos das 
fontes, mas é uma faca de dois gumes. De qualquer forma, nenhum 
jornalista “investigativo” tem necessidade de “investigar” qualquer coisa 
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– indivíduos de todo tipo no governo estão mais que dispostos a repassar a 
ele por baixo dos panos não só informação, mas em muitos casos, o que 
são essencialmente matérias pré-escritas. 

A eliminação da divulgação seletiva acaba com toda essa rede nefasta. 
Quando o governo americano tem algo a declarar, ele dá sua declaração e 
pronto. Para todos os americanos de uma vez só. Não existe qualquer 
rede privilegiada de historiadores da corte (um jornalista é um historiador 
do presente) que recebem acesso secreto e especial. É uma proposta 
nada complicada. (As raízes do sistema de jornalistas com favorecimento 
oficial, como tantas das corrupções encontradas no governo americano, 
são encontradas, de modo geral, nos tempos de FDR. Sinceramente, esses 
patifes já nos atormentaram por tempo demais.)  

Enfim, a reinicialização suave é essa: a separação da educação e estado. 
Não parece tão difícil assim, parece? Na verdade, acredito que pode 
muito bem ser impossível. Agora que já explicamos a proposta, podemos 
analisar o que há de errado nela.  

Considere, por um momento, uma outra tentativa de lidar com a 
Catedral: o macarthismo. Pode ser caracterizado como uma 
reinicialização bruta. A ideia era que embora todas essas instituições 
fossem boas, saudáveis e verdadeiras, elas tinham sido infiltradas por 
comunistas e pelos otários que enganaram. Expurgar esses indivíduos e 
organizações – identificados em publicações como a Red Channels – 
restauraria os preciosos fluidos corporais da nação.  

Expurgos funcionam? A página sobre o macarthismo em La Wik nos 
oferece uma resposta, que pode ser reescrita da seguinte forma: 

Nesta época, muitos milhares de americanos foram acusados de 
serem racistas ou simpatizantes de racistas e viraram alvos de 
investigações hostis e inquéritos pela parte do governo ou painéis, 
comitês e agências do setor privado. Suspeitas eram 
frequentemente dadas como certas mesmo quando baseadas em 
provas duvidosas ou inconclusivas, e o grau de ameaça representado 
pelas associações ou crenças racistas do indivíduo – fossem elas 
reais ou hipotéticas – era frequentemente exagerado ao 
extremo. Muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram suas 
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carreiras destruídas, e alguns foram até presos. 

Assim, temos então o SPLC no lugar da Red Channels, e assim por diante. 
A “Ameaça Racista” não pode ser classificada como um fracasso. Hoje é 
socialmente inaceitável expressar ideias racistas em qualquer contexto 
que consigo imaginar. Certamente não existem filmes racistas, nem 
programas de televisão, etc. (3) Os macarthistas teriam ficado 
satisfeitíssimos, sem dúvida, se tivessem conseguido tornar o socialismo 
tão politicamente incorreto quanto o racismo é hoje. Nunca tiveram um 
milionésimo do poder necessário para realizar tal façanha.  

A inspiração óbvia do macarthismo foi o sucesso do Novo Acordo em 
marginalizar e destruir seus críticos. Quando você é a Catedral, isso 
funciona. Quando você é um senador alcoólico programado por um 
garoto-prodígio homossexual, não funciona.  

O macarthismo fracassou por muitos motivos, mas o mais sucinto deles foi 
o que Maquiavel disse: Se decidir atacar um rei, precisa matá-lo. (4) A 
Catedral é uma instituição, não uma pessoa, e decerto ninguém precisa 
morrer. Mas se causar só um arranhão, só vai deixá-la irritada. Se 
McCarthy tivesse dito: “Vejam bem, nós travamos guerra no Pacífico para 
salvar a China dos japoneses, e aí o Departamento de Estado virou e 
entregou-a direto aos russos. Esta organização é um fracasso, vamos 
dissolvê-la e criar um novo sistema burocrático de política externa.” – 
poderia muito bem ter funcionado. Ele foi um cara muito popular por um 
tempo. Poderia possivelmente ter angariado apoio suficiente do público 
para liquidar o Departamento de Estado. Ou não. Mas se tivesse êxito, 
teria uma única conquista em seu currículo, ao menos.  

A reinicialização suave que descrevi aqui é, com todo o respeito que Roy 
Cohn merece, uma forma muito mais sofisticada e abrangente de se 
atacar a Catedral. Talvez funcione. Mas é provável que seja um fracasso.  

Primeiro, as estruturas de poder que vinculam a Catedral ao resto do 
Aparato não são formais. São meras redes sociais. Se o professor Burke 
estiver correto quando diz que tem influência real na região que ele e 
seus colegas devastaram – o sul da África – essa influência provavelmente 
se deve ao fato de que ele treinou muitos alunos que conseguiram vagas 
no Departamento de Estado ou em ONGs na região. (Se ele estiver errado, 
isso significa somente que essa influência está nas mãos de outro.) Exceto 
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pelo recurso de despedir toda essa gente, não há nada que possamos 
fazer a respeito dessa estrutura. Não temos como impedir as pessoas de 
trocarem e-mails. 

Segundo, mesmo que pudéssemos desmantelar essas redes sociais, isso 
não cuidaria do problema real. O problema real é que, como um modelo 
político, democracia é basicamente um sinônimo de teocracia. (Ou 
ateocracia, neste caso.) De acordo com a teoria da soberania popular, 
aquele que controla a opinião pública controla o governo.  

Nação alguma é composta de filósofos autodidatas. Chame-os de 
pastores, bispos, professores, comissários ou jornalistas – os controladores 
sempre governarão. A única forma de se livrar do da dominação dos 
sermões e apparatchiks moralizadores é abandonar o princípio de vox 
populi, vox dei e voltar a um sistema onde o governo é imune às 
oscilações mentais das massas. Um governo seguro, responsável e eficaz 
pode dar ouvidos a seus habitantes, mas não tem qualquer motivo para 
obedecer a seus comandos, e nem para doutriná-los. Por sua vez, suas 
mentes não estão contaminadas pelas exalações gasosas daqueles 
dispostos a tomar o poder através do controle das multidões.  

Portanto, se você realizasse a tarefa hercúlea de separar a Catedral do 
Estado, mas deixasse ambos intactos, nada impediria que as mesmas 
redes fossem formadas novamente na mesma hora. Aliás, tudo nos indica 
que elas seriam.  

Terceiro, e o pior de tudo: o nível de poder político necessário para 
realizar uma reinicialização suave é precisamente o mesmo que seria 
necessário para uma reinicialização força. Ou seja: poder irrestrito, 
soberania absoluta, ditadura total, pode escolher. Talvez seja mais fácil 
organizar a coalizão necessária para ordenar uma reinicialização suave, 
mas tirando isso, a suavidade não apresenta vantagem alguma. As pessoas 
que gozam do poder no momento resistirão as duas opções com a mesma 
força – com todas suas forças. Se você tem o poder necessário para 
derrotá-los, por que se contentaria com meias medidas?  

Em uma reinicialização forçada, juntamos a legalidade à realidade não 
deturpando a realidade para que seguir a Primeira Emenda à risca, mas 
ajustando a lei para que ela reconheça a realidade do poder do governo.  
 



Para começar, uma reinicialização forçada só faz sentido de acordo com a 
definição apresentada no Capítulo 8: a reposição incondicional de todos 
os funcionários do governo. Isto dissolverá suas redes sociais. Uma 
reinicialização forçada também deve ser parte de uma transição a um 
modelo de governo pós-democrático, pois caso contrário, os mesmos 
problemas voltarão a ocorrer. Mas isso é uma preocupação de longo 
prazo.  
 
O mais importante, no entanto, é que com uma reinicialização forçada, 
nós ampliamos a definição de governo. Como temos visto, nossos órgãos 
educacionais nominalmente independentes, a imprensa e as 
universidades, são o centro do poder nos Estados Unidos da atualidade. 
Eles tomam decisões e fabricam consentimento para ratificá-las. Pois 
bem. Eles querem ser parte do governo? Então faça delas parte do 
governo.  
 
Em uma reinicialização forçada, todas as organizações dedicadas à 
formação da opinião pública, à criação ou implementação de políticas 
públicas, ou a trabalho em nome do interesse público são nacionalizadas. 
Isso inclui não só a imprensa e as universidades, mas também as 
fundações, ONGs e outras instituições beneficentes. Chega a ser ridículo, 
afinal, a ideia de qualquer uma dessas organizações apelando à santidade 
do direito de propriedade. Eles acreditam na santidade do direito de 
propriedade tanto quanto acreditam na deusa Kali.  
 
Depois de nacionalizá-las, trate essas entidades bem como as escolas 
públicas na reinicialização suave: aposente seus funcionários e liquide 
seus bens. Universidades, especificamente, têm campi maravilhosos, 
muitos com localização central e que serão muito atraentes para as 
construtoras.  
 
Marcas registradas, no entanto, devem ser retidas e limadas. Os ex-
funcionários do New York Times podem se organizar e começar um jornal 
novo. Os ex-funcionários da Harvard podem se organizar e abrir uma 
universidade nova. Mas os primeiros não podem usar o nome New York 
Times, e os segundos não podem usar o nome Harvard, bem como nós 
também não poderíamos criar uma publicação ou uma universidade que 
usassem esses nomes.  
 
O objetivo da nacionalização em uma reinicialização forçada não é criar 



órgãos oficiais de informação com controle centralizado. Também não é 
impedir que adversários políticos do novo regime se comuniquem. O 
objetivo é simplesmente destruir a estrutura de poder existente, e mais 
especificamente, liquidar o capital de reputação que essas instituições 
detêm neste momento.  
 
A Harvard e o Times são autoridades. Pode parecer tolice, mas o prestígio 
delas está simplesmente ligado aos nomes. Se alguns ex-funcionários do 
Times criassem um site chamado, por exemplo, New York Journal, ora, 
ninguém conhece esse tal Journal. Será que ele conta a verdade? Ou será 
uma fonte de mentiras? Precisa ser avaliado com base no seu histórico 
concreto.  
 
Se permitir que o velho regime continue a existir, ele poderá ser 
restaurado a qualquer momento. Seja como for que você acumule o nível 
de poder necessário para reinicializar Washington ou qualquer outro 
governo moderno, a opinião pública abrangente será um componente 
importante de sua base de poder. Em uma reinicialização, a ideia é 
formar essa coalizão uma vez só. Você não quer ser forçado a sustentá-la. 
Arrancar a opinião pública das garras da Catedral já é difícil o bastante. 
Não pode ser um processo contínuo, ainda mais considerando que a ideia 
é justamente nos livrarmos dessa magia negra que é a fiscalização da 
mente coletiva.  
 
No sistema da Catedral, o poder real está nas mãos dos órgãos 
educativos, sendo eles a imprensa e as universidades, que existem 
nominalmente fora do governo propriamente dito. A intervenção mínima 
necessária para perturbar esse sistema seria a medida de retirar o 
reconhecimento oficial da imprensa e universidades. Porém, qualquer 
regime que tenha poder suficiente para isso também tem poder suficiente 
para liquidá-las, junto com todas as outras instituições extraoficiais. Ir 
além desta forma é muito mais seguro do que deixar a antiga Catedral e 
seus diversos satélites intactos e enfurecidos. 
 
A maioria dos precedentes para este tipo de operação vem dos tempos 
pré-século XX. Porém, a liquidação sistemática de órgãos de informações 
era, na verdade, bastante comum antes do século XX. A dissolução dos 
mosteiros realizada por Henrique VIII é um ótima exemplo. Um pouco 
mais adiante, houve a supressão dos jesuítas. E no século XX, embora a 
comparação seja menos exata, temos a desnazificação.  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Todas essas medidas parecem absurdamente extremas de acordo com os 
padrões americanos modernos, é claro. Isso significa somente que elas só 
se concretizarão se esses padrões mudarem. E isso só acontecerá quando 
os cidadãos americanos, tanto “progressistas” quanto 
“fundamentalistas”, se convencerem de que seu governo é 
indiscutivelmente maligno e incapaz de autocorreção, e de que a situação 
só será melhorada quando ele for substituído por completo. 
 
E como que isso pode ser feito? Não pode, óbvio. 

1. Infelizmente, os links deixaram de funcionar porque o blog em questão 
foi desativado. 

2. Conforme disse acima, parece que o blog da sra. Latte morreu e todos 
os posts foram apagados. 

3. Existem muitos filmes, programas de televisão, etc. que são acusados 
de serem racistas, lógico, mas não são abertamente e orgulhosamente 
racistas da mesma forma em que 12 Anos de Escravidão, por exemplo, é 
abertamente e orgulhosamente antirracista. 

4. Conforme observado no Capítulo 1, esta formulação das ideias de 
Maquiavel é atribuída a Ralph Waldo Emerson. 

 
 

CAPÍTULO X: UM SIMPLES PROCEDIMENTO DE FALÊNCIA 
SOBERANA 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 19 DE JUNHO, 2008 

Caro progressista de mente aberta, chegamos ao Capítulo X e chega a 
hora de cuidar de certas “administrivialidades”.  

Primeiro, estamos adotando a numeração romana. Passando do dez, ao 
menos, ela é simplesmente muito mais elegante. Além disso, se alguém 
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tiver sugestões de design a oferecer – ou o que seria ainda mais supimpa: 
elementos gráficos, logos, padrões de referência, hospedagem grátis de 
site, grana grátis, cerveja grátis ou até mesmo conselhos grátis para pais, 
é lógico que podem entrar em contato através dos meios de sempre, com 
os links ali na direita. (1) 

Gostaria de mencionar, porém, que meu tempo de resposta aos e-mails 
tem sido extraordinariamente ruim. Absurdamente ruim, na verdade. Por 
algum motivo, eu tive essa fantasia de que ficar colado à minha filha 
permitiria que eu colocasse em dia o grande número de epístolas 
altamente interessantes e bem-escritas no meu inbox, muitas delas de 
alguns meses atrás, ainda esperando para serem respondidas. Logo vemos 
por que este blog não é uma fonte confiável de conselhos financeiros. 

No entanto, Sibyl fez três meses de idade hoje. (E seu c3r3br0 cresce 
como um melão de competição – gorros para bebês de 0 a 6 meses saltam 
fora da cabeça dela; está tranquilamente na faixa para 6 a 9 meses.) 
Pode até ser que ela não berre menos, mas dá a impressão de que ela 
berra menos. Assim sendo, tentarei diminuir essa montanha, 
provavelmente começando em ordem inversa.  

Segundo, tenho uma segunda verdade terrível a revelar, que é a que por 
toda a duração da vida de Sibyl, eu não tenho sequer lido os comentários 
no blog. É um ato tão vergonhoso que deve ser inteiramente inédito no 
mundo ocidental. Porém, caso aceitem desculpas, minha desculpa é que 
isso é um artifício literário um tanto grosseiro. Se fosse uma resposta ao 
feedback semanal – que acaba sendo, com grande frequência, muito mais 
interessante que o post em si – este blog seria muito diferente. Mais como 
um bate-papo, mais como um blog, e menos interessante, imagino. É o 
meu argumento, ao menos. Mas nunca saberemos ao certo, não é? 

Serei, inclusive, ousado a ponto de supor que se eu estivesse 
acompanhando os comentários, eles seriam inferiores. Tenho a impressão 
de que eles não degeneraram a bobagens internéticas desmioladas, 
trollagens pueris, provocações judaicas e propagandas para balões anais 
frouxos. Mas se tiverem, é lógico que eu vos renuncio. Assim que terminar 
esta série, vou editar quaisquer comentários estúpidos. Se forem todos 
estúpidos, não restará nenhum. Rá. Nas palavras de Terence Stamp: 
“Ajoelhem-se perante Zod! Ajoelhem-se!”  



Tentarei, porém, oferecer uma resposta coletiva aos comentários não-
estúpidos, a não ser que sejam devastadores a ponto de me deixarem sem 
palavras. Peço que continuem comentando, por favor. Por mais que não 
sirvam de esclarecimento para mim – não de imediato, ao menos – podem 
servir de esclarecimento para outros.  

Aliás, falando no General Zod: se você está finalmente decidido a se 
considerar um trouxa patético seguidor do Mold, é lógico que está livre 
para se rotular como um formalista, reservacionista, restauracionista, ou 
até mesmo um mencista. Esse último termo aí tem uma sonoridade 
levemente sombria e ameaçadora, o que é impressão errada, claro – o 
mencismo é pura alegria, sorrisos e luz. Simultaneamente, esteja 
preparado para o fato de que qualquer um poderá acusá-lo, com precisão 
total, de neobirchismo, pós-falangismo, pseudo-hobbesianismo ou até 
mesmo moldbabaquice desenfreada. Parafraseando Barack Obama: Se 
você não tem faca, não comece uma briga envolvendo facas.  

Se tivesse de escolher um termo só, sem mudar, eu escolheria 
“restauracionista”. Se for necessário ceder um pejorativo que poderia ser 
aplicado de forma justa por escritores justos, seria “reacionário”. Até 
respondo a formas compostas da palavra – “neorreacionário”, pós-
reacionário”, ultrarreacionário, etc.  

Portanto, quando chamo alguém de “progressista”, o que eu quero dizer 
é que as crenças dele ou dela são mais ou menos opostas às minhas. É 
lógico que ambos concordamos que o céu é azul, que torta de maçã é 
uma delícia e que Hitler foi o mal em pessoa. E já que ambos somos 
pessoas educadas, maduras e de mente aberta, conseguimos conversar, 
apesar de nossas discordâncias. Mas bem como não existe reacionário 
progressista, também não existe restauracionista progressista. Ou vice-
versa.  

Me sinto à vontade usando a palavra “progressista” por um motivo, e 
somente esse: não tenho conhecimento de qualquer população expressiva 
de gente que fala a língua inglesa para qual a palavra tem conotação 
negativa. Da mesma forma, ao discutir não as ideias, mas sim as pessoas 
que defendem essas ideias (ou, como eles preferem dizer, “ideais”), o 
termo “Brahmin” é consagrado e não-pejorativo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/General_Zod


Não estou falando dos Tam-Brams. Aliás, há uma definição prática 
perfeitamente aceitável do termo Brahmin neste vídeo, que é meio longo 
(15 minutos), mas vale a pena, a meu ver: Barack Fala com a Equipe na 
Central da Campanha e Voluntários.  

É, naturalmente, um vídeo dos bastidores da campanha presidencial de 
Obama. Pelo que eu sei, não foi vazado. Creio que foi publicado de forma 
intencional, e portanto, pede um grau de desconfiança. Porém, as 
pessoas no vídeo são elas mesmas. Para variar, não estão representando 
papeis. Reconheço esse tipo de evento. Me lembra muito da primeira 
reunião pós-IPO na empresa tecnológica onde trabalhei. 

Temos uma diferença principal: os negros são um pouco mais numerosos 
na plateia (e os Tamils são bem menos numerosos). Um pouco mais. E a 
câmera, de forma hilária, vai à caça e dá o bote em toda a diversidade 
que consegue encontrar. Mas ela é incapaz de esconder a terrível 
verdade: praticamente toda a equipe por trás da campanha do Bom é 
branca. Um de cada quinze deles talvez seja negro. Talvez um de cada 
vinte. Certamente não um de cada dez. E suspeito de cada muitos desses 
detém cargos para quais a melanina é um pré-requisito, como, por 
exemplo, trabalhar diretamente com a “comunidade”.  

E estranhamente, considerando essa explicação, não vemos nenhum, 
nenhum, nenhum mexicano. Tudo bem, talvez um ou dois. A imagem não 
é cristalina. É difícil distinguir entre um Jeremiah Wright e um 
Cuauhtemoc Cardenas. Mas eu moro em São Francisco e estou 
acostumado a encontrar uma população progressista com um contingente 
expressivo de descendência de Aztlan (A San Francisco State, afinal, foi 
palco da notória Greve da Frente de Libertação do Terceiro Mundo), e não 
identifiquei nenhum. (E a jogada com Patti Solis Doyle foi uma graça, não 
acha? Não diz tudo sobre o nível de maturidade da organização deles?) 

Considerando a natureza das curvas de distribuição, um elemento é 
necessário a concretização da brancura extraordinária da equipe de 
Obama: um processo seletivo ultracompetitivo e sem discriminação por 
gênero. Essas pessoas poderiam bem ser o público em uma palestra 
tecnológica típica na Google. Todos os presentes, independentemente da 
cor da pele, são não só Brahmins, mas Brahmins de alto escalão – um 
status reservado para aqueles inteligentes o bastante para conseguirem 
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um Ph.D., MD, etc., em uma universidade de renome.  

Não existe nenhuma universidade americana importante com um 
conjunto de alunos segregado a esse extremo, ou que sequer chegue 
perto. Tampouco 31337 a esse extremo, imagino. Me pergunto por que 
será. Não acha peculiar, então, que tanto do apoio que Obama recebe 
vem das nossas maravilhosas universidades, para as quais “diversidade” é 
de suma importância?  

Certamente, caro progressista de mente aberta, deve ser possível 
discordar de forma sincera sobre a questão de se decisões de contratação 
devem ser tomadas com base na cor da pele dos candidatos. É, afinal, o 
“dever ser” humeano. Considerando que a ideia de preferências raciais 
por indivíduos de pele escura teria soado estranhíssima aos americanos 
de, digamos, 1908, você não acha meio estranho que haja tão pouca, hã, 
variação, em todas essas decisões supostamente independentes no espaço 
humeano de “dever ser” produzido pela nossa gloriosa variedade de 
universidades supostamente independentes?  

Mas serei justo ao pré-presidente Obama – que eu adoro caracterizar 
como O Bom. Sinto que se essa locução ganhasse força, poderia ser 
benéfico para a humanidade. Nem preciso dizer que a alcunha não é 
usada de forma satírica. 

Pois ao ver o vídeo acima, minha impressão é de que O Bom é justamente 
isso: bom. Quer dizer, ele é bom no que faz, o que é tudo que podemos 
pedir das pessoas. Mais precisamente, ele se expressa como um gerente 
competente. Se eu trabalhasse em uma startup e meu chefe desse 
palestras motivacionais boas como essa, eu acreditaria bastante na 
administração dela. Uma administração não se resume só a conversa, mas 
você acha possível caracterizar a campanha de Obama como algo além de 
uma operação bem-sucedida? O design gráfico por si só já é brilhante.  

Há só um problema: essa equipe é ótima em vencer eleições 
presidenciais. Mas não temos motivo algum para imaginar que ela presta 
para qualquer outra função. O candidato em questão é um ótimo 
candidato presidencial. Ele deve acabar sendo um bom presidente 
também. Isso parte do pressuposto, lógico, de que ele é fera em 
comunicar as falas que estão no roteiro e em fingir ser um estadista do 
século XVIII, que é a essência do trabalho do presidente americano em 
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2008. Poderíamos muito bem inscrever Paul Giamatti para o cargo, pois 
ele certamente seria capaz de dar um baile no Bom no quesito atuação.  

Ademais, os nazistas também tiveram uma equipe de campanha muito 
eficaz. E uma bela identidade visual, além de tudo. Muita gente não 
sabe, mas as fardas da SS foram criadas pela Hugo Boss. Se o visual for o 
critério, o Terceiro Reich foi o melhor governo do século. Aliás, mesmo 
que o critério seja arquitetura, a arquitetura nazista dá de mil a zero na 
arquitetura progressista.  

E já que a qualidade da arquitetura é, de fato, uma boa regra básica para 
a avaliação da qualidade geral de um governo, isso é um tanto 
preocupante. Mas tudo que isso nos diz é que este exemplo é a exceção à 
regra. Como qualquer um com um pingo de bom senso, eu prefiro ser 
governado por progressistas do que por nazistas.  

(Nazistas importam, porque um resultado como o do nazismo é o modo de 
falha mais catastrófico possível para qualquer esforço restaurativo. O 
restauracionismo está para o fascismo como uma ponte para destroços no 
leito de um rio. O colapso de uma ponte pode ser perigoso e 
desagradável, mas isso não quer dizer que pontes como um todo são uma 
má ideia.)  

Mas comparar nossos inimigos a nazistas já é uma tática ultrapassada. Há 
uma comparação muito melhor para o progressismo no outro extremo do 
contínuo totalitário. As luzes do medidor disparam como se fosse uma 
árvore de Natal, e a anteninha aponta diretamente à direita. Ou à 
esquerda, no caso.  

Pouco tempo atrás, encontrei cinco edições de Soviet Life, dos meados 
dos anos 80, em um sebo. Não conhecia a publicação até então. Achei a 
leitura muito esclarecedora. Lamentavelmente para mim, mas felizmente 
para você, alguém já escaneou três edições completas da Soviet Life. 
Assim, não encherei o seu saco gargalhando feito o Gollum por essa 
grande conquista bibliomaníaca minha.  

Mas acho que será divertido compartilhar um texto curto e delicioso de 
janeiro de 1986. Esta é uma reportagem, claro, não um anúncio. (Anúncio 
algum macularia as páginas da Soviet Life.)  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O cirurgião plástico georgiano dr. Vakhtang Khutsidze dá às pessoas 
uma aparência mais jovem. Veja Edith Markson aqui. Acreditaria 
que ela tem 72 anos? É claro que não. Ela é uma mulher atraente 
que parece muito mais jovem do que é. O resultado dos 
tratamentos do dr. Khutsidze é justamente esse, de acordo com 
muitos de seus clientes satisfeitos.  

Edith Markson, que passou muitos anos na União Soviética, ouviu 
falar das mãos talentosas do dr. Khutsidze quando foi à Tbilisi visitar 
amigos do ramo do teatro. Foi quando ela decidiu fazer uma 
cirurgia cosmética. Ainda mais considerando, como ela explicou a 
repórteres locais, um lifting custaria vários milhares de dólares nos 
Estados Unidos onde morava. Na URSS, a cirurgia custa de 30 a 100 
rublos.  

“Sou uma americana comum,” explicou Edith Markson, “e não tenho 
qualquer voz no processo legislativo oficial. Fazer amizade com 
gente de países diferentes é a melhor política humana. E agora 
Vakhtang Khutsidze, o médico georgiano, entrou para minha lista de 
amigos.”  

Vinte e cinco anos atrás, o dr. Khutsidze foi um dos primeiros 
cirurgiões plásticos na União Soviética a implementar o método 
chamado “preservativo” em rinoplastias. Desde então, ele realizou 
milhares dessas operações. Seu trabalho, que envolve habilidades 
cirúrgicas afiadíssimas, tem muito a ver com escultura, diz o 
cirurgião.  

(Não deixe de conferir os links sobre Edith Markson – eles dão forma ao 
exemplo. O artigo na Soviet Life é ilustrado com uma foto própria, mas 
achei que talvez fosse perturbadora demais para nossos leitores mais 
jovens. Se bem que para “30 a 100 rublos”, os resultados até que são 
bons.)  

Em seguida, para desorientação máxima, pule direto a esta história no 
Times, publicada esta terça-feira. Vê alguma semelhança? Só um 
pouquinho? Obama, Príncipe Real do Bom Sangue, querido por todos os 
filhos de Deus, mas especialmente os de pele escura, da Bolívia a Clichy-
sous-Bois? Por acaso ele é a segunda vinda do camarada Brezhnev agora? 
Será que o Times continuará seguindo essa linha editorial depois da 
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eleição? Seria escancarado ao nível máximo.  

Acho maravilhoso que essa última matéria no Times descreve Edith 
Markson como se ela fosse uma mulher aposentada comum – uma caixa na 
Macy’s ou uma higienista dental, talvez – que por acaso se mudou para 
Manhattan com 70 e poucos anos “apesar do crime, sujeira e incômodos 
da cidade que nunca dorme”: 

 
Edith Markson tropeçou e se estatelou na calçada em Greenwich 
Village pouco depois de voltar a morar em Nova York, mais de um 
ano atrás. Muito machucada, a senhora de 80 anos, foi avistada por 
dois cidadãos sem-teto ali perto, e um deles pegou-a em seus 
braços e carregou-a majestosamente a um laboratório médico 
próximo, a uma quadra dali. 

Mesmo com sua idade avançada, o quadril fraturado em 
recuperação e uma válvula artificial em seu coração debilitado, a 
sra. Markson fica encantada ao constatar o quão estimulante Nova 
York pode ser. Persuadida a sair de São Francisco por parentes 
aflitos que queriam ficar de olho nela, ela descobriu que a cidade 
tem muito a oferecer a uma “velhinha” como ela.  

“É maravilhoso saber que se estivermos em apuros, alguém virá a 
seu socorro,” disse a sra. Markson, uma viúva que deixou Nova York 
para trás pelo que imaginava ser a última vez quatro anos atrás. 
Pelo contrário, agora ela vive em um apartamento na região de 
Midtown em Manhattan, onde a administração do prédio instalou 
barras na banheira dela e os seguranças passam de vez em quando 
para ver como ela está.  

Apesar do crime, sujeira e incômodos da cidade que nunca dorme, 
especialistas dizem que a sra. Markson é um exemplo do número 
cada vez maior de aposentados quebrando com as décadas de 
tendências migratórias ao se mudar para Nova York em busca de 
qualidade de vida. 

 
Faltam-me palavras, caro progressista de mente aberta, sinceramente. 
Nas palavras da minha esposa, que por acaso é dramaturga na cidade 
onde a pequena companhia de teatro da sra. Edith Markson, que hoje é 
essencialmente uma extensão permanente do governo americano, ainda é 
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a 31337: “Uma mecenas por acaso se aposenta mesmo?”  

E o fato de que os dois “cidadãos sem-teto” a pegaram “em seus braços” 
não só carinhosamente, não só respeitosamente, mas nada menos que 
“majestosamente” foi a cereja do bolo. Posso apenas imaginar que eles 
guardam coroas do Burger King no bolso para dar o devido ar de 
majestade a princesas das artes que venham a tropeçar ali perto.  

Afirmo a você, caro progressista de mente aberta, que tentar entender o 
mundo de hoje por meio do New York Times (e seus canais autorizados 
associados) é muito parecido com tentar entender a União Soviética por 
meio da Soviet Life. Publicações como essas serão instrutivas para 
estudantes assíduos do período. Mas uma percepção adequada do sentido 
real delas exige um alto grau de conhecimento independente e uma 
disposição a – ouso dizer? – realizar uma desconstrução.  

A história maravilhosa de Edith Markson, por exemplo, nos mostra que até 
mesmo em 1986, as redes sociais percorridas por um repórter do New 
York Times chegavam às entranhas da União Soviética. Ao menos no caso 
de seu novo grande amigo Vakhtang Khutsidze – e do jovem apparatchik 
descolado que deu destaque aos dois na Soviet Life.  

Historicamente falando, essa tradição da Greenwich Village sempre 
funcionou como uma linha direta ligando os Brahmins de alto escalão da 
Catedral à nomenklatura soviética – um termo que define a sra. Markson 
e o dr. Khutsidze com o mesmo nível de precisão. Nos anos 90, essa 
ligação – bem como tudo que dizia respeito ao Tratado de Varsóvia – 
estava desgastada, mas o que seria da Revolução Vermelha sem John 
Reed? Avançando no tempo ao juiz Guevara, tudo fica perfeitamente 
claro. Parece a mesma coisa porque é a mesma coisa.  

Além disso, se você se der ao trabalho de ler os ensaios políticos na 
Soviet Life – cerca de um terço da revista é dedicado a conteúdo de 
cunho político – vai perceber que as Edith Marksons da vida seguiam, e 
faziam de tudo para convencer os outros a seguirem, a mesma exata linha 
partidária em todos os assuntos políticos discutidos em qualquer uma das 
edições que tenho da Soviet Life, desde o Congelamento Nuclear ao 
Oriente Médio à perseguição abominável do homem negro. 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Este último terror, nossa vasta conspiração caucasiana, persiste até hoje, 
naturalmente. Quase afundou a candidatura do Bom. Etc. Etc. Preciso 
mesmo continuar ridicularizando a questão? Mas se ainda não se 
convenceu, os vídeos da campanha O-Ba-Ma estão sempre aí.  

Caro progressista de mente aberta: francamente, o progressismo é 
simplesmente perturbador. Será mesmo que você quer estar associado a 
ele? E caso a resposta seja “sim”, acha que ainda vai querer estar 
associado a ele depois do traseiro vigoroso e perfumado do Bom passar 
um ano ou dois na mesma cadeira Aeron ocupada por George W. Bush?  

Caso sua resposta ainda seja “sim”, lamento informar que você 
simplesmente não está espiritualmente preparado para o tormento 
mental excruciante que vem a seguir. No fundo de seu coração, você 
ainda é um hippie. No mínimo dos mínimos, só siga adiante nesta leitura 
depois de uma puxada cavalar no seu bong. Sinceramente, você vai 
precisar.  

Pois afinal, estas são as frases pelas quais, a meu ver, o Bom sempre será 
conhecido: 

Encaro este desafio com profunda humildade, e ciente de minhas 
próprias limitações. Mas também encaro ele com fé infindável na 
capacidade do povo americano. Pois se estivermos dispostos a 
trabalhar por isto, lutar por isto e acreditar nisto, tenho certeza 
absoluta de que poderemos refletir, várias gerações no futuro, e 
dizer a nossos filhos que este foi o momento em que começamos a 
cuidar das pessoas doentes e oferecer bons empregos aos 
desempregados; este foi o momento em que começamos a frear a 
subida dos oceanos e nosso planeta começou a se recuperar; este 
foi o momento em que demos fim a uma guerra, protegemos nossa 
nação e restauramos a imagem deste país como a última e melhor 
esperança no planeta Terra.  

Certas pessoas consideram emanações desse tipo inspiradoras. Se você se 
encaixa nesse perfil, como que eu poderia criticá-lo? Você deve ser um 
fulano ou fulana legal. Imagino que você provavelmente se ocupa com 
coisas que não sejam o Bom – ou suas Boas Causas, lógico. Como seu 
advogado, recomendo que faça um esforço real para identificar essas 
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coisas. E para dedicar mais tempo a essas coisas, talvez.  

Para o resto de nós, quero apenas que conste nos autos que no momento 
presente, o aumento frio e inexorável no nível dos oceanos, a vingança 
salina das lágrimas de Gaia, a onda que paira acima de Manhattan, é de 
três milímetros por ano. Isso bate com os parâmetros, com folga, que 
caracterizam a hidrofobia fulminante de acordo com o DSM-IV. E não vejo 
motivo para tolerar tal servidão sistemática a um caso gritante de 
hipocondria contagiosa.  

Isto propõe um teste trivial, uma pons asinorum, de certa forma, para 
qualquer restauração em potencial. Proponho que com sua primeira 
medida, qualquer governo de transição responsável e eficaz deve ditar o 
tom que pretende seguir e demonstrar sua boa-fé ao auxiliar o Bom, 
junto com sua esposa, seu povo e, francamente, qualquer outro que 
decida segui-lo por qualquer motivo, na transição de suas vidas, a ser 
realizada de forma agradável e com o mínimo de perturbação pessoal, à 
terra natal tão pitoresca do Bom: a grande nação africana do Quênia. 

É perfeitamente plausível que o Quênia exija alguma forma de 
compensação por acolher esse povo todo. Seria difícil providenciar uma 
contagem precisa com tamanha antecedência, mas poderia facilmente 
chegar à casa dos milhões. Neste caso, há uma solução bem simples: 
pergunte aos quenianos quanto que eles querem, e pague o preço. 
Considere a quantia uma indenização modesta, mas simbólica, pela vasta 
tragédia que é a África pós-colonial.  

Naturalmente, não haveria qualquer ressentimento nos dois lados dessa 
expatriação. Inclusive, os quenianos poderiam muito bem nomear o Bom 
presidente vitalício. Seu povo, os luo, vivem uma grande fase 
ultimamente. E acredito mesmo que o Bom poderia vir a ser um 
governante maravilhoso para o Quênia, que apesar de ser uma terra 
conturbada, ainda é um dos países mais lindos no planeta.  

Para progressistas de mente aberta que questionem o que a deportação 
de adversários políticos teria a ver com a instituição de um governo 
responsável e eficiente – por mais que o valor do deslocamento seletivo 
como medida de segurança seja inquestionável, claro – tenho uma 
pergunta.  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Vou realizar um truque de mágica. Vou escolher um período histórico no 
passado recente, que ainda está na cabeça de muitas pessoas que ainda 
vivem. E vou escolher duas fontes de informações. Para você, a fonte A 
será uma fonte de confiabilidade automática e praticamente absoluta. 
Para você, a fonte B será um veículo descarado para propaganda 
mentirosa, produzida por algumas das pessoas mais asquerosas na história 
da humanidade.  
 
Mas no ponto principal de discordância entre as duas, a história nos deu a 
resposta. A meu ver, ao menos, seria impossível defender a tese de que a 
fonte A tinha razão e de que a B errou. E argumentar o inverso seria 
trivial. Sequer debater a questão é sinal de completa falta de noção da 
realidade. A fonte B estava simplesmente correta, enquanto a fonte A 
estava errada. Até o professor Burke concorda.  
 
O período em questão é de 1965 a 1980. Nossa fonte A é a imprensa 
internacional. Nossa fonte B é o Ministério de Informação da Rodésia. A 
questão é o prognóstico para os governos pós-coloniais africanos de modo 
geral, os movimentos de libertação, para ser mais preciso, e Robert 
Mugabe, para ser exato.  
 
Caro progressista de mente aberta, se puder apresentar qualquer 
explicação para este fracasso de confiança que seja coerente, realística e 
consistente com os ideais progressistas, eu admitirei derrota. Lembre-se 
de que afirmações extraordinárias pedem provas extraordinárias. Não 
faço questão de ouvir hipóteses que envolvam alienígenas, conspirações 
internacionais judaicas, maçons ou coisa parecida.  
 
Aliás, vamos seguir castigando o professor Burke, que é o boneco de teste 
favorito deste blog, por mais um tempinho. Como disse antes, este 
sujeito (um professor assistente em Swarthmore) é meu estudo de caso 
do momento que ilustra a natureza fundamentalmente e 
irreparavelmente maligna da Catedral. Ele dá a impressão de ser gente 
fina, é lógico, e imagino que ele seja exatamente isso. Albert Speer, que 
escreveu, certa vez, que não podemos esperar que o Diabo se identifique 
como tal ao colocar a mão em nosso ombro, também era gente fina.  
 
Você talvez ache exagero comparar Burke a Speer. Nada disso. Pare e 
reflita:  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A questão mais crucial, a meu ver, é que o levante de Soweto em 
1976 e campanhas subsequentes buscando reduzir os subúrbios da 
África do Sul à “ingovernabilidade” colocaram uma pressão que viria 
a ser insuportável para o regime do apartheid, em grande parte 
devido à pura escassez de recursos. No final das contas, o estado do 
apartheid simplesmente não teve como lidar com as necessidades 
impostas pela ingovernabilidade, por mais que mantivessem as 
aparências de ter tudo estritamente sob controle autoritário. 
Poucos de nós percebemos isso em 1986 e 1987 precisamente 
porque o espetáculo encenado pelo Estado era bem produzido, mas 
por baixo dos panos, a liderança considerava o colapso cada vez 
mais inevitável.  

Vamos rever as causas que contribuíram à essa ingovernabilidade. A 
imensa maioria da população não tinha poder de voto nem opção 
democrática a seu alcance. Um Estado autoritário que definia 
qualquer dissidência como terrorismo, do ponto de visto legal, e se 
dava o direito de retaliar contra ele com encarceramento, tortura e 
assassinato. Um Estado que censurava todas os meios de 
comunicação rotineiramente. Um Estado que ignorava os direitos de 
propriedade da maioria de seus cidadãos. Resumindo, um Estado 
que era a antítese do liberalismo em todos os sentidos, onde a vasta 
maioria de seus cidadãos literalmente não tinham recurso para 
protestos democráticos ou liberais.  

Vamos rever a natureza da ingovernabilidade. A recusa a cooperar 
com qualquer instituição controlada direta ou indiretamente pelo 
governo nacional. Ou seja, abandonar a escola, se recusar a pagar 
aluguel ou outras taxas impostas por órgãos governamentais, se 
recusar a acatar ordens das autoridades, por mais rotineiras que 
sejam, e abraçar o caminho da resistência violenta contra o Estado 
e aqueles vistos como agentes do Estado. Transformar grandes áreas 
do país em regiões proibidas a autoridades civis a não se quando 
acompanhadas por forças militares expressivas. O assassinato ou 
ameaça de assassinato de supostos colaboradores.  

Como mencionei antes, creio que a estratégia funcionou. Considero 
ela justificada não só porque funcionou, mas porque não havia 
qualquer alternativa. O estado do apartheid e o Partido Nacional 
passaram vinte anos esmagando sistematicamente todos os outros 



caminhos para a busca de mudanças políticas, reescrevendo as leis 
e a constituição da África do Sul para se definirem como os 
governantes permanentes e imutáveis da África do Sul.  

É isso mesmo. Nosso professor de história meigo, brincalhão e jogador de 
D&D acaba de endossar a prática de colocar pneus carregados com 
gasolina nos pescoços de outros seres humanos e atear fogo a eles. Um 
ataque como esse deve representar quantos d6 de dano?  

(Além disso, a análise histórica do professor Burke é interesseira ao 
extremo. A causa mais imediata do fim do apartheid foi o referendo de 
1992 onde uma maioria branca efetivamente decidiu, através de um voto, 
entregar seu país ao CNA – uma decisão que nunca teriam tomado se 
tivessem noção das consequências desse ato. Foi a vitória dos 
africânderes verligte, ou “esclarecidos” sobre seus primos verkrampte, 
ou “apertados”. Em outras palavras, é definida mais corretamente como 
um triunfo da guerra psicológica. Adivinhar quem estava esclarecendo os 
“esclarecidos” nem vale ponto na prova.)  

Quanto à omelete maravilhosa feita com esses ovos, assista a este 
documentário da BBC, cujo título é enganoso (a BBC não quer dizer 
sinceramente que a “comunidade internacional” não deveria entregar um 
país de Primeiro Mundo ao líder eloquente de uma gangue sanguinária 
nunca mais), mas que nos proporciona esta transcrição magnífica:  

KEANE: Mas veja bem, o que não entendo é o seguinte, e olha que 
tenho muita experiência com este país. É a facilidade com a qual as 
pessoas matam hoje em dia.  
 
JOVEM: É. 
 
KEANE: Como que isso aconteceu? 
 
JOVEM: Quando eu acordo, posso ir à cidade ou posso roubar o seu 
carro.  
 
KEANE: Você se incomodaria de me matar para roubar meu carro? 
 
JOVEM: Se você se recusar a entregar as chaves, eu te mato mesmo. 
Matar você não é nada para mim, porque... Eu preciso da grana 
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para sobreviver. Preciso de mais grana, sacou? E sabe, usando uma 
arma, a gente não sente nada. Não sentimos nada. É só você, e 
você é que manda. Quando você está armado, ninguém vem falar 
merda ou manda você se f*der. Ninguém pode falar “vai se f*der”. 
Se falar “vai se f*der”, eu saco minha arma e dou um tiro no teu 
ouvido, e aí tu vai falar o quê? Vai estar morto! Eu levo tudo. Quem 
não tem grana, quem não tem carro não é ninguém.  
 
KEANE: Você acha que essa vida que você vive e as atitudes que 
toma são o que Mandela...  
 
JOVEM: Mas... 
 
KEANE: Não, só um segundo. Você acha que Mandela passou 27 anos 
na prisão só para que vocês pudessem andar por aí matando as 
pessoas?  
 
JOVENS: Não. Não.  
 
KEANE: Então por que seguem nessa vida mesmo assim? 
 
JOVEM: Porque queremos grana. Aí, escuta. Escuta o que eu digo. 
Porque é dinheiro. Agora preciso roubar essa parada aí.  
 
KEANE: Quer roubar a câmera?  
 
JOVEM: Isso. 
 
KEANE: Até poderia, se quisesse. Disso eu não tenho dúvida, mas 
não serviria propósito algum. O dinheiro que ganharia com isso 
duraria um dia, quem sabe, mas seria encrenca para você.  

Quando eles falaram em roubar nossa câmera, nós decidimos nos 
retirar. O crime está sendo alimentado por outro legado do 
apartheid: a pobreza. Há democracia, liberdade de expressão e 
crescimento econômico. Mas riqueza real é para poucos. Por mais 
que milhões de pessoas tenham garantido acesso a água e 
eletricidade, dois milhões de casas novas tenham sido construídas e 
existam bolsas para aqueles em condições de pobreza extrema, a 
economia em crescimento não proporcionou oportunidades de 



emprego. As estimativas oficiais dizem que 25% da população está 
desempregada, mas muitos economistas calculam que o número 
real talvez chegue a 40%. Milhões de sul-africanos ainda vivem em 
campos de ocupadores sem-teto.  

Domingo à tarde em Soweto: 

São quantos vivendo neste barraco?  
 
MULHER: Quatro.  
 
KEANE: O que acha da vida que vive aqui? 
 
MULHER: (traduzindo) A vida aqui não é boa. Não temos 
eletricidade, então somos forçados a usar querosene, o que deixa as 
crianças doentes.  
 
KEANE: Acha que a vida pode vir a melhorar algum dia, Joseph?  
 
JOSEPH: Quem sabe se o Partido Nacional voltasse ao poder, mas 
não com o CNA.  
 
KEANE: Não acredito no que estou ouvindo. Convenhamos. Foi o 
governo branco que reprimiu vocês, que os tratou como lixo. Não é 
possível que você acredite mesmo nisso.  
  
JOSEPH: Mas não nos oprimiam em termos de trabalho. Não faltava 
trabalho naquela época. 
  
KEANE: Ora, será mesmo que ele está sendo sincero quando diz que 
preferiria a volta de um governo branco? Eu duvido. Não a volta aos 
tempos de expulsões forçadas, cadernetas e passe e essas 
coisas. Mas posso explicar o que aprendemos ao ouvir alguém 
expressando esse tipo de raiva e frustração. Ganhamos uma noção 
real de como o CNA, as pessoas no poder, a elite, se desvirtuou e se 
distanciou de seu principal eleitorado: os habitantes dos campos de 
sem-teto, os desalojados da África do Sul.  

O CNA se distanciou mesmo de seu principal eleitorado, de fato. Mas esse 
eleitorado não tem nada a ver com “Joseph” nem com “Jovem”. Esse 



eleitorado consiste de Fergal Keane e Timothy Burke. E um punhado de 
indivíduos iguais a eles, claro. (Diferente de Albert Speer, tais indivíduos 
são todos substituíveis.) 

O que temos aqui é uma estrutura de poder que perdeu seu nexo à 
realidade. Seus governantes a consideram o sistema de governo mais 
ético e responsável na história da humanidade. Na realidade, ele sofre de 
falência moral e intelectual.  
 
Não existe um procedimento simples para reestruturação moral e 
intelectual. Porém, este sistema do governo não sofre só de falência 
moral e intelectual. Ele sofre também de falência financeira. Isto é um 
desastre, lógico, mas nos proporciona uma base concreta para pensar 
sobre como sanar esses três problemas de uma vez só.  

Uma restauração é um procedimento de troca de regime bolado para 
reverter, de forma segura e eficaz, os estragos causados à civilização pelo 
progressismo, seguindo os princípios de bom governo predominantes no 
nível teórico, embora nem sempre no prático, durante a antiguidade 
clássica avançada ou a era vitoriana, e estabelecendo uma nova era na 
qual o governo seguro, responsável e eficaz é dado como garantido bem 
como água potável de bica, eletricidade sempre disponível e mecanismos 
de busca cujos resultados são links de pornô só quando você busca por 
pornô.  

Uma boa forma de se definir uma restauração é pensando nela como uma 
falência soberana. Já que o governo não passa de uma corporação, 
embora uma cujos direitos são protegidos não por qualquer autoridade 
maior, mas sim por suas próprias forças armadas, ela está sujeita às 
mesmas leis inexoráveis da contabilidade. 

Mais especificamente, uma restauração é uma falência soberana com 
reestruturação. Há sempre três alternativas em um caso de falência: 
reestruturação, liquidação e aquisição. Por mais interessante que seja 
imaginar o que o Exército Popular de Libertação faria com West Oakland, 
reestruturações, de modo geral, são a única opção prática no nível da 
soberania.  

Em qualquer reestruturação, uma restauração entrega controle 
temporário a um curador de massas falidas. O objetivo do curador é 
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converter a companhia a um estado de solvência e rentabilidade. A 
solvência é concretizada através da conversão de dívidas a patrimônio 
líquido, diluindo os acionistas existentes e tratando compromissos 
equivalentes de forma imparcial. Rentabilidade é concretizada através da 
otimização de operações corporativas, que fica a critério do curador. 

Falências soberanas têm mais uma peculiaridade adicional. No mundo 
real da atualidade, ao menos, a corporação que pretendemos 
reestruturar não se considera uma mera corporação. Nem sequer se 
considera uma corporação soberana. Ela se considera um pacto místico 
que ecoa pelos séculos, sendo repassado por uma geração à seguinte, 
unindo almas através do tempo, espaço, línguas, gêneros e raças. 
Portanto, é de se esperar que sua contabilidade seja um pouco exótica. 
Mas mesmo assim, contabilidade é contabilidade. Não é física quântica.  

Vamos começar analisando os princípios gerais da reestruturação mais de 
perto.  
 
Primeiro, a reestruturação começa com um empreendimento 
financeiramente quebrado, de um jeito ou de outro. No caso mais 
comum, esse empreendimento entra em estado de inadimplência. No 
entanto, existe um modo de falha alternativo para corporações soberanas 
que é especialmente cabeludo e que discutiremos daqui a pouco.  
 
Segundo, reestruturação pressupõe que o empreendimento em questão é 
intrinsecamente rentável. No caso da corporação soberana, isso já é 
praticamente garantido. Um ativo que não tem capacidade de produzir 
lucro é inútil por definição, e nenhum país real é inútil. Convide gente a 
morar lá; cobre impostos; lucro.  
 
Terceiro, uma reestruturação produz um empreendimento que 
dificilmente negará seus compromissos. Em outras palavras, o processo 
cria uma nova alocação dos lucros futuros do empreendimento 
reestruturado. Geralmente, tais lucros são incertos por natureza, então é 
bastante comum que uma reestruturação resulte em uma companhia que 
seja inteiramente capital, e sem dívida alguma.  
 
Um instrumento de capital é um documento que paga um certo 
percentual de um lucro inteiramente imprevisível. Não temos como 
precisar ao certo a magnitude dos lucros futuros da corporação 



reestruturada, mas como dividir esses lucros em ações formais. Essas 
ações são divididas entre beneficiários que recebem os dividendos delas. 
Ações costumam ser distribuídas de acordo com os compromissos 
assumidos pelo empreendimento falido.  
 
Quarto, o curador de massas falidas não tem qualquer obrigação de 
preservar as políticas, ativos, divisões, marcas ou funcionários da 
companhia antiga. Ele ou ela tem total autoridade operacional, como é 
de praxe em uma economia produtiva. O curador, naturalmente, é 
subordinado de algum conselho, órgão regulador ou outro tipo de agente 
fiscalizador. 
 
No contexto soberano, creio que dar uma letra maiúscula ao título é 
provavelmente adequado: a Curadora. O objetivo da Curadora é 
converter o governo falido a um que produz dividendos máximos para 
seus beneficiários, que podem ser internos ou externos. Um plano de 
restauração deve dar à Curadora um conjunto de objetivos e um 
cronograma, e deixar que ela cuide do resto. 
 
Uma forma de se imaginar a função da Curadora é imaginá-la com um 
símbolo lendário de poder: a Varinha de Fnargl. Dentro do país que ela 
controla, a Varinha transforma seu dono em uma espécie de super-herói. 
Ele tem o poder de destruir qualquer coisa ou indivíduo com um rajada de 
fogo, e ele é invulnerável a toda forma de ataque. Porém, a Varinha tem 
uma grande limitação: ela é descartável. Depois de dois anos, ela se 
desintegra e vira pó.  
 
Assim sendo, a Curadora tem um espaço de dois anos em que ela é dotada 
de poder soberano total. Terminado esse período, ela deve ter criado um 
governo seguro, responsável e eficaz, capaz de sustentar sua soberania 
sem precisar recorrer a instrumentos mágicos. Embora não haja mais uma 
Varinha de Fnargl, seus poderes são claros e podem ser reproduzidos, 
embora de forma imperfeita, por meio de tecnologias mais mundanas. A 
soberania é um conceito muito bem-definido. Portanto, é válido 
perguntar a alguém o que ele ou ela faria se fosse nomeado Curador e a 
Varinha fosse entregue em suas mãos.  
 
Pelo futuro próximo, vamos presumir que estamos reestruturando a nação 
da Elbonia. No momento, a Elbonia usa sua própria moeda fiduciária, não 
tem qualquer tipo de distribuição formal de benefícios nem estrutura 
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proprietária clara, seus processos decisórios são bizantinos, nebulosos e 
mutáveis, o país é assolado por violência interna, exerce poder 
considerável além de suas fronteiras e suas decisões são frequentemente 
influenciadas por agressões externas. 
 
Após a reestruturação, a Elbonia seguirá um padrão metálico. Todos os 
seus compromissos financeiros serão de caráter formal. Será, como o 
primeiro Chefe de Justiça dos Estados Unidos adorava dizer, governada 
por seus donos. Seus donos instituirão estruturas decisórias precisas e 
imutáveis. Eles eliminarão a violência interna sistemática, não tolerarão 
interferência externa e por sua vez, também não interferirão: 

Nossa política no que diz respeito à Europa, adotada nos primórdios 
das guerras que há tempos tumultuam aquele quarto do globo, 
continua, todavia, a mesma, sendo ela a não-interferência nas 
questões internas de qualquer uma de suas nações; o tratamento do 
Governo de facto como o Governo legítimo, a nosso ver; o cultivo 
de relações amigáveis com ele, e preservação dessas relações por 
meio de políticas sinceras, firmes e másculas; o atendimento, em 
todas as ocasiões, das reivindicações justas de toda nação, sem 
aceitar prejuízo algum de qualquer parte.  

Todo processo de reestruturação deve começar pela moeda. As dívidas da 
Elbonia estão denominadas em sua própria moeda fiduciária, o que quer 
dizer que a nação não tem como evitar a inadimplência para sempre. Isso 
significa, por acaso, que ela não está falida? Não, significa que ela é 
soberana. Falência é qualquer estado de contabilidade injustificável.  
 
A moeda elboniana é o grubnick, naturalmente. O que é um 
grubnick? Certamente não é uma nota que certifique que o emissor 
possui, ou que entregará quando for requisitado, uma quantidade 
específica de qualquer coisa. Era uma vez, acredite ou não, isso era 
considerado um tanto cafona:  

O dólar, como tantas outras das maiores moedas do mundo, inspira 
interesse à primeira vista, mas pouquíssimo carinho. Observando 
corriqueiramente a polêmica monetária que assola este país no 
momento, fui induzido a acreditar que o dólar era uma moeda de 
padrão-ouro, e que o sr. Bryan queria adotar o padrão-prata. Que 
todos saibam, sem risco de exagero, que o dólar como ele é gasto 
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não é ouro nem prata; ele é uma nota de papel. Pior, uma nota de 
papel muito gasta e suja. O envelhecimento de uma nota de dólar 
ao longo de um período de três ou quatro anos é uma coisa 
assombrosa. É verdade, de fato, que o responsável pelo papel 
merece todo o crédito do mundo; ele não rasga – embora, 
convenhamos, isso talvez seja porque nenhum homem forte chega a 
tentar rasgá-lo – mas mesmo assim, não passa de um pedaço de 
papel. Uma inscrição em sua face desgastada diz que a nota garante 
que foi depositado no Tesouro dos Estados Unidos um dólar de 
prata, a ser pago ao portador quando requisitado. Outras notas 
desta estirpe dizem meramente que os Estados Unidos da América 
pagarão um dólar, sem especificar o material. Aparentemente, o 
filantropo misterioso que depositou esse dólar de prata prefere 
continuar anônimo; por sua vez, onde e como esse dólar deve ser 
descontado são questões igualmente enigmáticas. Deve certamente 
ser em algum lugar em Washington, onde foi proclamada a promessa 
dos Estados Unidos da América, mas a Águia Americana é uma ave 
velha demais para oferecer um endereço mais preciso. O dólar, pelo 
que tenho visto, é sempre ilustrado, geralmente com vinhetas de 
cidadãos eminentes de alguma espécie, e em certos casos, com 
cenas da vida de Colombo ou outro tema apropriado. Isto confere 
ao dólar um interesse estético, além do comercial, que seria 
impossível de se superestimar. Seu valor nominal é de 4s. 2d. 

O que vemos no relato mordaz (de 1898) do sr. Steevens é uma moeda no 
meio do processo de transição do antiquado modelo de conhecimento de 
depósito à nossa nota da Reserva Federal, moderna e atual – ou seja, um 
grubnick.  

Do ponto de vista da contabilidade, o que é um grubnick? A resposta é 
simples. Não é um recibo, pois não confere direito a algum objeto 
guardado. Não é uma dívida, pois não denota uma obrigação a ser 
cancelada por meio de alguma forma de posse. Portanto, só pode ser 
patrimônio líquido.  
 
Um grubnick, em outras palavras, é uma parcela. É uma fração de algum 
grande direito maior. Não sabemos ao certo uma parcela de quê, pois não 
sabemos que direitos você controlaria se tivesse todos os grubnicks do 
mundo. Se você desse um jeito de comprar todas as Notas da Reserva 
Federal no mundo, passaria então a ser dono da Reserva Federal? Se 
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juntasse todos os grubnicks, você seria então o dono único e indiscutível 
da Elbonia? Perguntas como essas não têm sentido algum.  

Em outras palavras, podemos redefinir moedas fudiciárias como 
patrimônio duvidoso. Ter posse de um grubnick é como ter posse de uma 
ação da Yukos. Se tiver todas as ações da Yukos, agora você é dono de um 
processo contra o governo russo. Quanto vale isso? Depende do governo 
russo. A resposta, no momento, parece ser “absolutamente nada”, mas 
Putin pode sempre mudar de ideia.  

O que sabemos ao certo é que cada dólar é equivalente a qualquer outro 
dólar. Toda nota de cinco dólares vale o mesmo, seja em dólares, ouro ou 
petróleo bruto, que cinco notas de um dólar. Repare que essa exata 
constatação também vale para grubnicks, ações da Yukos, etc., etc. Seja 
qual for o “valor” delas (ou mais precisamente, o que pode ser trocado 
por elas), elas seguem os princípios da matemática. 

Portanto, se houver um trilhão de dólares no mundo e nós aceitarmos a 
suposição (duvidosa) de que se você tiver posse de todos os dólares do 
mundo, isso significa que você é o dono da Reserva Federal, então cada 
dólar equivale ao direito a um trilionésimo da Reserva Federal. Isso pode 
parecer óbvio, mas implica certos corolários.  

Para começar, a criação de novos dólares não afeta o valor da Reserva 
Federal, seja como decidirmos medir esse valor. Também não afeta o 
valor da Elbonia, da Yukos ou de qualquer outro direito. Representa uma 
diluição de ações comum e corriqueira. Diluição costuma ser mais 
conveniente do que a transferência de ações de antigos donos a novos 
donos, mas o princípio é o mesmo. Se existe um trilhão de dólares no 
mundo e imprimirmos mais dez bilhões para dar ao fulano X, na prática, o 
efeito é o mesmo do que se tivéssemos substituído cada dólar na posse de 
todos que não são X por 99 centavos, e então repassássemos os centavos 
restantes a X.  

Vemos então o caos que é a contabilidade da Elbonia. Imagine só: uma 
companhia que decide definir suas contas de acordo com suas próprias 
ações. Vamos supor que a Google avalie seus bens, como seus prédios, por 
exemplo, em termos de ações da Google. Suas dívidas seriam promessas 
de atribuição de ações da Google. Caso rendesse dividendos, cada ação 
geraria uma nova 0,05 de ação. Seria uma contabilidade verdadeiramente 
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perversa. Mas não tão perversa quanto um sistema onde a contabilidade 
da Google é expressada através de parcelas de um tracking stock interno 
que representa uma subsidiária cujos ativos e responsabilidades são 
completamente indefinidos. Moedas fiduciárias são assim.  

Para reestruturar esse teratoma financeiro bizarro, precisamos (a) fixar o 
número de grubnicks circulando no mundo, e (b) definir os direitos 
divididos entre todos os proprietários de grubnicks.  
 
(b) é fácil: é só converter grubnicks a patrimônio líquido elboniano 
propriamente dito. Em um mercado líquido, ações da ELBO podem ser 
convertidas a ouro, petróleo bruto, bonecos de Hummel ou qualquer 
outra mercadoria. A única dúvida é: se você começa com uma fração X de 
todos os grubnicks do mundo, qual fração terá de todas as ações da ELBO? 
Digamos, de forma totalmente arbitrária, que um terço do patrimônio 
líquido da ELBO será distribuído a atuais portadores de grubnicks.  
 
(a) é mais interessante. Por que será que não sabemos quantos grubnicks 
estão em circulação no mundo? Cada nota tem número de série, não é? 
De fato, as notas são numeradas. Porém, a Reserva Elboniana tem o poder 
de criar mais grubnicks, e faz uso desse poder sempre que considera 
necessário.  
 
Portanto, quando a Elbonia se compromete a pagar um grubnick a você, 
esse compromisso vale exatamente um grubnick, pois a Elbonia não teria 
motivo algum para fugir desse compromisso. Mas não há limites à 
capacidade da Elbonia de se comprometer a pagar mais grubnicks do que 
já criou. Assim, temos dois tipos de grubnicks: grubnicks físicos e 
grubnicks virtuais. Se a Elbonia for como os Estados Unidos, a segunda 
quantidade é imensamente maior que a primeira.  
 
Por exemplo, quando você “deposita” um dólar em um banco, você deixa 
de ter um dólar. O que você tem é um compromisso de dólar da parte do 
banco. O banco não é a Reserva Federal, mas a Reserva Federal oferece 
um “seguro” a seu banco através da FDIC. A FDIC na realidade controla 
pouquíssimos dólares – certamente não o bastante para cobrir todos os 
bancos do mundo. Mas a Fed pode imprimir quantos dólares quiser. 
Portanto, seu “depósito” de dólar, graças a uma cadeia inteira que leva a 
um compromisso virtual da Fed, é isento de risco.  
 



Obrigações do Tesouro são isentas de risco pelo mesmo motivo – o Tio Sam 
tem o apoio implícito da prensa própria do Tio Sam. Assim, a obrigação 
equivale a uma classificação especial de cédula de dólar, que diz “válida 
somente após” uma certa data – a data quando essa obrigação atinge a 
maturidade. No mundo do patrimônio líquido, é o que chamamos de 
ações restritas. Só o mercado tem como dizer quantos grubnicks você 
pode conseguir por um grubnick restrito, mas um grubnick restrito ainda 
conta como um grubnick.  
 
É óbvio que esse esquema é uma geringonça de Rube Goldberg aplicada 
às finanças. Só pode ser compreendida com base em um contexto 
histórico. Felizmente, há um jeito muito simples de se tomar as rédeas 
dos grubnicks virtuais.  
 
Primeiro: localize todos os ativos (tais como depósitos bancários) cujos 
preços em grubnicks são protegidos pela capacidade da Elbonia de 
imprimir novos grubnicks. Segundo: imprima esses grubnicks e compre 
esses ativos, pagando seus preços formais. Terceiro: fixe o número 
pendente de grubnicks. Quarto: realize a conversão de grubnicks a ações 
ELBO da forma que preferir. Quinto: venda os ativos que nacionalizou, 
trocando-os por qualquer que seja o bem monetário utilizado em seu 
novo sistema contábil. (Que seja ouro, neste caso.)  
 
Fazer isso corretamente exigirá a criação de muitos grubnicks. A melhor 
forma de se racionalizar a proposta é entendendo que esses grubnicks já 
existem. Só que existem no nível informal, e precisam ser formalizados. 
No momento, por exemplo, os EUA têm cerca de $10 trilhões em dívidas, 
em um mundo que contém menos de um trilhão de dólares reais em 
circulação. A não que esteja acostumado à presença de dólares virtuais, 
esses números simplesmente não fazem sentido.  
 
Na economia intuitiva e inculta que os elaboradores de políticas da 
atualidade usam para informar suas decisões baseadas em regras de 
bolso, isso é considerado “inflacionário”. A suposição geral, alicerçada 
mais em uma magia compreensiva do que qualquer outra coisa, é que 
mais grubnicks significam preços mais altos. Mas isso não é verdade 
quando trocamos grubnicks virtuais por grubnicks reais, pois é uma 
mudança de valor neutro para os portfólios – seu empréstimo de 1000 
grubnicks feito ao banco é substituído por 1000 grubnicks reais. Assim, 
você não ganha nem perde dinheiro. Assim, seus padrões de consumo não 
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mudam. E assim, se todos forem afetados da mesma forma, o efeito nos 
preços de mercado será nulo.  
 
A Curadora ganha assim um poder muito importante. Para que a transição 
seja a mais tranquila possível, ela pode declarar qualquer compromisso 
da Elbonia, seja de caráter formal ou informal, uma dívida denominada 
em grubnicks e garantida por meio de grubnicks virtuais. Em seguida, a 
Elbonia adquirirá essa dívida, já que ela está, afinal, garantida, fazendo o 
pagamento em grubnicks recém-impressos. A diluição desenfreada de 
patrimônio líquido é uma prática muito, muito típica em qualquer 
reestruturação.  
 
Vamos supor, por exemplo, que a Elbonia garantiu assistência médica 
vitalícia a todos seus habitantes. Para a Curadora, isso representa um 
compromisso como qualquer outro, embora não caracterize um 
compromisso formal no mesmo sentido em que o pagamento de uma 
obrigação. A Elbonia, em seu estado não-reestruturado, ao menos, é uma 
barcaça desconjuntada demais para se preocupar em distinguir, em 
qualquer sentido que preste, entre dívidas formais e informais.  
 
Assim, a Elbonia pode livrar-se desse compromisso terrível e 
politicamente complexo ao calcular o custo de uma apólice de seguros 
equivalente para cada habitante, supondo que o habitante tenha uma 
apólice, e comprando esse compromisso com grubnicks fresquinhos. Se o 
habitante decidir então usar esses grubnicks para pagar um seguro saúde, 
ele, por definição, terá como pagar o custo. Ou esse habitante pode 
torrar a dinheiro com cerveja e heroína. Só depende dele. A conversão 
como um todo não passa de um ótimo de Pareto.  
 
Esse influxo de dinheiro novo não tem como descambar para uma espiral 
hiperinflacionária, pois é parte de uma reestruturação não-recorrente 
onde a semântica e quantidade de ações serão fixadas. Hiperinflação é o 
que acontece quando um governo atinge um estado em que financia 
prejuízos operacionais continuamente ao pagar seus credores com ações 
recém-diluídas. Nos mercados financeiros, o mesmo efeito é causado por 
uma obrigação conversível tóxica. Esse é um instrumento que pode ser 
usado em casos de desespero máximo para se evitar a falência, mas já 
nos conformamos com esse destino, afinal.  
 
Para impedir flutuações no poder de compra do grubnick, o Curador 
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também pode criar grubnicks restritos válidos somente após uma certa 
data. Assim, quando comprarem apólices de planos de saúde ou algum 
outro compromisso anual, a parte compensada pode receber grubnicks 
restritos para o pagamento da apólice de cada ano no prazo programado, 
ao invés de receber uma única quantia imensa de uma vez só, que 
poderia ser usada para comprar um iate e causaria caos no mercado de 
iates.  
 
Assim, armada não só com soberania política e militar absoluta, mas 
também com o superpoder estranho da prensa de moeda fiduciária, nossa 
Curadora se depara com seu desafio seguinte: lidar com a horda de 
funcionários públicos elbonianos, considerando que os cargos da maior 
parte deles não são produtivos em qualquer sentido realista.  
 
O princípio básico de uma reestruturação soberana é a separação de 
todas as despesas do governo de acordo com duas classificações: 
pagamentos essenciais e pagamentos não-essenciais. Naturalmente, 
remuneração paga a um funcionário não-essencial (como, por exemplo, 
um professor de sociologia – lembrando que estamos nacionalizando as 
universidades) é um pagamento não-essencial. Outra palavra para 
“pagamento não-essencial” seria dividendo. Do ponto de vista contábil, 
funcionários não-essenciais apenas fingem trabalhar para ocultar o fato 
de que estão, na verdade, recebendo dividendos – ou seja, agindo feito 
parasitas sanguessugas. 
 
Com a Varinha de Fnargl, é lógico que seria simples para a Curadora 
demitir todos eles. No sentido mais literal da descrição, na verdade. Mas 
isso seria justo? Nosso professor de sociologia precisou superar muitos 
obstáculos, com nenhum deles sendo de sua própria criação, para receber 
um pagamento que provavelmente não é dos maiores. Sua suposta 
carreira pode até ser sem propósito, mas isso significa que ele deveria ser 
aposentado, não despedido. E aposentado com uma pensão que 
represente uma fração considerável de seu salário atual, ou até mesmo 
seu salário integral. Ele, resumindo, adquiriu um certo grau de 
propriedade da Elbonia, através de meios inteiramente justos e 
disponíveis a todos, e não cabe a nós decidir se ele merece esse espólios 
ou não. A Elbonia já está pagando-o, então claramente tem os fundos 
para continuar com esses pagamentos.  
 
Ademais, como professor de sociologia, ele faz parte da classe 



dominante, e a Varinha de Fnargl não dura para sempre. Mantenha seus 
amigos por perto, como dizem, e seus inimigos, mais perto ainda. Ele já 
está sendo pago para mentir por dinheiro em nome do antigo regime. Se 
continuar pagando seu salário, mas permitir que ele diga e faça o que 
bem entender, será que ele cuspirá no prato em que comeu? Alguns talvez 
até cuspam, mas isso vai contra a própria natureza humana. Uma reação 
mais plausível seria a lealdade permanente, como a de um cachorro. Essa 
reação pode ser exacerbada ainda mais, caso haja necessidade, ao exigir 
que o professor inclua seu nome em uma lista de personalidades 
eminentes que apoiam o novo governo. Caso mude de ideia, ele pode 
interromper ou renovar sua pensão de acordo com as flutuações de sua 
consciência.  
 
Isso fica ainda mais interessante quando chegamos às poucas partes da 
Catedral que continuam relativamente saudáveis. Um exemplo é o campo 
da pesquisa biomédica, que demanda brinquedos delicados e caros, e 
portanto, garante um nível de financiamento que vai muito além dos 
salários do corpo docente. Se quer destruir as instituições e deixar os 
pesquisadores muito, mas muito felizes ao mesmo tempo, simplesmente 
declare que as bolsas de pesquisa ou taxas de bancada atribuídas são de 
propriedade permanente deles. Divida o financiamento por toda a 
equipe, incluindo até os alunos de pós-graduação. O resultado: uma 
classe de pesquisadores financeiramente independentes que podem 
trabalhar no que bem entenderem, onde quiserem, sem qualquer 
papelada. Alguns talvez decidam que não se interessam tanto pela cura 
do câncer, e na verdade se interessam por uma vida no sul da França, mas 
esses não serão a nata do campo científico. Será que existe mesmo 
alguém que acredite sinceramente que o processo de avaliação de bolsas 
contribui alguma coisa ou melhora a qualidade dos resultados científicos? 
 
Assim, a Curadora colocou os livros de contabilidade da Elbonia em 
ordem. Despesas essenciais – gastos com bens e serviços legitimamente 
necessários para a maximização da renda elboniana – acabam 
representando uma parcela pequena das despesas orçamentárias. O resto 
é lucro. A Elbonia, como sempre soubemos, é absurdamente lucrativa.  
 
O objetivo da Curadora não é redirecionar esses lucros (embora tenha 
poder para tal, caso seja necessário), mas sim entendê-los. Quem está 
lucrando? Quanto estão lucrando? Identificamos esses aproveitadores – 
que muitas vezes não são ricaços influentes, mas sim filantropos que 



fornecem serviços vitais aos mais necessitados – e trocamos seus 
compromissos informais por seguros formais – ou seja, grubnicks. 
Eliminamos todo o trabalho inútil e outros subterfúgios sem propósito que 
podem ter sido usados para disfarçar relações de lucro. E todos ficam 
felizes. 
 
A Elbonia precisa de fontes de renda, é lógico. Já que a contabilidade da 
nova Elbonia seguirá o padrão-ouro, seus impostos devem ser coletados 
na forma de ouro. A forma mais simples de se cobrar impostos, que por 
acaso afeta todos os usos das terras elbonianas e que não tem como ser 
sonegada, é com um imposto autoavaliativo sobre todas as terras e 
estruturas fixas. Como um proprietário, você avalia sua própria 
propriedade, que é posta à venda pelo preço avaliado. Caso não queira 
vender, estabeleça um preço acima do valor de mercado e pague 
impostos um pouco mais caros.  
 
A Elbonia também pode criar um mercado de ações ELBO, a serem 
negociadas em ouro. Já que grubnicks serão convertidas a ações ELBO, 
este mercado produzirá a relação crítica de grubnicks para 
ouro. Conforme as pessoas se derem conta de que é estranho pagar por 
um cafezinho com ações, o sistema financeiro migrará do patrimônio 
líquido à moeda metálica. 
 
Assim, a Curadora endireita as finanças da Elbonia. Agora ela pode 
dedicar seus poderes à restauração da estrutura infelizmente degradada 
do governo. Sua responsabilidade fiduciária é não só preservar o valor da 
franquia elboniana durante o processo de reestruturação financeira, mas 
também aumentá-lo o máximo possível. Considerando a baixa qualidade 
de governo infligida na Elbonia em tempos passados, isso não é nada 
difícil.  
 
A melhor meta possível para a Curadora é buscar a restauração da Belle 
Époque. Com isso queremos dizer que dentro de um espaço de dois anos, 
(a) todas as atividades criminosas sistemáticas terão cessado; (b) gente 
de qualquer cor de pele poderá perambular pela cidade a qualquer hora 
do dia; (c) pichações, lixo no chão e quaisquer outros sinais de 
delinquência institucional serão impossíveis de se encontrar; e (d) todos 
os prédios do século XX de caráter socialista, brutalista ou antidecorativo 
de qualquer outra forma serão demolidos.  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Vemos quanto terreno os EUA ainda precisam percorrer para realizar esse 
objetivo ao ler esta reportagem horrível e hilária encontrada no LA Times. 
Eu simplesmente não consigo expressar um nível de escárnio que faça jus 
a essa matéria. Leia ela do começo ao fim. “Tá, mas se eu te contar 
quem atirou no Ray Ray, eu nunca mais encontrarei trabalho nesta 
comunidade.” De fato. Enquanto isso, em outros cantos da bacia, 
“bandos desconexos de negros e latinos” rondam pelas ruas “procurando 
gente do grupo oposto para matar”. Visitem a África do Sul antes que a 
África do Sul venha visitar vocês.  
 
Isto simplesmente já deu. Não funciona. Acabou. Podem fechar a conta.  
 
Antes de mais nada, a Curadora reconhece que isto se trata de um 
problema militar. Essas “gangues” são milícias. Pior, são milícias com 
uma ideologia, e essa ideologia é violentamente hostil à sociedade que os 
abriga. Não vai convertê-los ao quakerismo com abraços bem apertados. 
Tampouco há qualquer razão racional para se lidar com eles através de 
procedimentos judiciais criados para conter nada mais que as perversões 
esporádicas, ou até psicopatia, que acaba surgindo em qualquer 
sociedade saudável.  
 
A ideologia das gangues é uma ideologia de pura guerra e ódio. É tão 
tolerável quanto o neonazismo, e aliás, a melhor forma de se lidar com 
essas subculturas é tratando-as como nazistas. Elas são certamente 
peritas na prática de transformar ódio em violência.  
 
Por outro lado, o fato de que essas formações são essencialmente 
unidades paramilitares selvagens valida um dos argumentos principais da 
esquerda biruta. As prisões superlotadas dos Estados Unidos são 
essencialmente campos de prisioneiros de guerra. Seus habitantes não 
reconhecem as leis que definiram suas penas, e tampouco aceitam a 
sociedade que os condenou. Em termos de realidade cultural, eles são 
alienígenas.  
 
A mensagem da Curadora é: a guerra acabou. Seu lado perdeu. Conforme-
se com isso, demonstre essa aceitação e poderá então voltar à sociedade. 
Toda mão-de-obra que puderem oferecer virá a calhar – afinal, temos 
prédios feios a derrubar, pichações a apagar, e por aí vai. 
 
A tecnologia moderna faz com que a destruição de quaisquer subculturas 
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morlock infligidas pela gestão anterior seja moleza para a Elbonia. Uma 
consulta trivial no banco de dados é capaz de identificar o conjunto de 
humanos neste país que (a) têm empregos produtivos, (b) gozam de 
independência financeira, ou (c) são dependentes devidamente 
fiscalizados de (a) ou (b). Todos os outros, inclusive menores de idade, 
são marcados. Esse dispositivo discreto encaixa no tornozelo da pessoa e 
indica sua localização às autoridades em todos os momentos. Caso não 
haja crime sendo cometido perto da sua localização, não há com o que se 
preocupar.  
 
Isso é só o início. A Elbonia carrega o fardo de um grande número de 
habitantes que são efetivamente dependentes do Estado – aqueles que 
recebem subsídios habitacionais, por exemplo. Essas pessoas precisam ser 
reprocessadas para determinar se há possibilidade de virem a se tornar 
membros da sociedade produtiva, e até que isso seja determinado, não 
há qualquer motivo para deixá-las onde estão. A renda da Elbonia vem do 
valor imobiliário, e a presença de uma população de morlocks não 
contribui positivamente a essa causa.  
 
Portanto, é de se esperar que a Curadora cuide da organização de centros 
seguros de transferência, onde as subpopulações artificialmente 
descivilizadas do século XX terão direito a serviços sociais em um 
ambiente controlado enquanto são adequados para reintrodução à 
sociedade civilizada. Aprendizagem obrigatória em habilidades 
produtivas, treinamento linguístico para garantir que todos os habitantes 
são fluentes no acroleto, e de modo mais geral, um alto nível de 
disciplina individual serão as marcas registradas desses centros.  
 
Não há necessidade de permitir que subculturas disfuncionais persistam 
em qualquer contexto – nem mesmo na prisão. A prisão do século XX, 
como tantas outras características da sociedade atual, é um beco sem 
saída. Através da tecnologia moderna, temos a capacidade de realizar 
aquele ideal de tantos reformadores penalógicos do século XIX: 
confinamento solitário universal.  
 
No século XIX, o confinamento solitário levava prisioneiros à loucura. No 
século XXI, é possível proporcionar interação social adequada por meios 
eletrônicos. Celas individuais com consoles de realidade virtual não são 
uma receita para insanidade. Prisioneiros virtualizados são muito mais 
fáceis de se controlar, guiar e avaliar. Também são vigiados e alimentados 
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com mais facilidade. Em condições de terceiro mundo, comunidades 
inteiras podem ser cercadas e protegidas para que habitantes possam ser 
transferidos a hotéis de design modular com celas individuais ou para 
famílias, onde poderão viver segundas vidas perfeitamente gratificantes. 
Simplesmente não há qualquer motivo para que barbárie ou imundície nas 
ruas persistam em qualquer lugar no planeta. A assistência pública ao ar 
livre é uma ideia ultrapassada.  
 
Do ponto de vista de uma sociedade onde todas as formas de barbárie 
moderna foram erradicadas, a antiga Elbonia não-restaurada parece um 
lugar brutal e inabitável praticamente além da imaginação. Para quem 
passou a vida toda em um país onde praticamente não há crime e as ruas 
são seguras, a ideia de “áreas proibidas” ou assaltos e estupros 
aleatórios, etc., é quase tão aterrorizante quanto se os mesmos ataques 
fossem cometidos por animais selvagens descontrolados.  
 
Por exemplo, não consigo imaginar como seria a vida em São Francisco se 
houvessem cinquenta ou sessenta leopardos à solta nas ruas. Mas dá para 
imaginar as pessoas se acostumando com a situação. Leopardos são 
animais noturnos, então você deixa de sair à noite. Eles se escondem nas 
árvores, então vocês derrubam as árvores. Eles costumam caçar em 
certas áreas, então vocês passam a evitar essas áreas. A situação poderia 
muito bem crescer de forma gradual – o primeiro leopardo é uma notícia 
bombástica, mas o segundo nem tanto, e isso vai acumulando. Depois de 
um tempo, a experiência de andar pelas ruas ficando atento para 
leopardos pareceria completamente normal e banal. No entanto, se 
algum dia esses leopardos fossem eliminados, não há dúvida de que você 
perceberia. 

1. O link para o e-mail de Moldbug foi removido deste blog. 

 
 

CAPÍTULO XI: A VERDADE SOBRE A ESQUERDA E DIREITA 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 26 DE JUNHO, 2008 
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Caro progressista de mente aberta, o Capítulo X pode muito bem ter 
deixado você horrorizado.  

Eu propus, afinal, a liquidação da democracia, da constituição e do 
império da lei, transferindo poder absoluto a uma figura misteriosa 
conhecida somente como a Curadora, que, no processo de transformar 
Washington em uma corporação bem armada e ultralucrativa, vai abolir a 
imprensa, esmigalhar as universidades, vender as escolas públicas e 
transferir “populações descivilizadas” a “centros seguros de 
transferência” onde serão então encarregados com participação em 
“aprendizagens obrigatórias”. Se isso não deixa você horrorizado, não sei 
o que deixaria. 
 
E será que eu sequer estava falando sério? Ou estava só copiando Daniel 
Defoe? Caro progressista de mente aberta, você pode ter percebido 
durante a leitura que seu narrador nem sempre é confiável. Ele já pregou 
peças antes. Provavelmente pregará outras ainda. O Jogo é complexo, e 
não é para os incautos.  

A primeira coisa que deve ter em mente é que ao sequer ler essas 
propostas terríveis, simplesmente terríveis, você demonstrou o quanto 
sua mente está aberta. Você está na casa do 99,99 percentil dos 
progressistas de mente aberta. Tem certamente uma das mentes mais 
abertas do mundo. A única preocupação concebível no seu caso é que sua 
mente seja tão aberta que seu cérebro corra risco de escapulir para fora. 
Isso é um perigo real, óbvio. Mas a vida é perigosa.  

A segunda coisa que deve ter em mente é que mais ninguém apoia esse 
plano. Não chegam nem perto disso. No mundo político de 2008, o 
restauracionismo nem sequer aparece no mapa. Está longe da mesa em 
questão. Longe da sala. Longe do prédio. É o equivalente de correr 
pelado pela floresta em um surto de insanidade. Em outras palavras, é 
pura moldbabaquice.  

E o fato de que vivemos, de fato, em uma democracia no momento 
presente, isso significa que ela não é perigosa. Não no momento, ao 
menos. Até poderia vir a representar perigo, claro – talvez se a 



popularidade deste blog fosse equivalente ao de Stuff White People Like. 
O que ela não é, e nunca será. Mas por acaso existiria argumento melhor 
para justificar ficarmos de olho nela?  

A terceira coisa que deve ter em mente é que o plano inteiro de 
restauração através da falência nacional é predicado na tese de que o 
administrador desse processo de falência – nosso nefário Curador– é 
responsável, eficaz e – especialmente – são. Naturalmente, se por acaso 
esse indivíduo for Hitler ou Stalin, nós teremos recriado o nazismo ou 
stalinismo. Mesmo que concorde que Washington é o grande tumor 
maligno de nossos tempos, que ela é moralmente, intelectualmente e 
financeiramente falida, um corpo à deriva, flutuando em direção à 
Niagara, não há como curar o câncer com cianeto e LSD. 

E a quarta coisa que precisa ter em mente, caro progressista de mente 
aberta, é que caso seja possível, talvez, persuadi-lo de que certas coisas 
que você considerava boas são, na verdade, más, então será possível 
persuadi-lo de que certas coisas que você considerava más são, na 
verdade, boas. Afinal, você tem mente aberta. No entanto, nenhuma 
mente sensata está aberta nesse lado do crânio, é por bom motivo. 
Mesmo que haja alguma rachadura, será das mais estreitas. O que 
passaria por ali seria conteúdo que caberia, no máximo, em um cartão-
postal.  

Portanto, vamos mirar direto no alvo: a questão da orientação política. O 
mais correto é ser de esquerda, de direita ou um centrista? Vamos ver se 
os primeiros princípios nos bastam para responder essa questão. 

Suponha que um vento fortíssimo nos lançou no espaço e transportou-nos 
a Urplat, um planeta muito parecido com a Terra, e completamente 
desconhecido a nós. Logo descobrimos que Urplat tem um sistema 
político democrático parecido com o nosso. Além disso, os pensadores 
políticos de Urplat vivem brigando, bem como os nossos. Melhor ainda, 
posicionamentos urplatianos a respeito deste conflito de longa data 
podem ser descritos, de forma muito prática, em termos de uma única 
dimensão linear, bem como nossa “esquerda” e “direita”.  

Porém, o eixo político de Urplat foi transfigurado de alguma forma 
desconhecida a nós. Seus polos são não a esquerda e direita, mas sim M e 
Q. Você não tem como saber quais seriam os correspondentes terráqueos 
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de M e Q. M-Q pode representar esquerda-direita, direita-esquerda ou 
alguma outro arranjo estranho. 

O que sabemos é que M e Q são princípios contraditórios. Cada um 
representa uma percepção fundamental da sociedade humana que 
contradiz a outra de forma incontestável. É possível, lógico que uma 
pessoa qualquer mantenha uma combinação de crenças M e crenças Q – 
em sua expressão mais simples, através do uso do princípio-M para 
entender uma questão e o princípio-Q para uma questão diferente. Isso 
gera o estranho fenômeno de uma dimensão contínua entre M e Q, 
quando na verdade a questão claramente tem uma qualidade 
fundamentalmente booleana. 

Além disso, M e Q podem ser mal-empregados com facilidade. E tanto um 
quanto o outro pode ser combinado com todo tipo de sordidez venal ou 
sádica. Portanto, avaliar as atitudes de indivíduos que dizem seguir os 
princípios M ou Q não serve como método simples para avaliar a escolha 
entre M e Q.  

Sabemos que existe uma escolha, pois sabemos que no máximo uma 
dessas opções, M e Q, pode ser boa e verdadeira. Consequentemente, 
devemos concluir que a outra é má e errada. Pode ser que as duas sejam 
más e erradas, lógico. Se identificarmos uma delas como má e errada, 
vale a pena conferir a opção oposta novamente para confirmar se ela é 
boa e verdadeira. Mas se averiguarmos que uma delas é, de fato, boa e 
verdadeira, então estará decidido – a opção oposta é o lado negro da 
Força.  

Ademais, a escolha é importante – porque em Urplat, humanos têm 
poderes Jedi. Somos os únicos capazes de usar a arma dos Jedi 
urplatinos, o Mouse de Ferro. E cabe a ambos de nós – você, caro 
progressista de mente aberta, e eu, o reacionário de mente fechada. Se 
conseguirmos chegar a um acordo, poderemos dar um fim permanente ao 
conflito, favorecendo M, Q ou alguma combinação dos dois lados. 
Qualquer discordância será prontamente silenciada pelo Mouse.  

Que critérios podemos usar, então, para escolher M ou Q? Naturalmente, 
os muitos seguidores de cada grande orientação tentam comprar nosso 
apoio com caviar, Porsches e loiras. Ou o equivalente urplatino dessas 
belos tesouros. Todavia, continuamos resolutos e escolheremos somente a 



verdade.  

Um simples teste (a) seria realizar uma votação. Caso mais urplatinos 
prefiram M, seu planeta será governado, por tempo indeterminado, com 
base no princípio-M, e vice-versa caso escolham o Q.  

Mas francamente, essa ideia é uma bosta. Se Q for maligno e os 
urplatinos votarem em Q, nossa votação terá condenado eles e seus filhos 
a um mundo de sofrimento infinito. Movimentos Q-istas anteriores podem 
até ter sido atenuados por uma dose módica de M, mera decência 
individual ou uma venalidade mitigadora. Mas se impormos o 
cumprimento de Q através do Mouse de Ferro, não haverá escapatória. Se 
o Q estiver errado, as consequências serão erradas. Você talvez não se 
incomode com isso, mas eu me incomode, e controlar o Mouse exige 
nosso esforço conjunto.  

E será que existe alguma forma de garantirmos que a contagem numérica 
de partidários urplatinos corresponde à verdade ou falsidade absoluta de 
M ou Q? Resposta: não. Muitos, ou talvez até a maioria, dos urplatinos são 
burros como uma porta. Portanto, esse teste não tem utilidade alguma. 

Um jeito bem simples de consertarmos esse teste – (b) – é limitando o 
voto aos urplatinos cuja inteligência é no mínimo equivalente ao menos 
inteligente da dupla. Assim, não há possibilidade de concordarmos em 
usar a expressão “burro como uma porta” para descrever qualquer um 
desses eleitores. Seria, intrinsecamente, um insulto a um de nós.  

Assim, vamos considerar somente o ponto de vista dos urplatinos 
inteligentes. Melhor ainda, se detectarmos uma diferença entre os 
urplatinos inteligentes e burros, podemos penalizar o princípio, M ou Q, 
que for mais popular com os burros. Se averiguarmos que Q costuma ser a 
crença dos urplatinos mais inteligentes e M é mais popular entre os 
burros, meio que temos nossa resposta. Não é mesmo?  

Certo. Vamos supor que Q é o posicionamento dos inteligentes e M é o dos 
burros. Sabemos ao certo um fato sobre Urplat, então. Isso por acaso nos 
diz que Q é bom e verdadeiro, enquanto M é errado e mau? 
 
No mínimo dos mínimos, uma tese como essa depende da inteligência dos 
urplatinos. Se um urplatino burro tem um QI de 80, no molde terráqueo, 



enquanto o inteligente tem um QI de 120, percebemos facilmente que no 
que diz respeito a qualquer ponto de discordância entre eles, é mais 
provável que o segundo tenha razão.  

Ou será que não? Como podemos ter tanto certeza disso? Será que nosso 
resultado seria o mesmo se os QIs fossem 120 e 160, respectivamente? E 
se fossem 160 e 250? É neurologicamente plausível, sem dúvida, que um 
urplatino tenha um nível arbitrariamente alto de inteligência, ao menos 
de acordo com padrões humanos.  

E se nossa tese for válida quando burro = 160 e inteligente = 250, isso 
significa que um urplatino com QI de 160 pode ser ludibriado pelo lado 
maligno e errado do conflito entre M e Q. Sendo assim, um urplatino com 
QI de 120 também pode ser ludibriado, certamente. Já que não existe 
indivíduo tão estúpido que não consiga acertar a verdade lançando dardos 
ao esmo, é possível, portanto, que os urplatinos com 80 de QI tenham 
razão e que os de 120 de QI estejam errados, o que contradiz nossa tese. 
Ou seja, não temos como determinar se M ou Q é certo ou errado só 
porque os urplatinos inteligentes seguem Q e os burros atrelam-se a M. 

Porém, esse fato nos diz uma coisa: Q é mais competitivo que M.  

Imagine que Q e M são duas populações de parasitas disputando uma só 
população de hospedeiros. Ignorando o fato que urplatinos são capazes de 
nutrir uma combinação de pontos de vista Q e M sobre assuntos 
diferentes, bem como são capazes de não dar muita bola para a 
diferença, simplifique o problema imaginando que cada urplatino tem 
uma bandeira booleana: Q ou M.  

Embora Q e M não tenham entidades organizadoras centrais responsáveis 
pela propagação do Q-ismo ou M-dade, se houvesse, de fato, um 
planejador intelectual central, ele daria preferência aos hospedeiros 
inteligentes antes dos não tão inteligentes. Um vírus sexualmente 
transmissível buscaria, preferivelmente, um hospedeiro gay promíscuo – 
um comissário de bordo, de preferência. Um princípio intelectualmente 
transmissível buscaria um hospedeiro inteligente e loquaz – um professor 
universitário, de preferência.  

É de se imaginar que existam corolários para esta assimetria Q-M, e eles 
existem, de fato. Se pessoas inteligentes correm mais risco de virar 



hospedeiros de Q, seria lógico esperar que Q fosse mais moderno que M. 
Para subir na vida, fazer papel de inteligente é sempre um bom ponto de 
partida – quer você seja inteligente ou não. Se pessoas inteligentes 
costumam ser hospedeiros de Q, ser um hospedeiro de Q é um ótimo jeito 
de parecer inteligente.  

Q vira uma forma de lubrificante social. Em qualquer lugar e a qualquer 
momento, a melhor forma de se conhecer e acasalar com outras pessoas 
jovens e modernas é anunciando sua Q-dade a todo volume, com o 
máximo de orgulho.  

Além disso, se Q tem mesmo vantagens competitivas em comparação a M, 
o lógico seria que Q ganhasse mais espaço com o passar do tempo. 
Novamente, é exatamente isso que vemos. O conflito M-Q tem ao menos 
um século de história, e ao exumar os pensamentos congelados no tempo 
de Q-istas de um século atrás, encontrados em bibliotecas antigas e 
empoeiradas, vemos que suas ideias específicas os colocariam 
firmemente no campo M – níveis extremos de M, frequentemente – no 
mundo da atualidade.  

Mas será que isso responde à questão? Não responde. No mínimo uma das 
opções, Q ou M, representa a escuridão. Mas não sabemos qual.  

Se Q é o lado negro e M é a mera sanidade, identificamos na hora o que Q 
realmente é: uma doença mental transmissível, disseminada ao infectar 
profissionais da educação. Se Q é a mera sanidade e M é o lado negro, 
esse mesmo sistema trabalha em nome da superação de superstições para 
guiar o povo de Urplat, apesar dos preconceitos antigos a que se apegam 
com teimosia ferrenha, rumo à verdade. E é certamente assim que Q-
istas veem a questão.  

E se os dois lados forem malignos? Mas isso seria difícil de imaginar. Se M 
e Q são sombrios, deve haver alguma verdade que contrarie os dois 
posicionamentos. E deve fazer menos sucesso do que M ou Q.  

Para um Q-ista, a situação faz todo o sentido do mundo. O progresso de Q 
representa a vitória lenta e dolorosa do bem contra o mal. O mal tem 
muitas vantagens, pois pode se valer de estratégias malignas, enquanto o 
lado bom limita-se à realização de bons objetivos através de bons meios. 
Por sua vez, a verdade tem uma grande vantagem: ela soa com toda a 



clareza de um sino. Mentira alguma é capaz de reproduzir isso. 

Há só um probleminha com essa explicação. Seria lógico que M sumisse 
muito mais rapidamente do que vem sumindo. Se M é uma mentira e 
expressar essa mentira é socialmente desfavorável, por que será que 
ainda temos M, 200 anos depois? Tudo está contra ele?  

Ao passo que se Q é uma mentira e M é a verdade, temos todos os 
ingredientes necessários para uma novela eterna. Q tem a flexibilidade 
serpentina da mendacidade, seu sabor delicioso de maça, seus prazeres 
atraentes e pecaminosos. M tem a integridade rígida de uma verdade que 
pode ser suprimida, mas jamais eliminada, e que reaparece 
espontaneamente sempre que homens e mulheres, frequentemente 
daquela subespécie socialmente desajeitada, sofrem o infortúnio de ter 
ideias próprias.  

Acabamos de construir o que o professor Burke define como uma 
“narrativa”. Mas comparada ao nível de raciocínio complexo que seria 
necessário para demonstrar, de fato, que Q é o lado negro e M é a luz, 
nossa narrativa tem toda a durabilidade de papel higiênico. É suficiente 
para nutrir desconfiança, mas nada mais que isso.  

Portanto, é preciso transpor o véu de mistério e (c) analisar o significado 
real de M e Q. 
 
Repare que ainda estamos em Urplat – não estamos afirmando que M e Q 
correspondem à direita e esquerda, ou esquerda e direita, nem nada 
parecido. Estamos apenas elaborando sentidos abstratos para M e Q que 
possam, nesse planeta imaginário que inventamos, corresponder aos fatos 
que estipulamos: M e Q são capazes de coexistência, M e Q são 
contraditórios e Q, com grande constância, é mais moderno do que M.  
 
Nossas definições de M e Q giram em torno da antiga palavra urplatina 
nomos. Se você favorece M, você defende o nomos, o que faz de você um 
pronomiano. Se você favorece Q, você é contra o nomos, o que faz de 
você um antinomiano. A contradição é óbvia.  
 
Vamos começar com uma explicação do conceito de nomos e de seus 
partidários, os pronomianos.  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O nomos é a estrutura natural de compromissos formais em torno da qual 
os urplatinos organizam suas vidas. Para um pronomiano, todo urplatino 
deve ter liberdade para estabelecer qualquer compromisso. Em troca, 
ele ou ela serão responsabilizados por esse compromisso: não estão livres 
para quebrá-lo. Todo compromisso é voluntário até o momento em que 
ele é assumido, e involuntário desse momento em diante. Um par de 
compromissos recíprocos, que é um fenômeno comum em Urplat, é um 
acordo.  
 
Os detalhes dos compromissos e acordos individuais são infinitos, e vivem 
em fluxo constante. Mas a estrutura de alto nível do nomos é uma 
consequência da realidade, e pouco muda. Para demonstrar essa 
observação, vamos fundamentar o nomos na pura realidade.  
 
Para começo de conversa, urplatinos não são robôs. Eles formam famílias, 
bem como nós. Uma família urplatina é baseada em um par de acordos: 
um entre os pais do pequeno pimpolho urplatino, e o outro entre a 
criança e seus pais.  
 
Para o pronomiano, a relação entre pais e filhos é simples. O acordo é 
unilateral. Os filhos comprometem-se a dar tudo aos pais, inclusive 
obediência total pelo tempo que os pais exigirem. Pais não precisam 
assumir qualquer compromisso ao filho recém-nascido, pois o bebê 
encontra-se incapaz e não está em posição para exigir qualquer 
concessão. Caso queiram, os pais podem emancipar o filho quando ele 
atinge a maioridade, mas também podem exigir que ele os sirva pelo 
resto de suas vidas. Eles inclusive controlam a vida ou morte do filho – 
novamente, até que decidam abrir mão desse poder. (O pronomiano 
defende o aborto pré-natal e pós-natal.)  
 
Veja que este regime – que não bate exatamente com os direitos de 
família da Califórnia, por exemplo, mas que descreve a situação nos 
primórdios de Roma de forma razoavelmente fiel – é ideal para os pais. 
Em outras palavras, os pais não teriam motivo algum para preferir um 
sistema jurídico que desse a eles menos poder sobre seus filhos. Se 
quiserem mesmo abrir mão de seus poderes ou até mesmo transferi-los a 
outros, nada os impede.  
 
Observe também a assimetria do acordo entre pais e filho. Ao reconhecer 
a impotência do bebê, reconhecemos que sua única opção é aceitar 



qualquer definição que os pais proponham para seu relacionamento. O 
acordo é um compromisso unilateral, porque o filho não tem a 
capacidade de obrigar os pais a assumir um compromisso recíproco.  
 
O pronomiano vê tendências como essas em todos os cantos do nomos. Há 
somente um nomos, pois existe só uma realidade. Os parâmetros de 
criação de filhos não mudam. A dinâmica do poder é conhecida. A 
resposta é definitiva. 
 
Se homens e mulheres, sem nem falar nas crianças, fossem honestos e 
confiáveis em todos os casos, eles conseguiriam cooperar sem uma 
estrutura de compromissos formais. Já que não são, eles são beneficiados 
pela existência de compromissos formais e mecanismos para fazer com 
que estes sejam cumpridos. Mas – para o pronomiano – essa estrutura é 
somente o reconhecimento da realidade.  
 
Um dos padrões mais simples de acordo é a posse. Posse é um sistema 
onde um urplatino reivindica poder total sobre algum bem – brincar com 
um brinquedo, dirigir um carro, cercar e fechar um terreno – e todos os 
demais urplatinos comprometem-se a respeitar esse direito. Bem como o 
relacionamento entre pais e crianças, a origem da posse é o equilíbrio do 
poder. Em um mundo isento de quaisquer acordos de posse, urplatinos 
estão livres para construírem um sistema de posse baseado na realidade 
da posse atual.  
 
Outro padrão importante é o da propriedade. A união que vimos acima é 
um caso de simples parceria. Porém, de modo mais geral, temos um 
exemplo de propriedade sempre que vários urplatinos decidem colaborar 
em um empreendimento conjunto.  
 
Dois ingredientes constituem uma propriedade: identidade coletiva e 
propriedade fracionada. A identidade coletiva permite que a propriedade 
funcione como uma entidade só, fechando e cobrando compromissos 
próprios. A propriedade fracionada divide o empreendimento em parcelas 
precisamente definidas, que podem ser negociadas como propriedade no 
caso de firmas anônimas. (É melhor que você não defina seu casamento 
como uma firma anônima.)  
 
A estrutura natural de uma propriedade define que, neste contexto, 
posse, benefício e controle são sinônimos. Ou seja, se você dividir o 



empreendimento em cem parcelas, cada parcela será dona de um 
centésimo do negócio, receberá um centésimo dos lucros e dará direito a 
um centésimo do poder decisório. É possível construir um sistema de 
acordos que não siga esse padrão, lógico, mas na grande maioria dos 
casos, não há necessidade. Repito, o nomos não é prescritivo; essas 
estruturas tomam forma como padrões de acordo naturais.  
 
Mas a estrutura mais crucial do nomos é a hierarquia de proteção. 
Proteção é o que permite que todos esses compromissos funcionem.  
 
Um protetor é um fiscal de compromissos. Para compromissos em certos 
contextos, proteção não é necessário: o custo de quebrar um certo 
compromisso pode superar o ganho para aquele que o quebra. Por 
exemplo, alguém com a reputação de quebrar suas promessas pode sofrer 
para estabelecer novos acordos. Porém, essa é uma condição incomum, e 
não se pode depender dela. Em muitos contextos – tal como o de “insider 
trading” – uma promessa quebrada pode valer toda a reputação de um 
indivíduo, e muito mais que isso.  
 
Por definição, não existe protetor acima do nível mais alto da hierarquia 
de proteção. Esse nível mais alto, portanto, consiste de autoridades não 
protegidas – firmas, geralmente, mas em certos casos, indivíduos 
também. Essas não-autoridades não têm qualquer autoridade a que 
possam recorrer para resolver suas desavenças. Elas são forçadas a 
recorrer à guerra, que na língua urplatina é chamada de ultima ratio 
regum – em outras palavras, o último recurso das não-autoridades.  
 
No entanto, não-autoridades assumem compromissos umas com as outras. 
Por exemplo, uma não-autoridade precisa ter posse de um terreno onde 
ela exerça controle exclusivo – um não-território – porque ela precisa de 
uma base de operações. (Caso não tenha um não-território próprio, ela 
estará sujeita à proteção de alguma outra não-autoridade, e portanto, 
não terá como ser uma não-autoridade.) O não-território de uma não-
autoridade é de sua propriedade porque, conforme descrevemos acima, 
todos os outros concordaram em respeitar essa condição. Mas o único 
protetor dessa não-autoridade é ela mesma.  
 
A chave para seu sucesso, como uma não-autoridade, é garantir que 
nenhuma outra não-autoridade tenha um incentivo positivo para violar 
seus compromissos com você. O desrespeito do direito de propriedade, 



por exemplo – invasão – é a forma mais simples de violação do 
compromisso não-protegido. Para impedir agressões como essas, uma 
não-autoridade deve manter um poderio militar e político suficiente para 
fazer com que o agressor se arrependa da decisão de atacar. Qualquer 
castigo menor é insuficiente; qualquer castigo que passe disso é visto 
como vingativo.  
 
Uma não-autoridade comete um erro crítico quando delega a 
responsabilidade de sua proteção a uma outra não-autoridade mais forte. 
Em casos onde não-autoridades cooperam para combater uma ameaça em 
comum, essa cooperação deve ser por um tempo limitado e por um 
propósito específico, e a liga formada deve ser uma liga de iguais. Para 
servir de exemplo terráqueo, a Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e 
Romênia formariam uma boa liga de defesa. A Polônia, Hungria, 
Tchecoslováquia e Inglaterra não formariam uma boa liga de defesa, 
porque no melhor dos casos desse relacionamento, os três primeiros já 
foram protetorados do quarto em alguma momento. Assim, já seria meio 
caminho andado para que essas nações se tornassem posse da Inglaterra. 
 
Todo urplatino vivendo no não-território de uma não-autoridade é um 
cliente dele. Ser cliente de um não-território significa prometer a ele sua 
obediência absoluta e incondicional. Nenhuma não-autoridade quer saber 
de inimigos internos. Ademais, uma não-autoridade não pode ser obrigada 
a respeitar quaisquer promessas que possa ter feito a seus clientes – não 
existe força capaz forçar tal coisa. Clientes dependem do desejo da não-
autoridade de preservar sua reputação por negociar em boa fé.  
 
Felizmente, uma não-autoridade é, por definição, um negócio – seu não-
território representa capital, e ela naturalmente busca o maior retorno 
possível por seu uso. O retorno que a propriedade rende define o valor do 
negócio, e é definido pelo valor dos subdireitos à mesma propriedade que 
ela concede a seus clientes. Caso suas ações prejudiquem a avaliação 
dela, as ações da não-autoridade perderão valor. E propriedade em um 
não-território sem lei e volátil certamente vale menos do que 
propriedade protegida por uma não-autoridade que zela por sua 
reputação.  
 
Seguindo o mesmo princípio, já que uma não-autoridade detém controle 
exclusivo dentro de seu não-território, ela pode e deve fiscalizar o 
cumprimento dos compromissos que seus clientes assumem entre si. 



Como vimos no caso dos pais, a fiscalização máxima de compromissos 
significa o melhor atendimento possível ao consumidor. Já que quanto 
melhor o atendimento ao consumidor, maior o valor do propriedade, e 
quanto maior o valor da propriedade, maior o valor do não-território, 
uma não-autoridade prudente fará tudo que puder para sustentar o 
nomos.  
 
Então, por exemplo, A pode jurar a B que será leal a B pelo resto de sua 
vida, e B pode açoitá-lo mais tarde caso ele desobedeça. Aliás, já que 
pais são donos de seus filhos, A pode consignar seu filho C a essa mesma 
relação, e assim por diante, uma geração após a outra. Imagina-se que B, 
naturalmente, se compromete a dar alguma coisa em troca desse 
privilégio extraordinário.  
 
É isso mesmo: acabamos de reinventar a escravidão hereditária. Também 
reinventamos a monarquia absolutista (ou que rege por “direito divino”), 
o jus gentium, e francamente, toda uma profusão de artefatos do 
passado. Estamos começando a entender por que é que nem todos 
querem ser pronomianos.  
 
(É uma discussão à parte, na verdade, mas já que estamos falando de 
escravidão hereditária, não consigo conter o ímpeto de mencionar Um 
Ponto de Vista Sulista Sobre a Escravidão do reverendo Nehemiah Adams. 
Caso tudo que saiba sobre a “instituição peculiar” venha diretamente de 
A Cabana do Pai Tomás, talvez seja útil lembrá-lo de que A Cabana do Pai 
Tomás foi um romance propagandista. Não é exatamente igual a definir o 
que pensa sobre judeus com base em Jud Süß, mas... e caso prefira 
fontes modernas escritas por estudiosos renomados, experimente esta 
apresentação extraordinariamente não-presentista, cuja concordância 
com o reverendo Adams é muito impressionante.)  
 
Agora vamos dar uma olhada no lado antinomiano da equação.  
 
Como pode bem saber, antinomiano é uma palavra real na língua inglesa. 
(E nomos é uma palavra grega. Certo, eu menti. Mas não diga que eu não 
avisei.) Ela costuma ser aplicada no sentido arcaico da lei religiosa, mas a 
derivação é sólida e a palavra é defensável nos dias de hoje.  
 
Um antinomiano é aquele que busca, seja de forma consciente ou 
inconsciente, tumultuar ou destruir o nomos. Ele é um quebrador de 
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promessas, um queimador de escrituras, um ridicularizador das leis – do 
ponto de vista pronomiano, ao menos. Do seu próprio ponto de vista, ele 
é um defensor da liberdade e justiça.  
 
Confesso: eu sou um pronomiano. Eu apoio o nomos de forma 
incondicional. Felizmente, isso não significa que preciso apoiar a 
escravidão hereditária, pois qualquer restauração do nomos parte do 
estado atual de posse, e no momento, não temos escravos hereditários. 
Porém, se você quer vender a si mesmo e seus filhos e entrar para a 
escravidão, creio que não cabe a mim fazer objeções. Tente negociar um 
bom preço, ao menos. (Uma forma ligeiramente debilitada do 
pronomianismo, que talvez fosse mais aceitável nos tempos modernos, 
poderia incluir a emancipação obrigatória quando o indivíduo completasse 
vinte e um anos.)  
 
Portanto, minha interpretação do posicionamento antinomiano pode ter 
uma certa dose de hostilidade. Mas tentarei ser justo.  
 
A forma mais refinada do antinomianismo moderno talvez seja o 
libertarianismo. O libertarianismo é um belo exemplo da forma 
antinomiana, pois os elementos do nomos que ele ataca são especificados 
com todo o senso elegante de design que se esperaria do fundador do 
libertarianismo moderno – provavelmente o maior teórico político do 
século XX: Murray Rothbard.  
 
O libertarianismo rothbardiano rejeita dois aspectos do nomos. Para 
começar, ele rejeita todo o conceito da não-autoridade – no dialeto 
terráqueo, o princípio da soberania. Rothbardianos são chamados 
anarcocapitalistas por bom motivo: eles negam a legitimidade do Estado, 
a não ser quando estes são administrados rigorosamente de acordo com 
os princípios rothbardianos. Repare que eles não exigem, por exemplo, 
que a Disney administre a Disneylândia de acordo com princípios 
libertários. Isso é porque, para um rothbardiano, o registro de posse da 
Disney sobre a Disneylândia é legítimo, enquanto (digamos) o registro de 
posse da Islândia sobre a Islândia não é.  
 
Rothbard emprega um sistema complexo, que pegou emprestado de 
Locke, para determinar se um registro de posse é legítimo. Dizer que esse 
sistema não responde bem a interpretações objetivas seria muita 
bondade. Mas os registros de não-autoridades existentes todos parecem 
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ser ilegítimos. Isso faz do libertarianismo uma ideologia revolucionária. 
Porém, já que seu antinomianismo é limitado a estes quesitos e sua sede 
de sangue é mínima, ela acaba não sendo uma ideologia particularmente 
perigosa (ou eficaz).  
 
Há duas alternativas principais para antinomianos que rejeitam a 
soberania. Ou eles apoiam “agências de proteção” (um modelo cuja 
plausibilidade militar é, sendo muito bondoso, pequena) particulares, 
amorfas e de certa sobreposição territorial, ou eles acreditam que um 
governo é legítimo somente quando ele adere a um conjunto de “leis 
naturais”. Aqui voltamos a ver uma semelhança com o pronomiano. Mas o 
conceito rothbardiano da lei natural ignora o fato hobbesianista de que 
no verdadeiro nomos, partido nenhum é capaz de garantir o cumprimento 
das promessas feitas pelo Estado a seus clientes.  
 
Isso é importante, pois o legalismo sem soberania leva a um simples 
resultado: o reinado pessoal de juízes. O erro seria imaginar a existência 
de uma autoridade jurídica super-humana capaz de obrigar um Estado a 
agir contra si próprio, impondo um “governo de leis, não homens”. 
Conforme demonstrado na forma das incrustações bizarras de 
precedentes que a história constrói em torno de toda constituição escrita 
jamais vista, isto não passa de um mecanismo de movimento político 
perpétuo. Todo governo é um governo de homens. Se as decisões forem 
tomadas por um conselho de nove, esses nove serão os governantes. A 
diferença semântica de chamá-los de tribunal, junta ou politburo é 
irrelevante.  
 
Agora, já que tenho um certo grau de nerdice, a interpretação 
rothbardiana que acho mais fascinante é sua abordagem no que diz 
respeito ao direito contratual. Repare que Rothbard rejeita a ideia de 
compromissos vinculatórios e é forçado a construir estruturas 
impossivelmente elaboradas sobre o direito de propriedade. Se eu por 
acaso me comprometer a pintar sua casa, o que fiz foi vender a você um 
recibo valendo uma pintura de casa, e se então eu não pintar sua casa, eu 
terei praticado um roubo, por ter roubado esse trabalho de pintura. Creio 
eu.  
 
O modelo rothbardiano desmorona completamente ao lidar com uma 
exceção mencionada com grande frequência: o caso do insider trading. 
Veja este exemplo, catado ao esmo no Google, do tipo de Talmudismo 
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jesuíta a que libertários recorrem quando confrontados com este 
problema. Para um pronomiano, a resposta é simples: se você recebe 
informações materiais que não são de conhecimento público, você 
compromete-se a ir à cadeia caso divulgue-as. Vale observar que é 
exatamente assim que o sistema funciona hoje. (E vale observar também 
que para qualquer pessoa que já teve um emprego normal, a ideia de 
insider trading autorizado pelas leis é manifestamente ridícula.)  
 
O erro tático do libertário, seja ele rothbardiano ou não, é acreditar de 
que o Estado pode ser simplificado e reduzido em tamanho através do 
enfraquecimento. Historicamente falando, a realidade é o exato oposto: 
tentativas de enfraquecer uma não-autoridade ou resultam em sua 
destruição, desencadeando morte e caos, ou forçam a mesma a 
compensar com uma expansão, resultando no “Estado gigante vermelho” 
tão familiar a nós. O pronomiano prefere um estado pequeno, simples e 
muito forte. Esse Estado respeita os direitos de seus clientes não porque 
é forçado a respeitá-los, mas sim porque tem um incentivo financeiro 
para respeitá-los, e obedece a esse incentivo financeiro porque ele é 
administrado de forma responsável e eficaz.  
 
Porém, no saldo geral, o libertarianismo é uma forma amena e inócua de 
antinomianismo. Vamos pular direto ao escritor que talvez seja o filósofo 
mais popular no planeta hoje em dia, Slavoj Žižek. Aqui observamos o 
antinomianismo em um estado indiscriminado, quase puro, como neste 
trecho encantador: 

A “violência divina” benjaminiana deve ser, portanto, concebida 
como divina no mesmo sentido preciso do velho ditado em latim vox 
populi, vox dei: NÃO no sentido perverso de que “estamos fazendo 
isto como meros instrumentos da Vontade do Povo”, mas sim da 
suposição heroica da solidão da decisão soberana. É uma decisão 
(matar, arriscar ou perder a própria vida) tomada na mais absoluta 
solidão, sem qualquer cobertura por parte do grande Outro. Se for 
extramoral, não é “imoral”, não confere ao agente uma licença 
para matar com uma espécie de inocência angélica. O refrão da 
violência divina é fiat iustitia, pereat mundus: é de fato JUSTIÇA, o 
ponto indistinto entre a justiça e a vingança, onde “pessoas” (a 
parte anônima do sem-parte) impõem seu terror e deixam que 
outras partes paguem o preço – o Dia do Julgamento Final para a 
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longa história de opressão, exploração, sofrimento –...  

A parte anônima do sem-parte. O grande Outro. Vejam só o naipe deste 
salafrário, este charlatão, este homem genuinamente maligno. Ou 
comprem o livro dele, que tem uma capa muito legal. Não será o 
primeiro. Se eu, caro progressista de mente aberta, um dia for tão 
popular nos campi universitários americanos quanto Slavoj Žižek, vá 
fundo e expresse tanta preocupação com meus “centros seguros de 
transferência” quanto pela velha guilhotina enferrujada do professor 
Žižek, que não perdeu um pingo de sua eterna sede de sangue.  

Já mencionei que não sou antinomiano, por acaso? De Rothbard a 
Robespierre é um salto e tanto, certamente, mas vemos certos atributos 
em comum.  

Antinomianos acreditam que o estado atual das coisas é insatisfatório. Eu 
concordo, lógico. O nomos encontra-se terrivelmente corroído e 
incrustado com todo tipo de sujeira. Porém, o objetivo do pronomiano é 
identificar a estrutura real da ordem debaixo deste monte de lixo, reduzi-
la ao esqueleto mais essencial possível, substituir quaisquer ossos que 
tenham sido perdidos e deixar que o tecido saudável da realidade cresça 
de volta em cima dele.  

Para o pronomiano, essa estrutura é arbitrária. Fronteiras com formatos 
estranhos? Deixe-as como estão. Impostos altos? Essa receita fiscal é paga 
a alguém que deve considerá-la sua propriedade. E quem sou eu para 
dizer que não é? Existem certas estruturas de propriedade, com a questão 
dos direitos de patente sendo um exemplo notável, que eu (como a 
maioria dos libertários) considero extremamente improdutivas. Neste 
caso, o governo precisa imprimir mais dinheiro e comprá-las de volta. 
Felizmente, ele está munido com uma prensa de gravura de grande 
volume e alta velocidade.  

O pronomiano almeja a restauração do nomos, cujos contornos são nítidos 
mesmo debaixo de uma montanha de procedimentos bizantinos, trabalho 
inútil e compra de votos por atacado, má educação que chega a ser 
criminosa e outros horrores do estado regido pela democracia liberal. O 
antinomiano identifica muitos desses mesmos horrores. Mas ele não está 
de acordo com o objetivo do pronomiano: a minimização da 
redistribuição de propriedade e autoridade. Enquanto o pronomiano quer 
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simplesmente trocar a gerência, reorganizar o pessoal e jogar fora os 
enormes volumes impenetráveis de precedentes que ocultaram o que 
chamamos de lei, o antinomiano quer destruir as estruturas de poder que 
ele considera ilegítimas.  

E lógico, ele quer reconstruí-las de acordo com seus próprios ideais. A não 
ser que ele seja um completo niilista, e tem gente que é, lógico. Mas essa 
tendência destrutiva é justamente a chave do sucesso do 
antinomianismo. A utopia nunca chega a ser construída – e se for, não é 
uma utopia. O sucesso é um pré-requisito das utopias, e o sucesso 
envolve conquistar o poder de destruir. 
 
A espécie mais comum de antinomiano é, naturalmente, o simples 
anarquista. Os Estados mais sanguinários e violadores do século XX eram 
baseados em uma filosofia – o marxismo – que se considerava 
fundamentalmente oposta à ideia do governo. As pessoas acreditaram 
mesmo que o paraíso socialista seria algo diferente, não um estado.  

Perto de onde moro, e uma das ruas de comércio mais descoladas do 
mundo, há uma livraria anarquista. Há um mural na parede do prédio. O 
mural destaca duas frases:  

A história lembra de 2 tipos de pessoas: aqueles que matam e 
aqueles que resistem.  

O anarquismo luta por uma sistema de organização social que 
instituirá o bem-estar de todos.  

Fico pasmo com o quanto esses lemas revelam a nós. A história, ao menos 
aquela escrita por historiadores honestos, eterniza somente um tipo de 
pessoa: aqueles que matam. Ela também observa que aqueles que matam 
sempre caracterizam o que fazem como “resistência”. E quanto ao 
“sistema de organização social”, ele é nada mais, nada menos que nosso 
velho amigo, o Estado.  
 
Assim, o anarquismo se define da seguinte forma: é uma tentativa de 
tomar o Estado e sua renda apetitosa por meio de extorsão, roubo e 
assassinato. Quando tiver êxito, ele distribuirá os espólios entre seus 
associados e “instituirá o bem-estar de todos”. Em tese, ao menos.  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Como temos visto, se tem uma coisa que o antinomiano não suporta é 
uma distribuição formal e imutável da receita do Estado. Ele precisa 
redistribuir constantemente, lavando suas mãos no rio de grana, dando a 
Peter e tirando de Paul, ou seus defensores não terão causa para apoiá-
lo. Em outras palavras, ele é basicamente um criminoso. 
 
Como que o antinomianismo, essa ideologia criminosa, pode ser tão 
popular? Atraente, inclusive. Por que ele se encaixa tão bem no modelo 
Q? Porque as pessoas amam poder, e todo movimento que tenha o poder 
de destruir as coisas, ou até mesmo o mero poder de “mudá-las”, tem 
justamente isso: poder.  

O antinomianismo permite que jovens aristocratas dediquem-se à 
atividade que tem sido o esporte predileto de jovens aristocratas desde a 
época em que Alcibíades era criancinha: tramar a conquista de poder. De 
acordo com esta matéria, por exemplo, existem “mais de 7500 
organizações sem fins lucrativos” na área da baía de São Francisco, e 
“3800 delas lidam com questões de sustentabilidade”. Essas organizações 
aparentemente empregam cerca de metade da jeunesse dorée de nossa 
bela cidade, mantendo-os ocupados durante os melhores anos de suas 
vidas sem lhes pagar um centavo. Enquanto isso, navios de carga cheios 
de caixas vazias jorram com um estrondo pelo estreito de Golden Gate, 
junto com cerca de dois trilhões de dólares por ano em verdinhas. Mas se 
você tem 23 anos e só quer saber de transar, um estágio em uma 
organização sem fins lucrativos é certamente a estratégia ideal.  

No meio de todos esses absurdos estarrecedores, indivíduos produtivos 
abaixam suas cabeças e dão um jeito de se dedicarem às poucas 
ocupações produtivas restantes. O nomos persiste. Tampouco imagino, 
nem mesmo se o Bom for eleito, que a guilhotina e os carrinhos de 
condenados reaparecerão tão cedo.  

Todavia, o antinomianismo deixa suas cicatrizes. Quase no sentido literal.  

A simplicidade e flexibilidade do nomos criam – ou deveriam criar – uma 
fonte sem fim de “diversidade”, no melhor sentido da palavra. Seria 
quase impossível imaginar a variedade de escolas que surgiria, por 
exemplo, se os pais tivessem liberdade para educarem seus filhos como 
bem entendem. Estruturas de acordo voluntário costumam depender 
muito da mera decisão pessoal, e os produtos e serviços que elas criam 
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costumam personificar o estilo pessoal. Por exemplo, um dos muitos 
motivos pelos quais os prédios da Belle Époque costumam ser muito mais 
atraentes do que prédios do período pós-guerra, a meu ver, se deve ao 
fato de que era muito mais provável, naquela época, que a 
responsabilidade de aprovação dos projetos estivesse nas mãos de um 
indivíduo, e não nas de um comitê.  

O antinomianismo, com sua paixão por intrometer-se nessas estruturas de 
instrumentos particulares e quebrá-las em nome de algum propósito 
nominalmente nobre, tem o efeito feral de trocar decisões individuais por 
decisões por comitê, trocar a responsabilidade pessoal por processos, e 
trocar o gosto individual por estéticas oficiais. A etapa final é a pior 
forma da burocracia – o litígio, um tirano invisível com braços que nos 
espremem cada vez mais com o passar dos anos. Isto é a esclerose, tecido 
cicatricial, Dilbert, Brezhnev, tédio e incompetência para todos em todos 
os cantos.  

A maioria dos espectadores interpretam a esclerose burocrática como 
sinal de um governo demasiadamente poderoso. Na realidade, é sinal de 
um governo demasiadamente fraco. Quando é preciso dezessete 
funcionários diferentes para obter uma autorização para você pintar a 
cerca do seu quintal, não é porque George W. Bush, El Máximo Jefe, 
estava terrivelmente preocupado com a toxicidade da tinta vermelha e 
precisava de dezessete níveis de garantia de que esse material químico 
nefasto não respingaria em qualquer mosca-das-frutas que por acaso 
passasse por ali. É porque muita gente teve êxito em criar trabalho para 
si, e esse trabalho foi muito bem espalhado. Eles prosperam com base em 
vazamentos microscópicos que sustentam vazamentos no Estado. Uma 
não-autoridade forte taparia esses vazamentos e aposentaria os 
funcionários em questão.  

Fora do bloco comunista propriamente dito, claro, o exemplo máximo de 
um vazamento de poder e a burocracia resultante foi o notório Raj das 
Licenças na Índia, que ainda está em vigor, até certo ponto. Nem preciso 
dizer que se o subcontinente fosse governado com base no lucro, o Raj 
das Licenças seria uma péssima estratégia de negócios. Aliás, de forma 
um tanto risível e aparentando não ter noção de ironia, nosso jornal 
favorito publicou uma matéria recentemente onde encontramos o 
seguinte trecho:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Licence_Raj
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O maior atrativo do Vietnã para muitas empresas é sua estabilidade 
política. Assim como a China, o Vietnã opera sob um sistema 
unipartidário nominalmente comunista que esmaga dissidentes, 
mantém as forças armadas sob controle rígido, e quaisquer 
mudanças às políticas do governo ou seus líderes ocorrem muito 
lentamente.  

“O comunismo significa mais estabilidade,” disse o sr. Shu, CFO da 
Texhong, dando voz a um ponto de vista comum entre executivos 
asiáticos responsáveis por decisões sobre investimentos. Alguns 
executivos americanos também concordariam, embora nunca 
admitiriam isso em público. 

Democracias como as da Tailândia e das Filipinas provaram ser mais 
vulneráveis a golpes militares e instabilidade. Na sequência de um 
golpe militar na Tailândia em setembro de 2006, houve uma 
tentativa, jamais concretizada, de impor uma legislação 
nacionalista que penalizasse companhias estrangeiras.  

“Aquilo deu a impressão errada de que nós não veríamos 
investimentos estrangeiros com bons olhos,” disse o ministro das 
finanças Surapong Suebwonglee em uma entrevista em Bangkok.  

As ironias! Se bem que podem muito bem não ser nada irônicas, lógico, já 
que possivelmente o maior motivo que levou os antigos China Hands, os 
homens (Owen Lattimore, por exemplo) que deram a China a Mao através 
da “manipulação de resultados processuais”, a considerarem os 
comunistas fodões foi que eles eram obviamente muito fortes. Os EUA 
poderiam fazer coisas incríveis na Ásia com as divisões implacavelmente 
doutrinadas do Exército Popular da Libertação a seu dispor, ao invés de 
Chiang Kai-shek, cujos interesses principais pareciam ser o ópio e 
meninos jovens.  

Após cinquenta milhões de mortos e a aniquilação da tradição cultural 
chinesa, o que restou foi essa força. Há pouco antinomianismo na China, 
que reduziu suas pretensões totalitárias a uma única regra simples e fácil 
de se obedecer: não disputem o poder do Partido. O resultado, por mais 
profundamente falho que seja, é o país capitalista mais bem-sucedido do 
mundo. Apesar de tudo, é certamente um dos melhores do mundo no 
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contexto dos negócios – como a matéria bem descreve.  

E o antinomianismo tem outro efeito também: este.  

“Aqui a parada é assim, cara!” Em uma busca rudimentar da Pravda, não 
encontrei qualquer indício de que isso aconteceu mesmo. Portanto, sou 
forçado a concluir que não aconteceu e que o vídeo foi forjado.  

Afinal, imagine só a violação que isso representaria das limes que 
separam a barbárie da civilização! Se você pudesse mostrar esse vídeo a 
um americano de 1908, ele chegaria à simples conclusão de que a 
civilização implodiu. Não implodiu. Ela vive. A autoestrada 580 continua 
segura, essencialmente. Esse tipo de coisa simplesmente não pode 
acontecer.  

Mas pode, e pode continuar por um bom tempo (provavelmente) sem 
afetar (muito) a minha vida. Todavia, a situação não está melhorando. 
Está piorando. E não há ninguém propondo qualquer coisa nas linhas de 
algo que vá consertar as coisas – exceto eu, lógico. E eu sou maluco.  

Enfim, Q é, naturalmente, a esquerda, e M é a direita. Quer dizer, M – o 
pronomianismo – é o princípio essencial da direita política. Esse princípio 
é visto só muito raramente em qualquer estado que se aproxime de sua 
forma não-diluída. Mas afinal, por que deveria ser diluída? Por que 
buscamos consertos parciais? Por que não curar o problema de uma vez 
só? 

Esse tipo de toryismo puro tem uma vantagem oculta: ele é um ponto de 
Schelling. Tudo bem, convenhamos que é extremamente difícil persuadir 
as pessoas a abandonarem todas as linhagens diferentes de 
antinomianismo impregnadas em seus cérebros, com cada uma 
assegurando que uma simples restauração do nomos, através de uma 
falência soberana e um Curador pleno, seria inimaginavelmente 
“fascista”.  

Porém, o eterno problema que se encontra na tentativa de organizar 
qualquer tipo de movimento reacionário é que em qualquer situação onde 
se junta dois “conservadores” em uma sala, eles geralmente podem ser 
persuadidos a formar três partidos políticos diferentes. Dissidentes, por 
definição, são pessoas com pensamentos próprios. Eles não têm a 
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vantagem do vírus-Q que une a todos em torno do Bom. E como pessoas 
normais, eles costumam ter discordâncias.  

É por isso que a busca pelo princípio essencial, o nomos, a pedra filosofal 
da direita, é tão importante. Se você for capaz de persuadir aqueles que 
não confiam no sistema em seu estado presente a descartarem tudo, seja 
de esquerda ou direita – não só a “diversidade” e o Bom e a polícia que 
dá abraços em criminosos, mas até mesmo a Constituição e a Bandeira e 
as Guerras Mundiais e a Democracia e o Juramento e a Declaração dos 
Direitos e todo o resto daquela mitologia estagnada – se conseguir guiar 
sua plateia ao chassi metálico mais essencial, convencê-la de que o 
sistema político inteiro não passa de refugo, que ele não tem qualquer 
chance de salvação, e então apresentar a eles um único princípio de 
governo que atinge ou chega perto desse nível de simplicidade, aí então 
você terá um grupo de pessoas em completa sintonia.  

Isso, em uma só palavra, é organização. E organização é o que dá 
resultado. 

 
 

CAPÍTULO XII: O QUE FAZER? 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 2 DE JULHO, 2008 

Caro progressista de mente aberta, toda conversa verdadeira dura uma 
vida inteira. (Não é exatamente o tipo de coisa que progressistas 
costumam dizer? Dá até para imaginar a frase estampada em um copo do 
Starbucks.) Não só isso, mas toda jornada começa com o primeiro passo, 
e tudo que é bom sempre termina. E nenhuma reunião pode ser adiada 
sem antes cuidar de pontos de ação. 

Portanto, nas célebres palavras de Lenin: o que fazer? Da forma mais 
sucinta possível sem colocar em risco a reputação de prolixidade pomposa 
deste blog, vamos revisar o problema.  

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/index.htm


A maior causa de mortes violentas e miséria em abundância na era 
moderna é o mau governo. A maioria de nós cresceu achando que vivia 
em uma época e um lugar onde a ciência e democracia, que colocaram o 
Homem na lua e o trouxeram de volta com um estoque de Tang, já 
curaram esse mal ou reduziram-no à uma condição controlável e que 
melhora cada vez mais. Ou seja, a maioria de nós cresceu acreditando – e 
a maioria dos americanos, independente da filiação partidária, ainda 
acredita – no progresso.  

Essas duas afirmações são fatos. Mas podemos interpretar a segunda 
afirmação de duas formas diferentes. Ou (a), a pílula azul, a crença no 
progresso é uma avaliação precisa da realidade, ou (b), a pílula vermelha, 
não é. Nossas pílulas correspondem à visões do futuro, e não inventei 
nem uma nem a outra. Na pílula azul vemos a palavra milênio. Na pílula 
vermelha vemos a palavra anakyklosis. 
 
Para escolher (b), é preciso acreditar que centenas de milhões de pessoas 
vivendo em uma sociedade livre, muitas das quais são alfabetizadas e até 
relativamente instruídas, têm um entendimento completamente 
equivocado da realidade – e, mais especificamente, da história. Um 
remédio duro de engolir? Que nada, pois a pílula azul desce com um gosto 
igualmente pesado. Para acreditar no progresso, é preciso acreditar que 
números parecidos de nossos ancestrais estavam igualmente equivocados 
– fissurados pelo racismo, classismo e outras “ideologias” nefastas que a 
humanidade vêm purgando em sua trajetória de progresso.  

Ambas pílulas, em outras palavras, afirmam ser vermelhas. Mas ao 
reparar que ideias progressistas correm livremente pelos círculos mais 
influentes de nossa sociedade, enquanto ideias reacionárias são 
desprezadas, marginalizadas e frequentemente até criminalizadas, dá 
para ver a diferença.  

Esta semana, eu realizei um pequeno experimento: fui visitar o professor 
Burke, após um email cavalheiresco alertando-o de que eu vinha 
massacrando ele no meu blog, e sem qualquer provocação, insultei o 
sujeito brutalmente. Afinal, presumo que se você é um professor titular 
especializado na história do sul da África, ignorar algumas vaias do topo 
das arquibancadas não deveria ser grande problema – talvez até optando 
por humilhar o provocador brutalmente caso sua persistência exceda sua 
paciência e você seja acometido por um impulso mais sádico naquele dia. 
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Altas patentes acarretam deveres, mas também prazeres.  

Naturalmente, sou um espectador parcial neste caso, mas essa não foi 
minha impressão da interação. Pode tirar suas próprias conclusões. As 
discussões estão disponíveis (início, e um tanto desajeitado da minha 
parte) aqui, (principalmente) aqui e (encerrando) aqui.  

No mínimo dos mínimos, não deixe de conferir o post do próprio professor 
no último link (“Big Nerdice”): a inspiração é incerta, mas o post é 
essencialmente sua reformulação da tese da Catedral – escrita de dentro 
da nave, por assim dizer. Tudo que ele diz ali é 100% verídico, e confesso 
que gostei da expressão “Big Nerdice”. Eu bem avisei que nosso cara 
tinha uma consciência, não é mesmo?  

O professor Burke e seus seguidores têm tanta dificuldade para lidar com 
tais investidas reacionárias não porque eu sou mais inteligente que ele. 
Certamente não é por eu saber mais que ele sobre a Rodésia. (Ele é um 
historiador profissional – eu sou um historiógrafo de sofá.) A explicação 
real é que, já que sua narrativa é hegemônica e a minha é marginalizada, 
eu já conheço todos os argumentos que ele vai apresentar, enquanto ele 
ouviu poucos dos meus. (E além disso, os fatos do incidente são os mais 
gritantes possíveis.)  

O professor é um moderado profissional, por assim dizer – um homem com 
um olho só no reino dos cegos. Se colocá-lo ao lado do teórico pós-
colonial padrão, o sujeito até chegará a parecer sensato. Seu “raio de 
fúria” é a mais pura presunção reacionária. (Através de La Wik, descobri 
esta evocação fascinante da experiência reacionária moderna. 
“Aeródromo reacionário!” “Thawra” significa “revolução”, lógico.) Mas 
alguma coisa – seja inércia, ambição, tradição ou mera incapacidade 
médica – impede que o professor abra seu outro olho, e talvez sempre 
impeça. Vimos muitas figuras parecidas nos últimos estágios da União 
Soviética. O próprio Gorbachev foi uma delas.  

Além disso, acho fascinante observar como aquele que podemos chamar, 
bondosamente, de um “historiador voltado às políticas” pensa e age. Para 
fins de comparação, temos aqui o blog de um historiador voltado à 
história. O autor do blog, Christopher Knowles, adotou o lema de Ranke, 
wie es eigentlich gewesen, como nome de seu blog, e sua paixão pessoal 
pelo mundo que ele estuda é nítida. De fato, existem aqueles que 
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estudam o passado por amor, enquanto outros estudam-no por ódio. Sem 
querer causar polêmica excessiva, o professor Burke estuda a Rodésia 
seguindo um molde parecido com o dos estudiosos da Rassenkunde do 
passado em seus estudos sobre os judeus: em se tratando de toda e 
qualquer situação onde a Rodésia ou rodesianos tomaram uma atitude 
estúpida, maligna, ou ambos adjetivos, o professor certamente é um 
especialista no assunto. E repito, ele é muito, mas muito superior ao 
teórico pós-colonial típico. (Me pergunto de ele sabe que projetos 
rodesianos de tecnolocia MRAP estão salvando vidas americanas neste 
exato momento. Ou se ele se importa. Ou se ele sequer acha isso uma 
coisa boa.)  

Enfim. Chega dessa encenação de jantar-e-cinema. Já apresentei vários 
argumentos a favor da pílula vermelha, ou, como diria o professor Burke, 
a “narrativa declinista”. Considerando que o público em questão é 
irregular por natureza, eu tento apresentar um ou outro por semana, e 
salvo engano, faz um bom tempo que não recorro aos argumentos a 
seguir.  

Imagine por um segundo que não houve qualquer progresso científico ou 
técnico no século XX. Que o governo de 2008 foi forçado a depender da 
base técnica de 1908. Se a qualidade do governo melhorou, ou mesmo 
que tenha continuado igual, seu desempenho com as mesmas ferramentas 
deve ser de qualidade equivalente. E com tecnologia superior, deve ser 
melhor ainda.  

Mas mesmo sem computadores e telefones celulares, e até mesmo sem 
automóveis, os EUA do século XIX eram capazes de reconstruir cidades 
destruídas instantaneamente – quer dizer, “instantaneamente” pelos 
padrões de hoje, ao menos. Imagine só o que essa sociedade extinta, que 
se pudéssemos vislumbrar com nossos próprios olhos hoje nos pareceria 
tão exótica quanto à de qualquer outro país do mundo, seria capaz de 
realizar se tivesse em sua posse os apetrechos do século XXI – sem o 
progresso social e político visto desde então.  

Quando pensamos em progresso, costumamos visualizar a soma de duas 
curvas. X, a variação em nossa compreensão e controle da natureza, tem 
uma trajetória ascendente exceto nas circunstâncias mais desesperadoras 
possíveis – como na queda de Roma, por exemplo. Mas X é uma variável 
nebulosa. Y, a variação na qualidade do governo, é a questão presente. 
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Extrapolar o valor de Y a partir de X+Y não é um exercício nada trivial. 

Mas experimentos mentais mais amplos – como, por exemplo, imaginar o 
que seria da América de 1908 se o continente em questão materializasse 
magicamente no meio do oceano atlântico em 2008 e fosse forçado a 
modernizar-se para competir na economia global – contam uma história 
diferente. Digo com grande confiança que a América Antiga seria a maior 
potência industrial do mundo em menos de uma década, e tenho o 
pressentimento de que ela atrairia muitos imigrantes da América Nova. As 
sementes da podridão já estavam presentes naquela época, certamente, 
mas mal tinham começado a brotar. Ao menos em termos dos padrões da 
atualidade.  

Uma sociedade saudável e estável certamente deve ser capaz de 
prosperar de forma contínua sem qualquer tipo de melhoria técnica. Mas 
ao imaginar o século XX sem qualquer avanço técnico, o resultado é 
praticamente um século inteiro de pura catástrofe. Mesmo limitando 
nossa imaginação à segunda metade do século XX, imaginar os EUA de 
2008 limitados à tecnologia de 1950 é um cenário muito, mas muito 
tenebroso. Se você é desses que ainda está tomando pílulas azuis, a que 
força você atribui essa putrefação anômala?  

Por sua vez, a pílula vermelha nos oferece uma explicação muito simples: 
um sistema de governo atrofiado foi camuflado e amenizado por meio de 
avanços tecnológicos. Naturalmente, X pode vir a superar Y e nos levar ao 
ponto de Singularidade, onde o mau governo será um incômodo tão 
irrisório quanto a acne. Ou Y pode superar X e produzir a 
Antissingularidade – uma nova queda de Roma. Inventar inteligências 
artificiais com capacidade de autoinvenção é meio difícil quando a pessoa 
está ocupada comendo feijão enlatado frio dentro do perímetro de um 
campo de refugiados em Redwood Shores, enquanto no horizonte, Palo 
Alto é assolada por zunidos de RPGs, impactos secos de morteiros e 
colunas de fumaça preta, com os Norteños e os Zetas finalmente 
disputando o território carbonizado do que foram os escritórios onde você 
trabalhou. Improvável, claro, mas será que você entende a interação X-Y 
bem o suficiente para excluir a possibilidade desse resultado? Porque eu 
não entendo.  

Ingerir a pílula vermelha nos transporta, bem como Neo, a uma realidade 
completamente diferente. Na realidade (b), o mau governo não foi 
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derrotado, de forma alguma. A história não chegou a um fim. Nada disso. 
Ainda estamos vivendo isso. Talvez estejamos na mesma posição que a 
dos franceses em 1780 ou dos russos em 1914, que não faziam ideia de 
que os mundos em que viviam poderiam degenerar com tamanha rapidez 
e dar lugar à miséria e terror.  

Será que o abismo está mesmo tão próximo? Eu creio que não, mas os 
materiais estão certamente presentes. A fagulha ainda está longe do 
combustível exposto – a maioria dos americanos considera Ayers e sua laia 
mais como palhaços do que qualquer outra coisa, e nossos revolucionários 
modernos estão mais desligados do que nunca da classe baixa urbana 
(para qual John Derbyshire sugere a palavra shakespeariana maravilhosa 
“sacomão”). Todavia, o primeiro empreendedor político a encontrar um 
jeito de usar gangstas como tropas de choque – uma tática que a SDS 
frequentemente ameaçou usar, mas jamais soube aperfeiçoar – terá pura 
nitroglicerina em suas mãos.  

É mais provável, na minha opinião, que haja um declínio lento rumo a um 
futuro brezhneviano, onde nada que seja bom, novo, empolgante ou belo 
será autorizado pela lei. X enfraquece e limita-se a rastejar. Y perdura. E 
só após muitas e muitas décadas – provavelmente depois das nossas vidas 
– é que veremos o início da verdadeira experiência da distopia. Ou o 
sistema pode sofrer uma falha catastrófica e produzir não o autoritarismo 
algorítmico rarefeito deste blog, mas sim alguma forma do neofascismo 
grotesco do Stormfront. (Por que será que quanto mais nazista você é, 
mais feio é seu site? Deixa para lá, acho que já sei a resposta.) Ou pode 
ser que tudo dê certo. 

Mas será que podemos mesmo contar com isso? Não podemos. Portanto, 
como indivíduos pensativos e preocupados, temos três motivos para 
considerar soluções. Primeiro, somos indivíduos pensativos e 
preocupados. Segundo, refletir sobre o governo em um contexto pós-
democrático é uma forma excelente de limpar a cabeça dos cânticos 
antinomianos espremidos até o talo dentro dela por nossos educadores. E 
terceiro, depois de varrer esses cânticos embora, refletir sobre o governo 
chega a ser divertido e revigorante. O problema não é novo, mas o 
terreno está ocioso há tempos.  

Primeiro: o problema. Nosso objetivo é converter um governo do século 
XX, como por exemplo o governo americano, que podemos chamar de 
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“Washcorp”, a uma organização soberana dotada de estabilidade, 
responsabilidade e eficácia. Para simplificar a explicação, vou supor que 
você é americano. Caso não seja americano, quase certamente vive em 
uma sociedade regida por um governo de estilo americano pós-1945. Faça 
as devidas substituições para seu contexto.  

Nossa lógica diz que imóveis seguros são a forma mais antiga e 
importante de capital. Em outras palavras, são ativos produtivos. Há 
somente uma forma responsável e eficaz de se administrar um ativo 
produtivo: fazendo com que ele dê lucro. Maximizar esse lucro significa a 
maximização do preço do ativo. Maximizar o preço de uma jurisdição 
soberana significa a maximização do preço das propriedades dentro dela. 
Maximizar os preços dos imóveis significa a maximização da atratividade 
do bairro. Maximizar a atratividade do bairro significa a maximização da 
qualidade de vida nele. Maximizar a qualidade de vida é o objetivo do 
bom governo. Portanto: um governo responsável e eficaz é mais 
facilmente realizado pelo capitalismo soberano – em outras palavras, o 
neocameralismo.  

Veja aqui o economista austríaco Hans-Hermann Hoppe – provavelmente o 
maior astro de sua escola filosófica desde a morte prematura de Rothbard 
- penando com esta questão. O professor Hoppe é um antinomiano da 
espécie libertária. Ele é um formalista sensato em todos os níveis exceto 
o mais alto, onde ele rejeita o conceito da propriedade soberana como 
uma espécie de tramoia realista. (Na verdade, era possível comprar e 
vender feudos soberanos com grande facilidade na Europa medieval – e 
repare que não havia qualquer “direito natural” que protegesse os 
Quitzow dos Hohenzollern.) O professor Hoppe escreve: 

Nestas circunstâncias, uma opção completamente nova torna-se 
viável: a provisão de lei e ordem por agências de seguro do setor 
privado (lucros-e-perdas) concorrendo no mercado livre.  
 
Embora limitadas pelo Estado, agências de seguros protegem 
proprietários privados, por meio do pagamento de compensação, 
contra uma variedade de desastres naturais e sociais que vão desde 
enchentes e furacões a assalto e fraude. Portanto, me parece que a 
geração de segurança e proteção é o propósito essencial dos 
seguros. Ademais, as pessoas não confiariam em qualquer um para 
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fornecer um serviço essencial como o da proteção.  

Há só uma diferença: uma agência de seguros existe sob a proteção de 
um governo que faz com que seus contratos sejam seguidos. Por outro 
lado, há, de fato, uma palavra na língua inglesa para definir uma agência 
de proteção desprovida de proteção própria. É o que chamamos de 
gangue. (A palavra russa krysha, que significa “teto”, também é bastante 
evocativa.)  

Na vida real, por motivos militares óbvios, gangues costumam se 
organizar em territórios específicos, ou conjuntos contíguos de imóveis. 
Historicamente falando, situações onde há sobreposição nos territórios de 
gangues diferentes são incomuns. Conforme regras formais são 
desenvolvidas para o sistema de organização interna da gangue e seus 
relacionamentos com outras gangues, a gangue vira um país. A 
formalização maximiza os lucros da gangue e melhoram substancialmente 
a qualidade de vida de seus clientes.  

Nós começamos vindo do sentido contrário: um governo que é uma 
gigantesca abobrinha, madura, quiçá até senescente. Por mais terrível 
que pareça, e por mais degeneradas que suas leis tenham se tornado, 
ainda é um governo, e um governo ainda é uma coisa boa. É 
consideravelmente mais fácil liquidar e reestruturar o governo americano 
do que transformar a MS-13 e a Black Guerrilla Family nos Habsburgos e 
Hohenzollerns.  

Da última vez que investigamos esta questão, tínhamos liquidado o 
governo americano e transferido o controle operacional total de seus 
ativos ao administrador misterioso de processos de falência conhecido 
somente como o Curador (Capítulo X). O que não chegamos a descrever: 
(a) como o processo é iniciado, (b) como é escolhido o Curador, ou (c) 
quais políticas, além da eliminação da “política externa”, o 
apaziguamento dos sacomãos e a instalação de um sistema tributário 
sensato, podemos esperar que o Curador siga. 

Francamente, (c) não merece muita especulação nossa. O hábito 
democrático, onde pessoas comuns – ou até mesmo leitores deste blog, e 
é muito improvável que estes sejam pessoas comuns – consideram-se 
capazes de entender a melhor forma de se administrar um país, é um 
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hábito a ser quebrado a qualquer custo. Eu dirijo um carro com 
regularidade, mas não faço ideia do que eu faria se fosse colocado no 
comando da Ford. Estou escrevendo esta mensagem em um Mac, mas 
minha primeira medida como CEO da Apple seria pedir demissão. (Tudo 
bem, admito que antes eu tentaria resolver a questão dessas baterias de 
m*#!% primeiro.) Adoro cinema, mas não ousem me escolher para dirigir 
um filme. E por aí vai.  

Ademais, o fato de que demos ao Curador autoridade administrativa 
plena significa, por definição, que ele ou ela não é restringido pelas 
vontades e caprichos de qualquer movimento que tenha sido responsável 
por instituir o governo. Uma restauração tem um único propósito: um 
governo responsável e eficaz. Porém, não cabe a seus arquitetos 
supervisionar os pormenores envolvidos.  

Por outro lado, podemos considerar certas questões. Por exemplo: 
existem pouquíssimas decisões que precisam ser implementadas em um 
nível continental. O governo americano proporciona defesa continental, 
coisa que não é grande dificuldade na América do Norte, mas que faria 
falta, eventualmente. Existem também, certamente, certas questões 
ambientais de escala continental. Mas não consigo pensar em outros 
exemplos relevantes. Em um país com um governo responsável e eficaz, 
até mesmo a imigração pode ser uma questão local: se você não tem 
permissão para viver e/ou trabalhar em um certo lugar, a tecnologia 
necessária para impedir tais coisas não chega a ser orwelliana. 

Suspeito, portanto, que os planos de reestruturação do Curador podem 
envolver a divisão da América do Norte em, digamos, suas 100, 200 ou 
500 maiores regiões metropolitanas (o histórico de delimitações internas 
do governo americano é inconsequente neste caso), com cada uma sendo 
designada seu próprio mini-Curador dedicado, como sempre, à 
maximização do valor de seus ativos. Parafraseando Tom Hayden: um, 
dois, três, muitos Mônacos.  

Com o tempo, nada impede que esses principados venham a ser 
negociados de forma independente e que sejam até soberanos no nível 
local, possivelmente com posse de ativos continentais do governo 
americano através do modelo de consórcio, ao invés do inverso. 
Inicialmente, porém, as responsabilidade financeiras do governo 
americano são tão vastas quanto seus ativos – na medida exata, já que 
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ele precisa atingir a solvência. Se não queremos que o dólar perca todo 
seu valor – e não queremos – o país inteiro precisa continuar sendo 
propriedade do governo federal.  

Visualizar o processo de reestruturação no nível local ajuda em dois 
sentidos. Primeiro, contagens para fins de redundância: se Seattle, por 
um motivo qualquer, eleger Kim Jong-il para ser seu Curador e ele 
prometer ser bonzinho, mas acabar voltando a seus velhos hábitos, os 
habitantes sempre podem fugir para Portland. Se Kim tivesse controle do 
continente inteiro, o continente estaria ferrado. Segundo, é 
simplesmente mais fácil visualizar a restauração de uma cidade só, ainda 
mais quando você vive na cidade em questão.  

A região da baía de São Francisco, por exemplo, é uma joia até mesmo 
em seu estado atual de deterioração, suas áreas proibidas, seus crimes 
modernistas contra a arquitetura, sua horda de pedintes e sua extensão 
urbana de mau gosto. Mal consigo imaginar o que indivíduos como um 
Steve Jobs, um Frederico o Grande, um Mountstuart Elphinstone da vida 
ou outro administrador de qualidade similar achariam dela.  

Mas como (b) escolher esse administrador? A questão crucial aqui é o back 
end desta estrutura administrativa. Um Curador não é um “ditador 
benevolente”. Se anjos estivessem disponíveis para preencher as vagas 
em nossa equipe, seria uma coisa. Mas não estão. Não existe 
responsabilidade sem uma prestação de contas. A grande sacada é 
impedir que a prestação de contas degenere e vire um governo 
parlamentar – em outras palavras, política, que foi exatamente o que nos 
trouxe à situação atual.  

Para inibir a manifestação da política, um Estado neocameralista estável 
e bem-estabelecido depende do fato de que suas ações são controladas 
por um corpo de investidores extremamente difuso, com o controle 
administrativa de cada membro sendo precisamente proporcional à 
parcela dos lucros recebida pelo investidor, e com nenhum deles podendo 
lucrar, por meios extraoficiais, contribuindo para a má gestão do 
empreendimento. O resultado é um alinhamento perfeito de interesses 
entre todos os acionistas, com todos tendo um único objetivo 
unidimensional: a maximização do valor de suas ações. Minha experiência 
própria com a governança corporativa no ramo privado mostrou que 
conselhos como esses costumam ser razoavelmente competentes no 
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processo de escolha de administradores, e quase nunca sucumbem a 
qualquer coisa que se pareça com a politicagem.  

Porém, o processo de conversão de um estado democrático a um estado 
neocameralista exige grande cuidado. Por exemplo, já que todo processo 
de falência converte dívidas a liquidez, um número expressivo de ações 
vai acabar parando nas mãos daqueles que agora controlam dólares, 
compromissos bancários ou do Tesouro, direitos a pagamentos de títulos, 
etc., etc. Será que esses indivíduos (a) terão motivação racional para 
buscar a maximização do valor de seus ativos, e (b) serão eficazes na 
escolha de administradores competentes que agirão de acordo com (a)? 
Ou não serão? Não temos como saber.  

Creio que tenho embasamento razoavelmente firme para declarar que 
quando a política democrática for eliminada, este modelo não oferecerá 
qualquer caminho através de qual ela possa voltar à vida. Porém, manter 
essa coisa morta é uma coisa. Matá-la é outra história.  

Os estados administrativos que temos hoje são irresponsáveis porque suas 
ações costumam ser consequências de imensas cadeias de procedimentos 
que distanciam as decisões individuais dos resultados. O fruto disso é 
perdidamente disfuncional e ineficaz, muitas vezes seriamente desconexo 
da realidade, e exige uma quantidade imensa de trabalho inútil e sem 
propósito. No entanto, ele tem as virtudes burkeanas (Ed, não Tim) de 
estabilidade, consistência e previsibilidade. Funciona, só que mais ou 
menos.  

Quando pegamos todos esses processos, políticas e precedentes, rasgamos 
tudo e voltamos à autoridade pessoal responsável, temos um ganho 
enorme nos quesitos de eficácia e eficiência. Mas esse modelo coloca uma 
carga arquitetônica imensa na pressuposição de responsabilidade e 
ausência de política. Isto simplesmente não pode sair malfeito. Caso saia, 
as consequências podem ser desastrosas. Alô, Hitler. Aliás, já mencionei 
Hitler? Além disso, existe também a possibilidade de que isso levaria à 
criação de um novo Hitler.  

Claramente, chegou a hora de discutirmos a sério a questão de Hitler. 
Qualquer um que proponha algo com qualquer semelhança com uma 
ditadura individual absoluta precisa ter um posicionamento claro a 
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respeito de Hitler. Pois afinal, sabe: Hitler.  

Albert Jay Nock, que dispensa apresentações aqui neste blog, autor de 
muitos textos que durarão muito além de nossas próprias vidas, fez as 
seguintes anotações em seu diário para o dia 23 de julho de 1933:  

A situação deplorável na Alemanha continua. É uma manifestação 
de um sentimento que tomou escala nacional, e qualquer pessoa de 
raciocínio sincero deve compreendê-lo, mas a expressão que vemos, 
sob o comando de um aventureiro lunático, toma a forma das 
enormidades mais revoltantes possíveis.  

É simplesmente o melhor resumo do Nacional Socialismo que eu já vi. E 
foi escrito meros seis meses depois da ascensão dos canalhas ao poder.  

Abordagens de cunho fascista visando o extermínio da democracia no 
século XXI precisam lidar com dois problemas sem soluções. O primeiro é 
que as democracias, como é de seu feitio, exageraram na missão de 
precaver-se contra qualquer coisa que sequer pareça o fascismo – elas 
morrem de medo desse conceito, em um grau absurdo. O fascismo passou 
a ser como um salmão tentando saltar por cima da Represa de Boulder. O 
segundo é que mesmo que seu salmão fosse capaz de saltar por cima da 
Represa de Boulder, o resultado seria...o fascismo. O que representaria 
uma melhora em certos sentidos. Mas em outros, não.  

A analogia da Represa de Boulder é muito bem demonstrada na página em 
La Wik sobre ação direta. Repare que todos os exemplos nessa página se 
encaixam na categoria revolucionária ou progressista. O termo 
aparentemente não se aplica à táticas reacionárias ou fascistas de “ação 
direta”, por mais que táticas não tenham alinhamento político. Os 
métodos de gângster empregados por Hitler e Mussolini para chegar ao 
poder foram, lógico, a pura essência da ação direta – bem como as 
abordagens dos Redentores Sulistas também foram.  

A resposta é que “ação direta” depende da tolerância e/ou conivência da 
polícia, das forças militares e/ou do sistema judiciário. Na República de 
Weimar, os nacionalistas tinham o apoio dessas três coisas – em grande 
parte relíquias do governo Guilhermino. A desnazificação reverteu esse 
quadro. Na Europa da atualidade, antifas podem dar surras em seus 
adversários enquanto as autoridades dão uma piscadela, acenam e fazem 
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vista grossa, enquanto neonazistas são punidos no limite máximo da lei. A 
resposta: dã. Não seja um neonazista.  

Qualquer um que tenha interesse em derrubar a democracia precisa 
urgentemente ler as memórias de Ernst von Salomon, Der Fragebogen, 
publicadas na língua inglesa com o título As Respostas, mas uma tradução 
mais adequada seria O Questionário. (O título é uma alusão aos 
questionários de desnazificação que precisavam ser preenchidos por 
qualquer alemão que buscasse um cargo de responsabilidade no governo 
pós-guerra.)  

Salomon, por mais que o nome engane, não era judeu (mas sua esposa 
foi), e nunca foi nazista. Porém, ele era um nacionalista ferrenho, e não 
só um nacionalista ferrenho qualquer: ele era membro da Organisation 
Consul, uma força assassina pós-Freikorps de reputação infame, e 
diretamente envolvido no assassinato de Rathenau, pelo qual cumpriu 
pena. (Ele tinha 19 anos na época e seu papel foi limitado a garantir um 
veículo para a fuga, se é que isso serve como atenuante.) Ele também foi 
um escritor brilhante que ganhou a vida escrevendo roteiros para o 
cinema – antes, durante e depois do Terceiro Reich. Um bom exemplo 
comparável seria Ernst Jünger, cuja obra também é de leitura 
maravilhosamente agradável, embora ligeiramente mais abstrusa.  

Der Fragebogen serve como uma introdução gloriosamente original ao 
mundo de Weimar, que a maioria de nós vislumbrou somente através do 
prisma da esquerda. Se você custa a entender como que Nock foi capaz 
de simpatizar com a destruição de Weimar enquanto por outro lado 
abominava o hitlerismo, von Salomon veio a seu socorro. O começo da 
obra por si só é uma obra-prima:  

GOVERNO MILITAR DA ALEMANHA: FRAGEBOGEN  

AVISO: Leia o Fragebogen por completo com grande cuidado antes 
de começar a preenchê-lo. Dê prioridade à versão na língua inglesa 
em caso de discrepância entre ela e a tradução para o alemão. 
Respostas devem ser obrigatoriamente datilografadas ou escritas 
de forma legível em letra de forma. Cada pergunta deve ser 
respondida de forma precisa e nenhum espaço deve ser deixado em 
branco. Se a pergunta em questão deve ser respondida com “sim” 
ou “não”, escreva a palavra “sim” ou “não” no espaço relevante. 
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Caso a pergunta não se aplique, indique isso por meio de uma 
palavra ou frase apropriada, tal como “nenhum” ou “não se 
aplica”. Inclua folhas adicionais caso falte espaço no questionário. 
Omissões ou declarações incompletas ou falsas serão consideradas 
ofensas contra o governo militar e resultarão em processos e 
punições.  

Terminei de ler o Fragebogen, ou questionário, por completo com 
grande cuidado. Mesmo sem uma orientação específica para tal, eu 
inclusive li o material mais de uma vez – cada palavra e cada 
pergunta. Este não é, de forma alguma, o primeiro questionário que 
me propus a destrinchar. Já preenchi, em minha vida, muitos 
Fragebogens idênticos a este, e uma grande quantidade de outros 
parecidos, em uma época e em circunstâncias sobre as quais 
elaborarei em certa medida na seção intitulada Observações. Além 
desse conjunto de Fragebogens, houveram outros: durante o 
período do dia 30 de janeiro de 1933 ao dia 6 de maio de 1945, que 
costuma ser chamado de “Terceiro Reich”, ou, com um toque de 
humor barato, de “Reich de Mil Anos”, ou ainda, por um breve 
momento, de “Regime Nazista”, ou, mais corretamente, descrito 
como o período do governo nacional-socialista na Alemanha – nesses 
anos também, lidei frequentemente com Fragebogens. Pode afirmar 
com segurança que eu invariavelmente li todos eles com grande 
cuidado.  

Para eliminar quaisquer dúvidas neste quesito, permita-me dizer 
prontamente que a leitura destes questionários sempre produziu o 
mesmo efeito em mim: um turbilhão de sensações é desencadeado 
em meu peito, com a primeira e mais forte delas sendo uma aflição 
aguda. Quando tento definir essa sensação de aflição de forma mais 
exata, me sinto que ela é muito parecida com aquela vivida por um 
estudante pego fazendo alguma travessura – uma pessoa muito 
jovem, no limiar da experiência de vida, depara-se repentinamente 
com um poder enorme e ameaçador que reivindica para si a força 
irrestrita da lei, dos costumes, da ordem e da moralidade. Ele ainda 
não tem a capacidade para avaliar a pretensão de retidão do 
mundo; no momento, sua consciência está bem quando ele está em 
harmonia com o mundo, e má quando não está. Ele não tem como 
profetizar que um dia chegará um momento feliz em que ele pesará 
o mundo e suas instituições nas balanças desta sua consciência 



ainda dormente – que ele o pesará e verá que ele não faz jus às 
expectativas, e que necessita uma reconstrução, desde seus 
alicerces mais básicos.  

Agora, em termos das questões que discutirei em breve em minha 
resposta à Pergunta 19, eu claramente não tenho, de forma alguma, 
direito a dar minha opinião sobre questões da consciência. Nem 
sequer tenho vontade de dá-la. Porém, como seria possível explicar 
o tom e arranjo deste questionário se sua intenção geral não é 
justamente servir como um novo estímulo para que eu examine 
minha consciência?  

Em todo este mundo, a instituição que me parece mais digna de 
admiração, a igreja católica, tem seu sistema de confissão e 
absolvição. A igreja reconhece que homens podem ser pecadores, 
mas não os marca como criminosos; ademais, existe um único 
pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. A 
igreja católica busca converter e salvar o pagão, que batalha para 
ser feliz de acordo com suas próprias crenças; mas para o herege, 
que chegou a ouvir o chamado, mas se recusa a segui-lo, não há 
perdão. É uma postura direta e consistente, e acarreta certas 
consequências sublimes. Ela leva diretamente ao sigilo do 
confessionário. Também significa que cada indivíduo, em sua busca 
pela graça, depende imensamente de sua própria determinação 
mais profunda. Uma bela postura a se manter, e uma que eu mesmo 
poderia muito bem aceitar para mim, caso não temesse que a 
própria quintessência dos ensinamentos da Igreja – sim, refiro-me 
aos Dez Mandamentos – vai contra, de forma dolorosa, uma série de 
leis que tenho sido obrigado a observar em tempos recentes.  

Pois não foi a Igreja Católica que veio a mim e pediu para que eu 
examinasse minha consciência, mas sim uma outra instituição muito 
menos admirável – o Governo Militar dos Aliados na Alemanha. 
Sublimidade está em liquidação aqui. Diferente do padre com o 
pobre pecador no sigilo do confessionário pacato, o GMA faz com 
que seu questionário infiltre meu lar e, como um juiz examinador 
com um criminoso, urra suas cento e trinta e uma perguntas em 
minha direção: ele exige, de forma fria e maçante, nada menos que 
a verdade; em duas ocasiões – uma no começo e uma no final - ele 
até ameaça punição; e posso imaginar vividamente a natureza e 



abrangência destas punições que ele tem em mente. (Veja a seção 
Observações, logo após este questionário.) [Salomon foi castigado 
brutalmente e sua esposa foi estuprada por soldados americanos em 
um campo de detenção pós-guerra. – MM]  

Foram representantes do GMA, homens em fardas bem-passadas e 
com muitos adornos em cores vibrantes, que deixaram 
inequivocamente claro para mim que todo homem digno de ser 
chamado homem deve pôr a mão na consciência antes de decidir 
tomar qualquer atitude específica ou não. Eles sentaram à minha 
frente, um após o outro, aqueles jovens simpáticos e bem 
arrumados, e discursaram com superficialidade e autoconfiança 
sobre uma questão monumental como a consciência do homem. 
Admirei a certeza apodíctica que passavam; invejei sua visão 
fechada e limitada do mundo.  

O livro de Salomon foi um best-seller na Alemanha pós-guerra. Hoje a 
obra é anátema, naturalmente, naquele país inteiramente ocupado – 
onde só é possível detectar um resquício quase imperceptível de qualquer 
cultura pré-americana.  

Aqui (voltando ao assunto Hitler) vemos algumas das observações de 
Salomon sobre os nazistas: 

Na época – era o alto verão de 1922 e a Paixão de Cristo de 
Oberammergau estava sendo encenada – Munique fervilhava com 
estrangeiros. Nem mesmo os cidadãos locais tinham tempo para 
comparecer a grandes manifestações políticas. Por isso, eu nem 
sequer tive a oportunidade de ouvir Hitler – e agora sei que irei ao 
túmulo sem nunca ter comparecido a uma reunião onde poderia ter 
ouvido esta figura extraordinária da primeira metade do século 
vinte discursando ao vivo.  

“O que é que ele diz?” perguntei ao ajudante do Kapitän. 
 
“Ele diz mais ou menos o seguinte,” disse o ajudante, e acho 
relevante ressaltar que ele não conseguiu evitar imitar aquela voz 
áspera com insinuações vingativas. “Ele diz, em voz bastante calma: 
‘Meus inimigos desdenharam de mim, dizendo que não se pode 
atacar um tanque com uma bengala...’ Nesse momento, a voz dele 
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ganha força e ele diz: ‘Mas eu vos digo...’ E então ele berra com 
máxima intensidade: ‘...que um homem que não tem a coragem 
necessária para atacar um tanque com uma bengala nunca fará 
nada na vida!’ E o público responde com aplauso estrondoso e sem 
sentido.”  

O Kapitän diz: “Pouco sei sobre tanques, mas sei que um homem 
que tenta danificar um veículo blindado com uma vara de pesca não 
é um herói. É um idiota.” 
 
Não tenho como saber se o Kapitän, desprovido de habilidade 
retórica como era, considerava os métodos de persuasão das massas 
empregados por Hitler tão repugnantes como eu os considerava, 
mas imaginei que sim. Também tive uma vaga impressão de que 
para o Kapitán, profundamente absorto em seu conceito político, 
ser levado pela onda de um movimento das massas deve ter 
parecido sórdido. Políticas só podem ser estabelecidas por forças 
‘superiores’, não ‘inferiores’. O Estado deve sempre pensar no 
povo, mas nunca através dele. Novamente, tive a vaga impressão de 
que neste ponto, não poderia haver qualquer concessão – que 
qualquer concessão significaria uma falsificação.  

Mas foi precisamente seu impacto nas massas que levou ao sucesso 
de Hitler em Munique. Ele empregou novos métodos propagandistas 
nunca antes concebidos. As bandeiras de seu partido eram vistas em 
todos os cantos, bem como o gesto de reconhecimento, o braço 
direito erguido, usado por seus partidários; e o esforço deliberado 
de realizar esse gesto, por si só, era indicativo de um grau de fé. E 
em todas as partes ouvia-se aquela saudação, o slogan Heil 
Hitler! Jamais tínhamos visto um homem que ousasse incluir seu 
nome essencialmente particular em uma expressão essencialmente 
pública. Isso insinuava um grau de autoalienação entre seus 
seguidores que pode muito bem ter sido importante; um indivíduo 
não podia mais estabelecer uma comunicação direta com  seu 
vizinho – era preciso esse terceiro para servir de intermediário.  

E dez páginas depois: 

A palavra ‘democracia’ é uma que uso muito raramente, e mesmo 
então, com grande relutância. Não sei explicar o que é, e nunca 



conheci alguém capaz de explicar seu significado em termos 
compreensíveis para mim. Porém, temo que a afirmação de Hitler – 
de que seu conceito ideológico era o conceito democrático – será 
difícil de refutar. O esclarecimento do mundo a partir de uma única 
posição central, a conquista do apoio das massas através de 
argumentos convincentes, um caminho legítimo ao poder por meio 
das urnas, a legitimação pelas mãos do povo, propriamente dito, do 
poder conquistado – temo que seja muito difícil negar que todos 
estes são estigmas democráticos, revelando o que pode bem ser 
uma forma decadente e febril do modelo democrático, mas que não 
deixa de ser o modelo democrático. Temo, ademais, que a 
afirmação oposta – de que o sistema totalitário instaurado por Hitler 
não era democrático – será difícil de justificar. O estado totalitário 
é o exato oposto do estado autoritário, com o segundo, 
naturalmente, não apresentando qualquer estigma democrático, 
mas sim estigmas hierárquicos. Há quem pareça acreditar que 
formas de governo são dignas de louvor correspondente a seu 
desenvolvimento progressista; já que o totalitarismo é certamente 
mais moderno do que o sistema do estado autoritário, essas pessoas 
devem, logicamente, ver vantagem de Hitler no campo político.  

E eu temo, caro progressista de mente aberta, que esta deve ser a 
primeira vez em sua vida que você viu a palavra autoritário usada com 
uma conotação positiva. Veja só as minhocas esquisitas que dão um jeito 
de entrar quando deixamos nossas mentes escancaradas! Talvez a sua 
esteja, de fato, aberta demais. Melhor interromper a leitura.  

Caso Salomon não tenha sido claro o bastante, permita que eu 
parafraseie sua teoria acerca de Hitler e o Estado. Salomon e seu herói, o 
Kapitän Ehrhardt, eram essencialmente militaristas e monarquistas, 
adeptos do velho modelo prussiano de governo. Em 1849 quando Friedrich 
Wilhelm IV recusou-se a “aceitar uma coroa proveniente da sarjeta” (em 
outras palavras, tornar-se o monarca constitucional da Alemanha em um 
sistema esquerdista seguindo o modelo inglês criado nas Revoluções de 
1848), ele estava expressando essencialmente a mesma filosofia.  

Embora haja mais misticismo envolvido, e por mais que o tom militarista 
deva causar uma reação instintiva de nojo em qualquer um que tenha 
sido criado em uma sociedade democrática, a filosofia de Salomon é 
basicamente igual ao neocameralismo. (Faz sentido, já que foi Frederick 
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o Grande que nos deu o cameralismo.) A percepção de Salomon a respeito 
da opinião pública é exatamente a mesma que a minha: que ela 
simplesmente não tem nada a ver com a arte complexa da administração 
governamental, bem como os pontos de vista dos passageiros a respeito 
da aerodinâmica são irrelevantes ao piloto de um 747. Mais 
especificamente, a maioria dos americanos da atualidade não sabe 
praticamente nada sobre a realidade de como Washington funciona, e 
francamente, não vejo motivo pelo qual eles deveriam começar a 
aprender.  

No sistema totalitário implementado por Hitler e pelos bolcheviques, a 
opinião pública não é nada irrelevante. De forma alguma. Ela é o cimento 
que mantém a integridade do regime. A maioria das pessoas não tem 
conhecimento, por exemplo, dos frequentes plebiscitos através dos quais 
os nazistas validavam seu poder. Mas eles têm a impressão de que o 
nazismo era popular, de modo geral, ao menos até a deflagração da 
guerra, e nisso têm razão. Ademais, até mesmo um regime totalitário que 
não inspire popularidade legítima, bem como no caso dos bolcheviques, é 
capaz de nutrir uma pretensão de popularidade, e isso comanda 
essencialmente o mesmo poder.  

Ao descrever qualquer modelo político, um bom princípio a seguir é que 
os fracos nunca são os mestres dos fortes. Caso um modelo seja 
apresentado com o conceito de que os fracos controlam os fortes, 
experimente apagar a ponta de flecha no lado forte e redesenhá-la no 
lado fraco. É provável que o resultado seja um panorama mais realístico. 
A soberania popular era um dos preceitos básicos tanto do modelo nazista 
quanto dos modelos bolchevistas, e em ambos os casos, a narrativa oficial 
era que o Partido expressava as visões das massas. Na realidade, lógico, o 
Partido controlava essas visões. Essa é a natureza da ligação que Salomon 
desenha entre a democracia e o estado orwelliano governado por controle 
mental, dois tropos que nós, filhos do progresso, fomos ensinados a 
imaginar como extremos opostos.  

Salomon obviamente não é libertário – não tão libertário quanto eu, ao 
menos – e sinto que o que ele considera perturbador não é tanto a 
corrupção da opinião pública pela parte do Estado alemão, mas sim a 
corrupção do Estado alemão por parte da opinião pública. Seja qual for a 
direção dessa relação, o fenômeno representou um ciclo de feedback 
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que, no caso do nazismo, levou diretamente à perdição.  

Temos aqui outra descrição da democracia. Tente adivinhar onde ela foi 
escrita, e quando:  

A Nova Democracia 

Que liberdade é esta que deixa tantas mentes em alvoroço, que 
inspira tantos gestos de insensatez, tantos discursos alucinados, que 
leva à infelicidade das pessoas com tanta frequência? No sentido 
democrático da palavra, liberdade é o direito do poder político, ou, 
expressando de outra forma, o direito de participar no governo do 
Estado. Esta ambição universal por uma parcela do governo não tem 
qualquer limitação constante e não luta por uma questão 
específica, mas expande-se incessantemente, de forma que é 
cabível descrevê-la com as palavras do antigo poeta ao descrever a 
hidropisia: crescit indulgens sibi. Eternamente expandindo sua 
base, a nova Democracia almeja o sufrágio universal – um erro 
fatal, e um dos mais extraordinários na história da humanidade. Por 
estes meios, o poder político exigido tão fervorosamente pela 
Democracia seria estilhaçado em incontáveis fragmentos 
infinitésimos, e cada cidadão receberia um. O que ele fará com 
isso, então? Como empregará esse poder? No resultado em questão, 
já foi demonstrado de forma incontestável que na conquista deste 
objetivo a Democracia viola a fórmula sagrada da “Liberdade unida 
à Igualdade de forma indissolúvel”. Foi demonstrado que esta 
distribuição superficialmente parelha de “liberdade” entre todos 
envolve a destruição total da igualdade. Cada voto, representando 
um fragmento irrisório de poder, nada significa por si só; um 
agregado de votos por si só tem um valor relativo. O resultado pode 
ser comparado às assembleias gerais de acionistas de empresas 
públicas. Sozinhos, indivíduos são ineficazes, mas aquele que 
controla um grande número dessas forças fragmentadas é o mestre 
supremo de todo o poder, guiando todas as decisões e propensões. 
Podemos muito bem questionar a natureza da superioridade da 
Democracia. Em todas as partes, o mais forte torna-se mestre do 
Estado; em certos casos, um general sortudo e resoluto, em outros, 
um monarca ou administrador com uma certa dose de sabedoria, 
talento, um plano de ação bem definido e grande determinação. Em 
uma Democracia, os verdadeiros governantes são aqueles que 
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manipulam os votos com engenhosidade, através de seus peões, os 
mecânicos que operam com grande destreza as molas escondidas 
que mexem os fantoches na arena das eleições democráticas. 
Homens desta estirpe estão sempre prontos para disparar discursos 
bombásticos exaltando a igualdade; na realidade, eles governam o 
povo bem como qualquer déspota ou ditador militar. A expansão do 
direito de participar em eleições é considerada um avanço e uma 
conquista de liberdade pelas mãos dos teóricos democráticos, que 
defendem a tese de que quanto maior for o número de 
participantes nos direitos políticos, maior a probabilidade de que 
todos empregarão tal direito em nome do bem-estar público e do 
aumento da liberdade do povo. A experiência própria nos revela 
algo muito diferente. A história da humanidade testemunhou o fato 
de que as reformas mais necessárias e frutíferas – as medidas mais 
duradouras – procederam da vontade suprema de estadistas, ou de 
uma minoria esclarecida e dotada de ideias grandiosas e 
conhecimento profundo, e que, muito pelo contrário, a expansão do 
princípio representativo anda de mãos dadas com a degradação das 
ideias políticas e a vulgarização das opiniões entre o corpo de 
eleitores. Mostrou também que tal expansão – em grandes Estados – 
foi inspirada por ambições secretas visando a centralização do 
poder, ou que acarretou diretamente a concretização de ditaduras. 
Na França, o sufrágio universal foi reprimido com o fim do Terror e 
reestabelecido em duas ocasiões simplesmente para confirmar a 
autocracia dos dois Napoleões. Na Alemanha, o estabelecimento do 
sufrágio universal serviu o propósito único de fortalecer a grande 
autoridade de um estadista de renome que ganhou popularidade 
com o sucesso desta política. Só os Céus sabem ao certo qual serão 
as consequências finais disto!  

A manipulação de votos no jogo democrático ocorre com grande 
frequência na maioria dos estados europeus, e sua falsidade, 
aparentemente, já foi desvendada a todos; mesmo assim, poucos 
ousam rebelar-se abertamente contra ela. Cabe ao povo infeliz 
carregar o fardo, enquanto a imprensa, arauta de uma opinião 
pública fajuta, sufoca apelos do povo com seu shibboleth, “Grande 
é Diana dos efésios”. Mas na visão de uma mente imparcial, tudo 
isto não passa de uma peleja entre partidos e um remanejamento 
de números e nomes. Os eleitores, unidades irrisórias no nível 
individual, ganham valor nas mãos de agentes astutos. Esse valor é 
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concretizado através de diversos meios – principalmente, através de 
subornos de inúmeras espécies, desde recompensas na forma de 
dinheiro e bens frívolos à distribuição de vagas nas forças armadas, 
nos departamentos financeiros e na administração. Aos poucos, foi 
formada uma classe de eleitores que vive em função da venda de 
votos a uma entidade ou outra nas organizações políticas. Isto 
chegou a tal ponto na França, por exemplo, que cidadãos sérios, 
inteligentes e trabalhadores optam, em números imensos, por não 
votar, devido à dificuldade de se lidar com as panelinhas de agentes 
políticos. Subornos acarretam violência e ameaças, e reinos de 
terror tomam forma durante as eleições, através das quais as 
respectivas panelinhas apresentam seus candidatos; isso explica os 
incidentes conturbados em manifestações eleitorais, onde armas já 
foram usadas e o campo de batalha está coberto com os corpos dos 
mortos e feridos.  

Organização e suborno – estes são os dois poderosos instrumentos 
empregados com tamanho sucesso visando a manipulação das 
massas de eleitores. Tais métodos não são nenhuma novidade. 
Tucídides descreve em cores vívidas como eles eram empregados 
nas antigas repúblicas da Grécia. A história da República Romana 
apresenta exemplos monstruosos de corrupção como o instrumento 
principal utilizado por facções em suas eleições. Mas em nossos 
tempos, foi encontrado um novo meio de ludibriar as massas para 
fins políticos e uni-las com alianças adventícias através da 
instigação de uma comunidade fictícia de pontos de vista. Esta é a 
arte da generalização rápida e habilidosa das ideias, da composição 
de frases e fórmulas, disseminada com toda a confiança de uma 
convicção ardente como a maior novidade da ciência, como os 
dogmas da politologia, como uma compreensão infalível dos 
eventos, dos homens e das instituições. Houve uma época em que 
se acreditava que a faculdade de análise dos fatos e dedução de 
princípios gerais era um privilégio reservado para poucas mentes 
iluminadas e grandes pensadores; agora é considerada uma 
conquista universal e, tomando o nome de convicções, as 
generalidades da ciência política viraram um tipo de moeda da 
atualidade, cunhada por jornais e retoricistas.  

A faculdade de captar e assimilar tais ideias abstratas com base na 
fé foi disseminada entre as massas e tornou-se infecciosa, 



especialmente entre homens de educação insuficiente ou 
superficial, que constituem a grande maioria em todos os cantos do 
mundo. Esta tendência do povo é explorada com êxito por políticos 
que desejam poder; a arte de criar generalidades é um instrumento 
assaz conveniente nas mãos deles. Toda dedução segue o caminho 
da abstração; com base em uma série de fatos, o imaterial é 
eliminado, elementos essenciais são ordenados e classificados, e 
fórmulas gerais são deduzidas. Está claro que o mérito e valor de 
tais fórmulas depende de quantas de suas premissas são essenciais, 
e de quantas das eliminadas são, de fato, irrelevantes. A celeridade 
e facilidade com que se chega a conclusões abstratas são explicadas 
pelos métodos informais observados neste processo de seleção de 
fatos relevantes e em seu tratamento. Assim se explica o grande 
sucesso dos oradores e o efeito extraordinário das abstrações que 
jogam ao povo. As multidões são facilmente atraídas por lugares-
comuns e generalidades na forma de frases de efeito; pouco ligam 
para provas inacessíveis a eles; assim é formada a unanimidade de 
pensamento, uma unanimidade fictícia e visionária, mas 
devidamente real em suas consequências. Isto é chamado de “voz 
do povo”, tipicamente adornada com seu complemento, “voz de 
Deus”. A facilidade com qual homens são fisgados por lugares-
comuns leva, em todas as partes, à extrema desmoralização do 
pensamento público e ao enfraquecimento do senso político do 
povo. A França da atualidade serve como exemplo marcante deste 
fenômeno, e a Inglaterra também não foi poupada da infecção.  

O autor é o grande estadista e reacionário russo Konstantin 
Pobedonostsev. O livro em questão é Reflexões de um Estadista Russo. 
(Uma mistura fascinante de observações coerentes sobre o ocidente e um 
misticismo ortodoxo impenetrável – leitura altamente recomendada.) A 
data é 1869. Existe alguma parte da descrição de Pobedonostsex sobre a 
democracia que não se aplica à rinha disputada por Obama e McCain? Não 
que eu saiba. Aqui jaz o triunfo inevitável da verdade.  

Não existe um único escritor americano relevante – nem mesmo se 
contarmos os confederados como americanos, o que é um baita “se” – tão 
de direita quanto Pobedonostsev. Ele se encontra à direita de todos. 
Talvez até mesmo à direita de Carlyle, mesmo que fosse o velho Carlyle 
que (dois anos antes) produziu a visão apavorante descrita em Shooting 
Niagara. De fato, fuzilamos Niagara e a Rússia conseguiu seu parlamento. 
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Por alguns meses. E quanto à Alemanha, as consequências deixaram de 
ser um segredo dos Céus.  

Não avançamos nada em nosso esforço para responder a pergunta de 
Lenin. Mas temos uma noção melhor do que não deve ser feito. 
 
Não há como realizar uma restauração através de violência fascista e 
intimidação, porque hoje não existem simpatizantes do fascismo nos 
níveis mais altos do poder. Não há como realizá-la através da demagogia 
democrática, porque o conceito em si seria corrompido no processo de 
filtração pela mente coletiva, e porque essa mente simplesmente não é 
inteligente o bastante para avaliar a proposta no nível lógico – e a lógica 
é sua única vantagem. (Ela certamente não é sedutora no nível 
emocional.) Ademais, quando técnicas democráticas são implementadas 
para tomar poder absoluto, o resultado é Hitler.  

Por outro lado, não podemos esperar que a verdade prevaleça por si só, 
pois essa exata verdade está em circulação desde a década de 1860 – no 
mínimo – e não teve sucesso algum. E o pior de tudo é que o modelo é 
confiável somente em seu estado estável. Mesmo que fosse possível 
produzir, sem intimidação por meio de bandidos ou hipnotismo 
democrático, não existe qualquer motivo mágico para esperar que os 
acionistas iniciais, que sabem tanto sobre como governar um país quanto 
eu ou você, sejam politicamente isentos, que escolham um Curador com 
um pingo de bom senso ou até mesmo que deixem que um Curador com 
um pingo de bom senso fazer seu trabalho. 

Então pode ser que não haja nada a ser feito. É melhor curvar-se e curtir 
a jornada. Por acaso você, caro progressista de mente aberta (ou 
qualquer outro leitor deste blog), tem outra sugestão? 

 
 

CAPÍTULO XIII: TÁTICAS E ESTRUTURAS PARA QUALQUER 
RESTAURAÇÃO FUTURA 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 10 DE JULHO, 2008 



Caro progressista de mente aberta, eu já enrolei demais. Enfim, o que 
fazer? Vamos tentar responder mesmo a pergunta, desta vez.  

Para ser preciso: quais seriam os procedimentos necessários para 
converter uma democracia esquerdista do século XX, de forma segura, 
permanente e com um grau razoável de continuidade administrativa, a 
uma corporação soberana em que possamos confiar para providenciar um 
governo seguro, confiável e eficaz? Se você, caro progressista de mente 
aberta, optou por concordar comigo e considera isso uma boa ideia, o que 
devemos fazer para que esse quadro se concretize? 
 
Conforme já mencionei uma vez ou outra, os pais do meu pai eram 
ativistas do Partido Comunista dos EUA, então eu tenho um legado 
pessoal de pensamento revolucionário e conspiratório semirreligioso. No 
entanto, táticas e estruturas revolucionárias, de modo geral, não são 
nada úteis para reacionários. Uma restauração é o oposto de uma 
revolução. Ambas implicam uma mudança no regime, mas seguindo essa 
linha de pensamento, apoptose e necrose ambas envolvem morte celular. 
Não há qualquer continuum ligando as duas coisas. 
 
O espetáculo característico de toda revolução moderna é a procissão 
militar irregular – ou seja, carros ou pick-ups carregando jovens armados 
até os dentes, vestindo trajes locais típicos, realizando um vai-e-vem por 
suas ruas enquanto (a) buzinam, (b) abanam faixas escritas à mão, (c) 
entoam lemas chamativos, e (d) disparam suas armas em direção 
basicamente vertical. Ocasionalmente, um desses veículos para na frente 
de uma residência e rebeldes então expulsam os ocupantes, invadem o 
prédio e voltam com um infiel, um racista, um judeu, um espião, um 
poluidor, um nazista ou algum outro tipo de criminoso. O ofensor é então 
preso para transporte a um centro educacional ou esclarecido ali mesmo 
em um ato de justiça social radical. Sim, nós podemos!  

Por sua vez, na restauração ideal, a transferência de poder do regime 
antigo ao novo é tão previsível e fluida quanto qualquer transição 
eleitoral. Com todos os ritos, procedimentos e rituais seguidos à risca, 
até a última franja no traje do Grande Lama, os ternos Armani de seus 
guarda-costas armados com Uzis e as artes entalhadas na vela de 
manteiga de iaque, colada à uma caveira, que ele acende e assopra três 
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vezes enquanto entoa: “Obama! Obama! Llama Alpaca Obama!” O Grande 
Conselho Celeste desprende-se das amarras cruéis da existência, 
identifica seu sucessor, pede a seus funcionários que tirem seus pertences 
de seus respectivos escritórios e orienta os eunucos-chefes a se 
apresentarem para cumprir uma detenção temporária.  

Naturalmente, nós vivemos na Ámerica e não temos nenhum Grande 
Lama, claro. No entanto, nosso governo tem um procedimento claro para 
garantir uma conclusão 100% dentro da lei: ele tem o poder de aprovar 
uma emenda constitucional para dar um fim à Constituição. Embora seja 
tolice insistir em manter tal nível de pureza jurídica, seria grosseria de 
nossa parte não almejar tal coisa.  

Mas vamos criar um certo distanciamento neutro neste caso e argumentar 
que vivemos na Simpleslândia, que somos governados, no momento, pelo 
Simplesverno, e que queremos substituí-lo pela Corporasimples. A 
transição deve ser uma reinicialização total: as políticas, pessoal e 
procedimentos da Corporasimples não têm nada em comum, exceto por 
pura coincidência, com o funcionamento do Simplesverno. A 
Corporasimples herda os ativos do Simplesverno, lógico, mas com uma 
estrutura decisória completamente nova. Podemos contar com um certo 
grau de reestruturação arbitrária.  

Por motivos bem óbvios, eu dou preferência à palavra reinicialização. Mas 
existe uma palavra na língua inglesa (emprestada do francês) para uma 
transição descontínua de soberania: coup. Nem todo coup é uma 
reinicialização, mas toda reinicialização é um coup. O significado no 
francês, um golpe ou ataque, é uma simplificação perfeita da ideia da 
transição descontínua de soberania. Quando essa transição envolve uma 
substituição completa da estrutura decisória soberana, ela é uma 
reinicialização. Por exemplo, se as forças militares do Simplesverno 
iniciassem uma reinicialização, e naturalmente, sempre terão o poder 
para tal, o resultado nesse caso seria uma reinicialização militar.  

Não sou um oficial militar de alta patente, e também duvido que você 
seja, e se a reinicialização militar for a única estrutura plausível para 
uma transição, nós não teremos muito a contribuir. Por mais que, a meu 
ver, praticamente todo país no mundo de hoje sairia no lucro com uma 
transição a um governo militar, a verdadeira essência do golpe militar é 
que a opinião daqueles que não fazem parte do Conselho Geral não 



importam. Então por que deveríamos nos importar? É difícil nutrir 
qualquer interesse pela questão.  

(Porém, só para constar, de acordo com a agência Gallup, a instituição 
mais confiável dos EUA é... exatamente. Seguidas pelos “pequenos 
negócios” e “a polícia”. As forças armadas são quase três vezes mais 
populares que a imprensa. É seis vezes mais popular que o congresso. 
Façam as contas, crianças! Quando os tanques afinal tomarem as ruas, 
não haverá falta de vibração do povo. (Estranhamente, a outra metade da 
Catedral não foi incluída na enquete. Talvez tenha caído por um alçapão 
no fundo e foi descartada.))  

A única alternativa ao golpe militar é um golpe político, ou, optando por 
um termo mais chamativo, um democoup. Em um democoup, o governo é 
derrubado através da organização de uma massa crítica de oposição 
política que força sua rendição como consequência de pura pressão social 
esmagadora, no cenário ideal. O exemplo mais saliente é certamente a 
queda da União Soviética, junto com seus estados fantoches, e aquele 
exemplo de nome maravilhoso, mas equivocado: a Revolução de 
Veludo. (Repito, uma reação não é uma revolução.) Outros exemplos 
incluem a Redenção Sulista, a Restauração Meiji e, claro, a Restauração 
Inglesa.  

Em cada um desses eventos, uma coalizão política abrangente empregou 
táticas mais ou menos não-violentas, embora raramente totalmente de 
acordo com as leis, para substituir uma administração fracassada com um 
novo regime dedicado à restauração de um governo responsável e eficaz. 
Repare que são todos exemplos de eventos históricos reais que ocorreram 
no mundo real. Não inventei esses acontecimentos e depois editei as 
páginas na Wikipédia para comprovar sua existência. Pois é, caro 
progressista de mente aberta. Mudanças podem de fato acontecer.  

Se tem um fato a ser lembrado acima de qualquer outro a respeito de 
restaurações via democoup, é que este programa não tem nada a ver com 
aquele conceito tradicional de participação democrática aprendido nas 
aulas de educação cívica do penúltimo ano do ensino médio. Obviamente, 
nossa proposta não é substituir só um funcionário ou outro cujo papel é 
essencialmente simbólico. Estamos tentando substituir não os ocupantes 
atuais dos escritórios “políticos” temporários e quase inteiramente 
cerimoniais do Simplesverno, mas sim o Simplesverno em si – de cabo a 
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rabo. De fato, estamos empregando táticas democráticas para abolir a 
própria democracia. (Não há qualquer ironia nisso. É irônico, por acaso, 
quando um monarca absoluto decreta o estabelecimento de uma 
constituição democrática?)  

Por definição, uma reinicialização é uma transição não-incremental. Na 
medida em que existe um algoritmo gradual que vai enfraquecendo o 
Simplesverno lentamente e puxando ele de forma inexorável rumo à beira 
da implosão, táticas gradualistas podem ser úteis. Mas essas táticas são 
úteis apenas enquanto servem o objetivo, e o objetivo em questão não é 
gradual.  

Todos temos conhecimento de revoluções graduais no molde fabianista ou 
gramscista. E táticas são táticas, seja por bem ou mal: na guerra entre as 
forças do Céu e os exércitos de Satã, tanto anjos quanto demônios 
pilotam tanques e aviões de caça. Então por que será que a história nos 
oferece muitos exemplos de revoluções súbitas, muitos exemplos de 
revoluções graduais, alguns poucos exemplos de reações súbitas e 
praticamente nenhum exemplo de reação gradual? 

Mesmo que não tivéssemos explicação para a observação acima, é quase 
sempre imprudente brincar com Clio. Mas temos, de fato, uma 
explicação: a revolução, sendo de caráter fundamentalmente 
antinomiano (oposto à lei e à ordem), é entrópica. A revolução é a 
destruição da ordem, a degradação rumo à complexidade. Destruição 
lenta toma a forma de deterioração, câncer e corrosão. Destruição rápida 
é aniquilação, fogo e gangrena. Ambas são possíveis. Às vezes, as duas 
formam um coquetel maravilhoso.  

Mas a reação, sendo de caráter pronomiano (dando preferência à lei e à 
ordem), é a substituição da desordem complexa com simples formas 
geométricas. Supondo que a desordem acumule como uma bola de neve e 
crie ainda mais desordem, o que representaria um fenômeno entrópico 
bastante comum (pense na cascata de eventos que transforma uma célula 
comum em uma célula cancerígena), qualquer tentativa de reação 
gradual é como subir uma colina. Células cancerígenas são tratadas por 
meio da aniquilação, não optando por tentar restaurá-las a um tecido 
normal e saudável.  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Agora, isso não passa de uma metáfora, lógico. Não estamos matando 
ninguém. Estamos liquidando instituições. Tentem manter isso em mente, 
crianças.  

Mas sem dar força demais a isso, porque a metáfora da eliminação é de 
importância crítica. Metaforicamente falando, vamos liquidar o 
Simplesverno da seguinte forma: vamos atingi-lo na cabeça com um golpe 
fortíssimo desferido com um objeto pesado e pontiagudo que cruza um 
espaço curto com uma velocidade altíssima. Em seguida, vamos esmagar 
seu corpo sob um enorme rolo compressor, secar a panqueca resultante 
em um forno de alta temperatura e moer essa massa até ela virar um fino 
pó, que então será misturado com vidro derretido e fundido na forma de 
lingotes, a serem armazenados em alguma cavidade geológica profunda, 
como uma mina de sal. O poço será preenchido com concreto e cercado 
com uma cerca dupla vigiada por cachorros e com o arame farpado 
voltado para dentro. Até mesmo isso pode ser insuficiente, mas vale a 
tentativa.  

Menos metaforicamente, o ponto de partida para um democoup é um 
aprograma. Vamos chamá-lo de X. O sucesso envolve (a) convencer um 
grande número de pessoas  apoiar a proposta de que X deve ser feito, e 
(b) organizar essas pessoas para que operem de forma coletiva com o 
objetivo de fazer X acontecer.  

Para definir o democoup, é preciso antes explicar o que ele não é: 
democracia nos moldes definidos nas aulas de educação cívica. Vamos 
realizar uma farsa de experimento dentro dos limites da democracia da 
aula de educação física, só para demonstrar como isso é inútil.  

Começamos, obviamente, com a formação do Partido Mencista. Um novo 
produto no mercado de ideias. Naturalmente, se temos novas ideias, 
precisamos de uma nova marca. No espírito democrático clássico, nosso 
novo partido precisa ser organizado em torno de (a) uma visão conjunta 
alinhada a respeito das políticas de governo (“fascismo corporativo 
racista”, por exemplo), (b) uma personalidade bombástica (eu, 
naturalmente) ou (c) ambas opções.  

Este Partido Mencista precisa superar obstáculos tão imensos que chega a 
ser cômico. Para começar: o que é o fascismo corporativo racista? Já que 
o mencismo está além dos limites mais extremos dos extremos, ele só 
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atrairá seguidores que tenham uma paixão real por nossa visão do 
fascismo corporativo racista. É lógico que esta designação é calculada 
para atrair somente aquelas mentes mais independentes do mundo dos 
pensadores independentes – definindo-os em termos respeitosos. Assim 
sendo, o fascismo corporativo racista deve servir como uma “grande 
tenda” que, em nome do crescimento, para parecer importante, aceita 
todos aqueles partidários cujos pontos de vista podem ser descritos como 
vagamente fascista-corporativos racistas.  

Na realidade, eu não faço ideia do que o “fascismo corporativo racista” 
possa ser. Só gosto do nome. Mas isso é uma atitude inconsequente e gera 
problemas. Por exemplo, o FCR é antissemita ou não? Lógico que eu, 
Mencius, não sou antissemita, mas será que uso cada músculo de meu ser 
para expurgar quaisquer mencistas que expressem até mesmo opiniões 
muito levemente antissemitas? Caso opte por essa abordagem, o Partido 
Mencista se tornará um exercício avakianesco explorando a liderança de 
cultos. Caso contrário, ele se tornará um exercício embaçado e 
mergulhado em cerveja, explorando a puerilidade plebeia vulgar, nos 
moldes do Stormfront. Naturalmente, todo Mencista deve apoiar a 
candidatura política de Mencius (que certamente descambará a falar de si 
mesmo na terceira pessoa). Mas será que outros também o apoiarão? Rá.  

De modo mais geral, é fácil entender a dificuldade organizacional de se 
construir um movimento em torno de uma visão de governo, seja ela uma 
visão de políticas bem detalhadas (o plano de Sailer para uma reforma 
educacional vem à mente), ou uma teoria geral de governo, como no caso 
do libertarianismo. Se nossos partidários forem forçados a pensar no 
sentido democrático, imaginando a si mesmos ou – no mínimo – suas 
ideias no poder, nós teremos de lidar com aquela tremenda âncora 
contraproducente que é o conflito interno. “O que é o 
libertarianismo?” Deus me livre. É uma linha muito tênue entre guiar um 
rebanho de gatos e ser guiado por ele. 

E se os partidários são forçados a eleger uma figura pública que 
consideram um amigo pessoal deles, bem como os leitores da People, que 
imaginam conhecer Brad Pitt, então (a) basta um pequeno 
desentendimento para quebrar esse vínculo frágil, e (b) esse vínculo não 
garante que o Líder terá qualquer poder real quando ele chegar ao poder. 
Como os presidentes da atualidade, todos os quais tem sido atores (no 
sentido de que sua função é ler roteiros escritos por outros) nesses 
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últimos 75 anos, ele passará a maior parte de seu tempo tentando manter 
o apoio dos bajuladores volúveis que colocaram ele ali. 

As eleições democráticas da modernidade são um substituto 
extraordinariamente pífio para uma legítima mudança de regime. Como 
temos visto, a democracia se compara a um governo só na mesma medida 
que um câncer cinzento e pegajoso se compara a um tecido muscular 
rosado e com vida. É uma forma neoplástica degenerada. A América só 
durou tanto tempo – e ainda tem muitos anos de vida pela frente – porque 
esse tumor maligno está, no momento, encistado em uma casca grossa de 
tecido cicatricial esclerótico – nosso serviço público permanente. 
Democracia implica política, e “política” é um palavrão nos olhos do 
estado do serviço público. Por bom motivo, já que sua função é resistir 
contra a democracia, e desempenha esse papel com muita eficiência.  

Portanto, qualquer tentativa de derrotar o Estado-Catedral esclerótico 
através de uma restauração da democracia representativa no sentido 
clássico da expressão, onde a política pública é verdadeiramente 
formulada por funcionários eleitos (tais como o Líder, Mencius), É como 
uma investida com baionetas contra a Linha Maginot. O Partido Mencista 
poderia até ter êxito em eleger Mencius presidente, e mesmo assim ainda 
seria pulverizado e reduzido a pedacinhos de carne moída por 
metralhadoras burocráticas já miradas nele de antemão. Resumindo: uma 
total perda de tempo. Seria muito mais prático ficar de cócoras e fingir 
que está gostando.  

Quando pensamos em um democoup ao invés de um partido democrático, 
todos esses problemas somem. (São substituídos por outros problemas, 
mas vamos tratar de cada um deles individualmente.)  

Adeptos de um democoup propõem um plano de ação, não uma visão 
política ou uma personalidade. Os manifestantes que gritavam “Wir sind 
das Volk” não lutavam para serem eleitos ao parlamento da Alemanha 
Oriental. Eles queriam dar um fim ao socialismo estatal. Todos os 
indivíduos naquela multidão tinha o mesmo exato objetivo. O movimento 
foi coerente – um laser, não uma lanterna.  

“Fascismo corporativo racista” é uma lanterna. “Mencius Presidente” é 
uma lanterna. Até mesmo “governo seguro, responsável e eficaz” é uma 
lanterna, até certo ponto, embora o feixe comece a tomar uma forma 
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mais compacta – compare, por exemplo, com sonno joi. “Restaurem os 
Stuart” é um laser. Pode não ser o melhor laser possível (vamos analisar 
outros), mas é certamente um laser.  

Uma suposição democrática muito comum é a de que um movimento não 
tem como empregar poder com sucesso sem antes agregar o apoio de uma 
legítima maioria. Na realidade, nenhum dos movimentos envolvidos na 
queda do comunismo chegaram a mobilizar qualquer coisa que beirasse 
uma maioria. Suas manifestações não levaram metade da população às 
ruas. Foram puros exercícios do poder democrático brutal, e foram bem-
sucedidos, mas não tiveram nada a ver com eleições ou maiorias.  

E naturalmente, nossa versão ocidental do socialismo, em grande parte 
devido ao fato de que ela não arrancou as presas da política democrática 
por completo, reage muito mais do que qualquer estado comunista aos 
caprichos da opinião pública. Ano passado, o grupo de lobby por 
restrições à imigração NumbersUSA privou o Partido de Dentro, quase por 
si só, do prazer de importar o que certamente teriam sido milhões de 
eleitores devotos. Quantas pessoas chegaram a contatar o Congresso a 
seu pedido? Ficaria pasmo se o número chegasse a cem mil.  

Quando olhamos além do enquadramento eleitoral e consideramos a 
influência direta no governo, vemos o tremendo poder da coesão, 
dedicação e organização. Está bastante claro, por exemplo, que a 
Revolução Americana foi apoiada por uma mera minoria de americanos. 
Mas os Patriotas eram muito mais motivados e vigorosos em suas atitudes 
do que os Tories. Podemos deplorar os resultados, mas certamente não há 
mal algum em analisar as táticas.  

Um exemplo peculiar de coesão reacionária brotou recentemente em – de 
todos os lugares possíveis – minha cidade-natal, São Francisco. A Pravda 
local pavorosa de SF, a Chronicle, implementou recentemente uma seção 
para comentários. Ao contrário de seus concorrentes maiores e mais 
cautelosos, a Chron (a) oferece a funcionalidade de comentários em todas 
as suas matérias, e (b) permite que membros deem votos positivos ou 
negativos para cada comentário. Repare que isso permite que o leitor 
corriqueiro compare a respectiva força política de duas correntes de 
opinião opostas – já que os votos positivos e negativos não se cancelam.  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E o resultado, nesta capital progressista do mundo? Discussões como esta, 
onde comentários como  

Chega a dar vergonha de morar em São Francisco. É uma situação 
completamente absurda. Por que não convidamos logo todos os 
fugitivos, todos os criminosos sexuais em liberdade condicional e 
todos os traficantes a virem a SF e damos a eles alojamento e 
comida grátis. Simplesmente ridículo. 
 
LOL, “Gente!” inocentes ou não, vamos Deportar TODOS os 
imigrantes ilegais. Se são ilegais, não são inocentes. Justo é justo. 
Nosso governo é insano nesse quesito. 

O esquerdismo radical não é uma filosofia política, mas sim uma 
forma de doença mental. 

OK (xingamento deletado), já chega, já basta. Eu nunca nem sequer 
levei uma multa de trânsito nesta minha meia idade, mas agora 
chega, botem um revólver na minha mão, munição, uns lugares 
para roubar e saquear, quem vem comigo nesta festa contínua de 
comportamento criminoso? Encarem a verdade, nós somos OTÁRIOS, 
OTÁRIOS. Não há qualquer incentivo neste mundo de Deus para que 
qualquer um siga as leis. Por quê? Eu vivi errado esse tempo todo, 
porque não há mais qualquer punição para o crime. Uns $5.000 para 
financiar umas férias cairiam bem, então vou tomar essa grana à 
força. Por que alguém seguiria as leis hoje em dia?  

podem ser “eleitos” por notas de, respectivamente, 426 a 4, 371 a 17, 
346 a 55 e 484 a 15.  
 
(Porém, a melhor destas discussões que já vi foi uma sobre os “sem-
teto”. Teve uma página onde cerca de um terço dos comentários tinham 
sido “deletados por SFGate” e os dois terços restantes estavam salpicados 
com outros como – e lembro muito especificamente disto, não é invenção 
– “eu me importava muito com os sem-teto antigamente, mas 
ultimamente eu não quero nem saber. Por mim, podem enrolar todos eles 
em tapetes e jogá-los na Baía.” Recebidos com rompantes frenéticos de 
aplausos virtuais, é claro. Meus parabéns, São Francisco! A cidade de Herb 
Caen, da hungry i e da Barbary Coast nos trouxe um novo esplendor – o 
Bürgerbräukeller @ SFGate.)  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Mais interessante ainda, depois das matérias sobre os traficantes de crack 
hondurenhos e das reações subsequentes (a discussão mais recente, e que 
promete ser gloriosa, é encontrada aqui), nosso prefeito notoriamente 
pusilânime, ou melhor, seus produtores, decidiram pseudorrecuar, 
voltando atrás a respeito de sua prévia pseudo-não-decisão. De onde veio 
sua vox populi? O que você acha? A Chronicle criou um monstro.  
 
Este humilde BBS corporativo, criado sem a mínima intenção de servir 
como uma arma reacionária na guerra de informação, está caminhando a 
passos largos para virar um verdadeiro espinho no pé de seus mestres na 
Pravda. De fato, o tom de todos os jornais de menor porte nos EUA está 
lembrando cada vez mais o da Soviet Life. A autoadulação tão jovial, a 
veneração subserviente de burocratas mesquinhos e venais, e por todos 
os lados, a frieza gélida e plástica da Faca de Manteiga de Occam: 

Em muitas ocasiões, tive a oportunidade de discutir o setor de 
serviços com colegas ocidentais. Invariavelmente, eles salientavam 
diferenças entre os serviços disponíveis na URSS e aqueles a que 
estavam acostumados em suas terras natais. Eles diziam que, em 
comparação aos padrões ocidentais, esse setor ainda estava mal 
desenvolvido na URSS, mas não hesitavam em observar que a 
maioria de nossos serviços é espetacularmente barata. Por exemplo, 
o custo de lavar uma camisa masculina é de cerca de 10 kopeks (20 
centavos). Porém, essa segunda curiosidade não é de conhecimento 
geral de todos.  
[…] 
As pessoas compram mais coisas hoje em dia. Um apartamento 
distinto para cada família, coisa que era raridade nos meados da 
década de 50, hoje virou a regra. Hoje, oito de cada dez famílias 
urbanas vivem em apartamentos próprios. E há muito mais 
geladeiras, televisões, aspiradores de pó e sapatos sendo produzidos 
no país. Consequentemente, cresceu também a demanda por 
lavanderias, lavagem à seco, lojas de consertos e centros de 
manutenção de carros. 
[…] 
Para acelerar o progresso em todas as áreas do setor de serviços e 
aproveitar com mais eficiência as vantagens de uma economia 
planificada, o Comitê Estatal de Planejamento da URSS (Gosplan) 
desenvolveu um programa abrangente para a expansão da produção 
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de bens de consumo e da esfera de serviços do dia-a-dia no período 
de 1986 ao ano 2000. 
[…] 
De 1986 a 1990, o número de telefones crescerá por um fator de 1,6 
a 1,7 em comparação ao período atual de cinco anos, e por um 
fator de 5 até o ano 2000. Até lá, calcula-se que todos os habitantes 
de cidades pequenas terão telefones próprios instalados em suas 
casas.  

Etc., etc., etc. Não admira que o jornal de maior sucesso dos EUA 
consegue ganhar a vida satirizando nossa versão desse tipo de material. O 
formato é imortal. Ele fala conosco diretamente do além-túmulo do 
socialismo. (Não é à toa que estamos preenchendo os poços daquelas 
minas de sal.) Imagine só como teria sido se o verdadeiro Pravda, em 
1986, tivesse providenciado um pequeno espaço para comentários – na 
forma de papel e cortiça, provavelmente. Os tópicos teriam transbordado 
com exatamente o mesmo gênero de dissidência mesquinha e 
inconsequente.  

Este pequeno espaço para comentários tornou-se o que podemos chamar 
de um foco de energia política. Vamos a um par de observações cruciais a 
respeito da Sturmabteilung da SFGate – que poderia também ser descrita 
como a Ku Klux Chron ou, com um viés mais histórico, o Terceiro Comitê 
de Vigilância (consigo até visualizar um logotipo “3VC” estiloso).  

Primeiro, os frequentadores desses espaços de discussão representam 
uma pequena minoria dos eleitores de São Francisco. Mil votos não são 
nada em uma cidade de 750.000. Muitos deles provavelmente vivem nos 
subúrbios, e não em São Francisco propriamente dita. A noção de que eles 
representam a opinião pública de São Francisco é simplesmente ridícula.  

Segundo, esses percentuais desequilibrados não são representativos nem 
mesmo das opiniões dos leitores da Chronicle. Certamente encontramos 
matérias de sobra marcadas por congregações de usuários e 
contribuidores de votos positivos progressistas, embora os índices nunca 
sejam gritantes a este ponto. Suspeito que exista uma pequena 
comunidade de hooligans que vasculha a SFGate por um certo tipo de link 
e cujos membros reúnem-se em bandos, tão naturalmente quanto 
qualquer espécie única de mariposa buscando sua rara orquídea nos 
umbigos mais úmidos e carnudos do lado negro urbano. Está 
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simplesmente óbvio que essas não são pessoas boas ou saudáveis. Por que 
suas opiniões deveriam valer alguma coisa?  

Suas opiniões contam porque o poder de um sinal democrático é 
proporcional a cinco variáveis: o tamanho da antena, o material de que a 
antena é feita, a coerência da mensagem, a voltagem da transmissão e a 
clareza de recepção. Em outras palavras: o número de pessoas que 
concordam, o status social dessas pessoas, o grau em que elas de fato 
concordam a respeito de um dado assunto, quanto elas se importam e o 
grau de confiança que o tomador de decisão (o recipiente do sinal) pode 
ter nessa pesquisa.  

Se 10% da população americana responde “sim” em ligações frias de 
telemarketing que apresentam alguma pesquisa estúpida para responder 
uma pergunta besta que ninguém entende ao certo, como, por exemplo, 
“os EUA devem bombardear o Irã?”, a força de seu sinal é patética. 
Pessoas de status social médio são perguntadas uma pergunta óbvia sobre 
qual pode se esperar que tenham formulado uma opinião corriqueira, mas 
nada mais que isso. Eles dedicam cerca de dois neurônios à política a 
respeito do Irã. Uma dessas células talvez saiba localizar o Irã, e a outra 
talvez saiba que os habitantes da região usam turbantes. Ninguém sentirá 
a tentação de bombardear o Irã, ou sequer cogitará a ideia, com base na 
força deste sinal. 

Se temos 10% da população americana, com cada indivíduo sendo um 
proprietário de casa própria cuja identidade foi confirmada e cujas 
preferências são atualizadas regularmente no banco de dados, constando 
que eles são a favor da abolição de Washington e da restauração da Casa 
de Stuart, e que eles concordaram votar como um bloco único em nome 
deste fim, aí temos um fenômeno muito diferente. Será o bastante para 
abolir Washington, etc.? Provavelmente não, mas pode ser o bastante 
para colocar um príncipe Stuart no Gabinete. Embora não esteja claro se 
isso teria qualquer valor, o princípio deve ter ficado bem claro.  

Suspeito que o sinal da SFGate surte efeito porque ele é extremamente 
claro, as pessoas expressando essas opiniões são extremamente 
fervorosas e está claro que ninguém que se oponha a elas é fervoroso o 
bastante para se adentrar no lamaçal dessas orquídeas úmidas e 
contabilizar votos negativos contra os comentários nazistas. Assim, a cruz 
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suástica ressurge, bem no berço das Nações Unidas. Que ironia.  

(É lógico que na realidade não tenho dúvida de que os leitores em 
questão são todos ótimas pessoas, e lamento a tentação de referir-me a 
eles como a Ku Klux Chron. Na verdade, eles vivem dizendo coisas como 
“não sou republicano, mas...” A Lei de Conquest sempre se aplica.)  

De qualquer forma: voltamos à programação padrão. Já descrevemos X 
(no Capítulo X), mas nosso programa está incompleto. Temos a fórmula 
para um governo responsável e eficaz: uma estrutura financeira 
projetada para maximizar os retornos dos impostos através da 
maximização dos valores das propriedades. Temos também um programa 
para converter o Simplesverno à Corporasimples: entregar o primeiro 
formato, com todas suas malas e bagagem, a um administrador de massas 
falidas, ou Curador, que reestrutura a operação e converte seus inúmeros 
compromissos financeiros a títulos financeiros bem-estruturados. Aaté 
oferecemos sugestões de métodos de reestruturação – embora seja 
impossível decidir estas questões de antemão, lógico, já que a soberania 
do Curador é indivisa.  

Não sabemos a identidade desse tal Curador ou Curadora (exceto no 
exemplo de Steve Jobs). (Vamos supor que é uma fulana. Se Steve quiser 
mesmo o papel, lamento informar que ele vai ter que se despedir.) Não 
sabemos quem escolhe a Curadora e/ou avalia seu desempenho. Em 
outras palavras, temos a segunda metade do programa X, mas não a 
primeira.  
 
Francamente, escolhi pintar a questão da forma mais chocante e 
desagradável possível. Caro progressista de mente aberta, você já leu a 
descrição do clímax mais dramático da situação. Sua mente está aberta 
como uma ostra partida ao meio. Você já considerou seriamente a 
possibilidade de que seu país seria um lugar melhor caso a democracia 
fosse eliminada, a constituição fosse anulada e o governo fosse entregue 
a um ditador absoluto cuja primeira medida seria a instauração da lei 
marcial, e cujo plano de longo prazo seria a conversão de seu país a uma 
corporação de fins lucrativos. Agora podemos tentar traduzir estes 
conceitos estarrecedores a uma forma mais palatável.  

Primeiro, focar no papel da Curadora é um erro. Ela não é uma ditadora 
no sentido clássico. Um ditador, ou até mesmo um monarca absoluto, tem 
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poder e autoridade: sua pessoa é a fonte de todas as decisões, suas 
decisões são de caráter definitivo, e sua posição não está sujeita a 
qualquer tipo de avaliação externa.  

A Curadora – ou sua substituta a longo prazo, a Diretora (pode-se dizer 
que eu sou adepto da teoria do auteur no campo administrativo; a função 
da Curadora é converter o Simplesverno à Corporasimples, enquanto a 
Diretora será a executiva-chefe da Corporasimples desse ponto em 
diante) – está em uma situação diferente. Suas decisões são definitivas, e 
portanto, ela tem autoridade absoluta. Mas ela é uma funcionário, então 
não tem poder algum. Ela está lá só para cumprir uma função, e se não 
fizer um bom trabalho, será removida do cargo.  

A longo prazo, o poder na Corporasimples está nas mãos dos proprietários 
– os acionistas, os donos dos títulos da Corporasimples. No entanto, como 
discutimos no Capítulo XII, as pessoas certas para controlar as ações 
iniciais da Corporasimples – provavelmente, em grande parte, donos do 
antigo papel-moeda e compromissos equivalentes do Simplesverno – 
podem não ser as pessoas ideais para administrarem a Corporasimples. 
Ainda mais nesse período crítico de transição. 

Na verdade, qualquer plano onde o Simplesverno abra mão do poder 
soberano deve necessariamente envolver a transferência desse poder a 
uma agência intrinsecamente confiável. Vamos chamar essa agência de 
Conselho de Confiança. A Curadora é uma funcionária do Conselho, que 
escolhe ela, avalia seu desempenho regularmente e substitui a mesma 
caso haja qualquer dúvida a respeito de sua excelência. Soberania é um 
atributo do Conselho, não da Curadora.  

Quando a Corporasimples estiver bem estruturada e operacional, ela 
servirá como um teste da tese de que um bom governo é equivalente a 
uma administração sensata do capital soberano. No entanto, o Conselho 
deve inicialmente tratar essa tese como uma suposição – ou seja, sua 
missão é fornecer um bom governo, com base na tese de que o bom 
governo maximiza o valor da Simpleslândia a Corporasimples. Caso essa 
tese pareça equivocada, o Conselho não deve seguir adiante com a 
transição ao neocameralismo. Ao invés disso, ele deve buscar uma 
alternativa e optar por seguir adiante com ela. Toda a responsabilidade 
está em suas mãos.  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Naturalmente, uma forma degenerada do modelo Conselho-Curadora é o 
velho modelo realista – com o Conselho sendo a família real. O Conselho 
pode até ser composto de um único membro, a própria Curadora. Este 
seria o resultado obtido pela restauração dos Stuart por meio da Casa de 
Liechtenstein. O sucesso dela, quando é bem-sucedida, de fato, deve-se à 
tática de colocar todos seus ovos em uma única cesta bastante sólida. Os 
príncipes de Liechtenstein são governantes experientes e flagrantemente 
responsáveis, o modelo realista já foi amplamente comprovado de forma 
prática (embora passe longe de ser perfeito) e a opção pode ser descrita, 
sem grandes malabarismos genealógicos, como uma restauração da 
autoridade legal em qualquer país cuja soberania provém do Império 
Britânico.  

Mesmo assim, é preciso considerar o potencial de venda da proposta. A 
maioria das pessoas que vivem no mundo de hoje têm sido 
profundamente catequizadas a respeito das virtudes da democracia, da 
sabedoria mágica das multidões e dos males do governo individualizado. 
Não há como contornar a questão: é preciso mudar a visão das pessoas a 
respeito do primeiro ponto. (1) Porém, o cultivo de uma nova safra de 
jacobitas pode ser complicado demais até para o vasto potencial 
inexplorado da internet como ferramenta na guerra da informação.  

Há um modelo mais atraente para a consideração do Conselho: um bom 
parlamento à moda antiga, mas atualizado para o século XXI, 
naturalmente. Porém, não se trata de democracia. Cada um de seus 
membros tem um voto, mas esses membros não são escolhidos através de 
eleições de qualquer espécie.  

Eleitores criados seguindo a tradição democrática só serão capazes de 
entregar a soberania às mãos de um órgão administrativo coletivo que 
siga o molde operacional interno fundado no princípio de um indivíduo, 
um voto. Internamente, o Conselho é uma democracia extremamente 
simples e elegante regida por seus agentes administradores. 
Presumidamente, seguindo o modelo clássico de governança corporativa, 
esses administradores elegem uma Diretoria, que então escolhe a 
Curadora e avalia seu desempenho. Assim como a Diretoria tem o poder 
de despedir a Curadora quando bem entender, os administradores do 
Conselho podem também despedir a Diretoria. Todo o poder verdadeiro 
está nas mãos dos administradores.  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No cenário ideal, haveriam no mínimo milhares, preferencialmente 
dezenas ou até centenas de milhares de administradores. Como último 
recurso, a soberania poderia ser entregue ao Conselho através do mero 
seguimento do processo eleitoral do Simplesverno da atualidade, mas 
restringindo o sufrágio aos administradores – um plano de transição feio, 
mas funcional. A única dúvida é: quem são essas pessoas? Mais 
precisamente, quem deveriam ser essas pessoas?  

Pense bem, caro progressista de mente aberta. Presumo que você 
acredita na democracia. Presumo que essa crença não é motivada pela 
opinião de que o eleitor comum tem qualquer tipo de sabedoria ou 
conhecimento específico a respeito do difícil problema que é governar. 
Portanto, você acredita que existe algum tipo de efeito de amplificação 
que, de um jeito ou de outro, transforma a mediocridade dos hominídeos 
na famosa “sabedoria das multidões”. (Na verdade, como observou 
Tocqueville, ao menos no que diz respeito ao governo pelas multidões, o 
resultado costuma ser uma cascata informativa no melhor dos casos, e no 
pior, um ciclo de feedback especialmente perverso. Mas deixe para lá.)  

Porém, quer você acredite ou não na sabedora das multidões, você 
certamente acredita que qualquer forma de sabedoria que elas venham a 
expressar vem da sabedoria dos indivíduos que compõem essas multidões. 
Certamente não existe um fenômeno do centésimo macaco, onde a 
simples agregação de bípedes e comparação de seus resultados em provas 
de múltipla escolha é capaz de derivar uma verdade da vastidão das 
profundezas. (2)  

Portanto, sempre será possível melhorar a qualidade de representantes 
gerada por qualquer sistema democrático ao melhorar a qualidade dos 
eleitores. Este é o propósito do Conselho: melhorar a qualidade do 
governo de forma dramática ao trocar o sufrágio universal pelo sufrágio 
altamente qualificado. (3) Nossos administradores devem ser justamente 
isso – extremamente confiáveis.  

Certo, ótimo. Digamos que nosso objetivo é selecionar os 100.000 adultos 
mais confiáveis e responsáveis na Simpleslândia. Eles servirão como os 
administradores responsáveis por supervisionar a transição complicada e 
perigosa do Simplesverno à Corporasimples. Por definição, cada um 
desses indivíduos se encaixa no 99,95º percentil de confiabilidade e 
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responsabilidade. (Eu certamente não estou nesse grupo.)  

Não lhe parece óbvio que essas pessoas selecionariam gestores 
competentes. Me parece óbvio. Mas o plano é impraticável, e portanto, 
não há motivo para discussão.  

Qual seria o processo implementado para selecionar tais indivíduos? 
Caberá a quem recrutar os recrutadores? Encontrar um único indivíduo 
com tais qualificações executivas é um processo complicado e caro. 
Ademais, em um contexto soberano, o processo de triagem em si vira um 
tema politizado – muitos progressistas podem decidir, por exemplo, que 
somente progressistas são confiáveis. É impossível dar fim a uma briga 
através de uma nova briga.  

Este processo de recrutamento insano não pode ser realizado nem no 
Simplesverno e nem na Corporasimples. Não pode ser realizado no 
Simplesverno porque assim será sujeito às políticas típicas do 
Simplesverno, que são uniformemente venenosas, e as perpetuará na 
Corporasimples. À essa altura, a reinicialização deixa de ser uma 
reinicialização. Mas ele também não pode ser realizado na 
Corporasimples, porque a escolha da Curadora requer os votos dos 
administradores. E não pode haver um período intermediário de anarquia 
entre estes modelos.  

No entanto, há um macete que pode ser usado para contornar esse 
obstáculo. Você pode achar o macete fofo ou grotesco. Creio que é 
questão de gosto. Eu, por acaso, o acho bem fofo.  

O macete é um teste heurístico preciso para a seleção de 
administradores. O resultado do teste é um bit para cada cidadão da 
Simpleslândia: ou ele é nomeado um administrador, ou não. O teste é 
preciso no sentido de que seu resultado não é passível de discussão – ele 
pode ser consultado de forma trivial. E é heurístico no sentido de que 
deve produzir, na média, um bom resultado, com apenas uma ou outra 
exceção horripilante ocasional.  

Meu THP preferido define os administradores como o conjunto de todos os 
pilotos autorizados não-estudantes em atividade que aceitem a 
responsabilidade de curadoria até a data de término do Simplesverno. 
Esse conjunto não cresce – aulas de voo subsequentes não qualificarão 
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ninguém para tornar-se um novo administrador, e qualquer rejeição ou 
demissão da responsabilidade é irreversível. Em outras palavras, 
parafraseando Lenin: todo o poder aos pilotos. (Temos cerca de 500.000 
deles.)  

Vamos avaliar as vantagens deste THP. Pessoalmente, eu não sou piloto – 
não sou rico o bastante para isso, e tampouco responsável o 
bastante. Mas todos os pilotos que já conheci na vida, fossem eles 
particulares, militares ou de voos comerciais, me pareceram ser pessoas 
não só responsáveis, mas indivíduos com ideias próprias, e 
frequentemente aventurosos. Essa é uma combinação particularmente 
rara. Para ser mais preciso, é uma combinação aristocrática, e a palavra 
aristocracia é, afinal, simplesmente uma palavra grega que significa bom 
governo. Pilotos são uma fraternidade de indivíduos inteligentes, práticos 
e cuidadosos que têm as vidas dos outros em suas mãos em ocasiões 
frequentes. Existe algum ponto negativo?  

Se quisermos expandir esse grupo, podemos optar por incluir todos os 
médicos em atividade ou todos os agentes militares e policiais em 
atividade ou aposentados – ou melhor ainda, ambos os grupos. Acreditem 
ou não, médicos já foram uma das profissões mais reacionárias nos EUA, 
na vanguarda da luta contra FDR. Além disso, também atendiam a 
domicílio. Agora são um bando de burocratas comunistas. Mas nossos 
rapazes fardados podem mantê-los sob controle. Nossos soldados sabem 
como lidar como comunistas, se tiverem liberdade para tal. E o que é 
mais relevante para a questão, todas essas profissões exigem um alto 
grau de proficiência técnica, colocando as vidas de outros nas mãos do 
profissional.  

Temos então um programa sólido, claro e focado como um laser. 
Washington fracassou. A constituição fracassou. A democracia fracassou. A 
situação pede uma restauração, uma salvação nacional, uma 
reinicialização completa. Precisamos de um novo governo, recomeçando 
do zero, uma nova força inteligente, forte e justa. Todo o poder aos 
pilotos!  

 
1. Em Uma Apresentação Suave a Ressalvas Incondicionais, Moldbug 
propõe um aperfeiçoamento do neocameralismo chamado república por 
ações, que contorna essa questão ao trocar votos comuns por ações 
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negociáveis. Uma república por ações ainda é, discutivelmente, uma 
“democracia de sufrágio universal”, mas com votos correspondendo a 
ações, ao invés de a uma simples contagem de cabeças. O princípio a ser 
abandonado, então, não seria a própria democracia – o que exigiria muita 
persuasão nos tempos de hoje – mas sim o princípio muito mais frágil de 
“uma pessoa, um voto”.  
 
2. Na verdade, muitos adeptos da “sabedoria das multidões” de fato 
acreditam nisto, com a lógica de que os erros costumam se anular quando 
as opiniões individuais são independentes. Mas a observação mais geral de 
Moldbug – de que em igualdade de circunstâncias, melhorar a qualidade 
do julgamento individual melhora a qualidade da multidão – continua 
sólida.   

3. Conforme observado acima, a república por ações elabora em Uma 
Apresentação Suave a Ressalvas Incondicionais contorna esse passo ao 
converter votos comuns a ações negociáveis, preservando assim o 
“sufrágio universal” e fornecendo um incentivo financeiro para que 
eleitores menos qualificados transfiram suas ações aos mais qualificados. 

 
CAPÍTULO XIV: REGRAS PARA REACIONÁRIOS 

MENCIUS MOLDBUG · DIA 17 DE JULHO, 2008 

Caro progressista de mente aberta, espero que tenha apreciado esta 
estranha excursão.  
 
Todos nós gostamos de imaginar que temos mentes abertas, mas 
pouquíssimos de nós somos valorosos o bastante para cheirar qualquer pó 
estranho que coloquem debaixo de nossos narizes. Você ingressou a essa 
elite. Treze capítulos atrás, você talvez fosse um mero astronauta em 
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treinamento. Agora é no mínimo um tenente espacial, talvez até um 
capitão ou major. E existem galáxias inéditas que ainda podemos 
explorar!  
 
Porém, antes de mais nada: a solução.  
 
Quer dizer, antes de mais nada, o problema. Isto é um blog, afinal. Não 
podemos supor que todos os leitores leram todas as edições anteriores. 
Repetição é uma necessidade, e uma virtude também. Um verdadeiro 
tenente espacial, pego de surpresa pelo Monstro Gosmento de Veja, já 
deixou sua pistola de ácido no ajuste automático e dispara uma dose 
cavalar de drogas na direção de sua pele verde e pegajosa antes mesmo 
que o monstro perceba o que está acontecendo. Sua reação não é 
pensada, mas sim treinada – a apoteose da prática.  
 
O problema em questão é a democracia. A democracia é uma forma 
maligna e perigosa de governo que costuma degenerar – lentamente em 
certos casos, e em outros, com velocidade desconcertante e de revirar o 
estômago – rumo à tirania e caos. Você foi ensinado a venerar a 
democracia. Isso é porque você é governado pela democracia. Caso fosse 
governado pelo Monstro Gosmento de Veja, você veneraria o Monstro 
Gosmento de Veja. (Uma comparação de caráter mais terráqueo seria o 
comunismo, ou a “democracia do povo”, cuja alegação de ser uma forma 
mais avançada de seu primo ocidental estava perfeitamente correta – 
caso a palavra “avançada” seja usada no mesmo sentido, por exemplo, 
que no contexto “leucemia de estágio avançado”.)  
 
A democracia tem dois problemas: o de primeira ordem e o de segunda 
ordem. 
 
O problema de primeira ordem: já que um território governado equivale a 
capital ou, em outras palavras, um ativo valioso, ele gera renda. 
Participação no governo é também a definição do poder, desejado por 
todos os homens e muitas mulheres. No melhor dos casos, a democracia é 
uma guerra civil permanente e sem armas disputando esse pote 
gigantesco de dinheiro e poder. (No pior dos casos, as armas dão as 
caras.) Toda e qualquer facção democrática tem um incentivo inato para 
administrar mal o todo para aumentar o tamanho de sua porção.  
 
Mesmo sem entender bem o problema, Noah Webster descreveu os 
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sintomas perfeitamente em seu panfleto sobre a Revolução Francesa, 
escrito em 1794. Webster escrevia durante o andamento da restauração 
federalista semimonarquista, quando americanos tinham se convencido 
de que era possível criar uma república sem partidos políticos. Os 
Federalistas acreditavam que “facção” era a raiz de todos os males 
democráticos – bem como seus sucessores progressistas, que vivem 
almejando uma democracia “pós-partidária”. Ambos têm razão. Mas 
reclamar que a democracia é política demais é como reclamar que o 
Monstro Gosmento de Veja é gosmento demais.  
 
Webster escreveu: 

Já que a tendência de tais associações pode muito bem não ser 
inteiramente compreendida pela maioria das pessoas que as 
orquestram neste país, e muitas delas são indubitavelmente 
cidadãos bem-intencionados; pode nos ser útil traçar a trajetória da 
evolução do espírito partidário primeiro à facção, e depois, 
naturalmente, à tirania.  
[…]  
Minha segunda observação é que contendas entre partidos 
costumam ser violentas na mesma proporção da frivolidade do 
ponto em questão; ou da incerteza de sua tendência a promover a 
felicidade pública. Quando uma causa de grande magnitude está em 
questão e sua utilidade está nítida, uma grande maioria costuma ser 
a favor dela, e vice-versa; e uma grande maioria costuma silenciar 
toda e qualquer oposição. Mas quando tratamos de uma causa de 
menos magnitude, ou de utilidade menos visível, os partidos podem 
se encontrar – e frequentemente se encontram – em posições 
praticamente equivalentes. Nestes casos, a situação vira um teste 
de força – cada partido ganha confiança pela própria circunstância 
de igualdade – ambos convencem-se de que têm razão – confiança 
inspira ousadia e a expectativa de sucesso – orgulho vem ao socorro 
dos argumentos – paixões são inflamadas – os méritos da causa 
viram uma consideração secundária – a vitória, e não o bem público, 
vira o objetivo; com grande delonga, a questão é afinal decidida por 
uma pequena maioria – o sucesso insufla um partido com orgulho e 
eles nutrem ares de conquistadores; a decepção enche as mentes 
do partido oposto de amargura – e assim, a contenda acaba geram 
paixões violentas, sempre prontas a serem alistadas ao serviço de 
toda e qualquer causa. Esta é a progressão do espírito partidário; e 
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uma única questão frequentemente leva à criação de um partido 
que pode durar gerações; e os mesmos homens e outros seguidores 
continuarão divididos no que diz respeito a outras questões que não 
têm a mínima ligação com o primeiro ponto de discordância.  

Esta observação inspira meu terceiro comentário; de que nada 
representa ameaça maior à causa da verdade e liberdade do que o 
espírito partidário. Quando homens são unidos, em qualquer forma 
e em qualquer ocasião, essa união gera uma parcialidade e 
camaradagem entre cada membro desse partido ou sociedade. Uma 
coalizão em nome de qualquer propósito cria um vínculo e inspira 
uma confiança entre os indivíduos do partido que não morre com a 
causa que os uniu; mas sim perdura e é estendida a todos os outros 
pontos de intercâmbio social.  

Assim, vemos homens, originalmente unidos por algum sistema de 
fé religiosa, concordando de modo geral em suas opiniões políticas. 
Cidadãos nascidos no mesmo país, mesmo quando morando em 
outros países, unem-se e formam uma sociedade exclusiva distinta. 
Os maçons sentem um vínculo entre si, mesmo quando seus 
correspondentes se encontram em cantos distantes do mundo.  

O mesmo pode ser dito de episcopais, Quakers, presbiterianos, 
membros da igreja católica romana, federalistas e antifederalistas, 
câmaras de comércio e sociedades jacobinas ou democráticas. As 
circunstâncias originais que levam um grupo de homens a formar 
uma sociedade são inteiramente irrelevantes; quer a congregação 
seja em torno da igreja, um esquadro e compasso, uma cruz ou um 
chapéu; o efeito geral é sempre o mesmo; enquanto a união durar, 
os membros da associação sentem um certo grau de confiança pelos 
outros que leva-os a acreditarem nas opiniões destes próximos, a 
serem tomados por suas paixões e a agirem em sincronia em todas 
as questões que despertem seus interesses.  

Isto leva ao surgimento do que é chamado de preconceito ou 
intolerância. Pessoas unidas em qualquer empreendimento são mais 
propensas a acreditarem nas opiniões predominantes de suas 
sociedades do que as opiniões predominantes de alguma outra 
sociedade. Elas examinam suas próprias crenças com mais plenitude 
(e possivelmente com mentes predispostas a acreditarem nessas 



posições) do que quando examinam as crenças de outras 
sociedades. Isso explica a plena persuasão vista em cada sociedade 
de que sua crença é a correta; e se eu estou certo, está 
subentendido que outros, naturalmente, estão errados. Portanto, 
posso ter justificativa quando digo que existe uma espécie de 
preconceito em toda sociedade no planeta – e de fato, na fé 
específica de cada homem. Enquanto cada homem e cada sociedade 
permitem-se desfrutar de suas próprias opiniões, e essas opiniões 
são mera especulação, há paz, harmonia e justa compreensão. 
Porém, no momento em que um homem ou sociedade tentam opor 
as opiniões predominantes de algum outro homem ou sociedade, 
até mesmo seus argumentos causam exaltação; pois é difícil 
encontrar dois homens de crenças opostas  que incorram em 
discordância por qualquer tempo sem se enraivecer. E quando um 
dos lados tenta interferir, na prática, nas opiniões do outro, a 
violência geralmente vence.  

Repare que Webster (a) supõe que o problema das facções tem solução; 
(b) supõe que eleitores começam com uma compreensão amplamente 
correta do problema do governo, que poderá então gerar a resposta certa 
para todas as questões importantes; (c) supõe que eleitores não formarão 
coalizões pelo mero propósito sórdido de pilhar o Estado, ou, em outras 
palavras, “conquistar a justiça social”; e (d) lógico, demonstra a 
definição correta, de acordo com o dicionário, da palavra preconceito.  

Todas essas suposições, que eram ao menos plausíveis em 1794, agora 
estão impossivelmente longe disso. (E os indivíduos preconceituosos dos 
tempos modernos são os mais variados possíveis.) Mesmo assim, o tanque 
maciço da democracia segue adiante. Novas desculpas tornam-se 
necessárias, e novas desculpas são encontradas.  

Isso nos traz ao problema de segunda ordem. Por mais que a democracia 
possa começar com uma população de eleitores capazes de entender a 
arte do governo, como a América de fato começou (o grau de percepção 
dos americanos do século XVIII a respeito dos princípios básicos da 
realidade prática do governo, por mais imperfeito que fosse, era 
estonteante pelos padrões de hoje), ela raramente permanece assim. 
Seus fãs acreditam que a participação no processo democrático chega a 
aprimorar as faculdades mentais do cidadão. Suponho que isso é até 



verdade – para certas definições da palavra “aprimorar”. 

O verdadeiro problema das democracias é que, a longo prazo, um governo 
democrático elege seu próprio povo. Como referência, apresento o 
seguinte verso de Brecht:  

Após a insurreição do dia 17 de junho 
O secretário do Sindicato dos Escritores 
Ordenou a distribuição de folhetos na Stalinallee  
Declarando que o povo  
Tinha perdido a confiança do governo 
E que ela só poderia ser reconquistada 
Com empenho redobrado. Não seria mais fácil  
Para o governo, nesse caso,  
Dissolver o povo  
E eleger um novo?  

Uma forma de se eleger um novo povo é através da importação, lógico. 
Por exemplo, falando sem rodeios, o Partido Democrata conquistou a 
Califórnia, que já foi um reduto republicano em outros tempos, por meio 
da importação de números arbitrários de mexicanos. De fato, o terceiro 
mundo tem um estoque de literalmente bilhões de democratas em 
potencial, louquinhos para virem aos EUA para que Washington compre 
seus votos. Funcionários do Partido de Dentro cacarejam alegremente ao 
discutir este feito:  

Apesar de toda a obsessão ao longo desta temporada de eleições 
primárias [de 2008] com um único recorte demográfico (em 
declínio), dos homens brancos da classe trabalhadora nos estados do 
Cinturão da Ferrugem, os EUA estão mudando rapidamente ao longo 
de todo o espectro racial, geracional e étnico. O Departamento do 
Censo declarou na semana passada que metade do crescimento 
populacional do país desde o ano 2000 se deve aos hispânicos, outro 
grupo [junto com os negros] que se distancia do GOP por motivos 
compreensíveis.  

Qualquer um que se dá ao trabalho de fazer os cálculos percebe que 
na trajetória atual, os EUA serão, dentro das próximas três a quatro 
décadas, um país onde os brancos são minoria. No entanto, se há 
qualquer mensagem coerente a ser encontrada em toda a hipocrisia 
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atiçada pelo Furacão Jeremiah, é que a conversa franca prometida 
eternamente a respeito da questão racial neste país ainda nem 
começou.  

(Falando nisso, aquela foto de Frank Rich é incrível, não é mesmo? Ela 
irradia puro poder e desdém, não acha? Até mesmo Henrique VIII teria 
provavelmente pedido para o pintor pegar mais leve com os ares de 
Xerxes, Rei dos Reis.)  

Mas este ato de pura bandidagem política maquiavélica, lambuzado, 
como de costume, com os chavões sentimentais mais efusivos possíveis, é 
irrisório quando comparado à prática corriqueira dos governos 
democráticos: eleger um novo povo através da reeducação dos filhos do 
antigo. A longo prazo, o poder em uma democracia está nas mãos dos 
seus órgãos de informação: a imprensa, as escolas e a grande maioria das 
universidades, que cunham os pensamentos desembolsados pelas outras. 
Para fins de simplificação, demos a este complexo o nome de Catedral.  

A Catedral é um ciclo de feedback. Ela não tem centro, não tem 
planejador-chefe. Todos, até mesmo os Sulzbergers, são substituíveis. Em 
uma democracia, a opinião das massas é a fonte do poder. O poder desvia 
fundos aos fabricantes de opiniões, que fabricam ainda mais, etc. O ciclo 
em si não é dos mais complexos de se entender.  

Esse ciclo de feedback gera um campo de disputa onde as ideias mais 
competitivas são não aquelas que mais correspondem à realidade, mas 
sim aquelas que geram o feedback mais robusto. A Catedral está sempre 
elegendo um novo povo que (a) apoia a Catedral cada vez mais, e (b) 
apoia um sistema político que reforça a Catedral cada vez mais.  

Por exemplo, políticas libertárias não são competitivas no molde da 
Catedral, porque o libertarianismo minimiza os empregos para 
especialistas em políticas públicas. Portanto, é de se esperar que os 
libertários nesse modelo sejam de duas estirpes: os intelectualmente 
marginalizados e os intelectualmente comprometidos.  

Muitos daqueles de perfil ILvM sentem-se livres para serem céticos a 
respeito da democracia. Mas eles pulam vários dos passos que levam do 
problema à solução. Eles ainda pensam dentro dos parâmetros 
democráticos. O plano deles para a concretização do libertarianismo, se é 
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que pode ser chamado de plano, é convencer o maior número possível de 
pessoas de que as políticas libertárias são boas. Essas pessoas então 
elegerão políticos libertários, etc., etc.  

Quando você diz eu sou um libertário, o que está tentando dizer é: Eu, 
um cliente do governo, prefiro viver em um Estado que não implementa 
políticas não-libertárias. Os melhores resultados, seguindo esta 
mentalidade, são realizados quando você conquista seu próprio Estado e 
torna-se seu Supremo Governante. Assim os burocratas não poderão 
encher o seu saco! Considerando que a maioria de nós não é capaz de 
realizar um feito desses, e considerando que a ausência de governo é uma 
impossibilidade militar, o libertário deveria então buscar uma estrutura 
governamental onde o Estado não tem incentivo algum para implementar 
políticas não-libertárias. A democracia claramente não se encaixa nesse 
perfil.  

Portanto, uma democracia libertária é simplesmente uma contradição da 
engenharia, tal como uma baleia voadora ou um carro movido a água. A 
água é muito mais barata que gasolina, e sinto que uma baleia voadora 
seria maravilhosa como animal de estimação – eu poderia amarrá-la à 
minha varanda, quem sabe. Faz diferença? Derrotar a democracia é uma 
missão árdua; transformar a democracia em um modelo libertário é uma 
missão impossível. É uma diferença sutil, mas...  

Pior ainda: as ideias mais competitivas no ciclo de feedback democrático 
costumam ser políticas que são, de fato, contraproducentes – ou seja, 
políticas que na verdade causam o problema que fingem curar. São 
remédios fajutos, que levam o paciente a voltar à clínica.  

Por exemplo, a Grã-Bretanha hoje sofre uma “epidemia” de “crimes com 
facas”. Para constar, a cada dia na Grã-Bretanha, 60 pessoas são 
esfaqueadas ou assaltadas com uma faca. (Admire, por um instante, a voz 
passiva. Podemos supor que as facas em questão flutuam no ar, sem 
corpos, sendo guiadas por poderes Jedi.) A solução: 

Esta terça-feira, Jacqui Smith, a Ministra do Interior, publicará seu 
Plano de Ação para a Criminalidade entre Jovens. O plano inclui a 
proposta de forçar jovens infratores a visitarem setores de 
emergência e examinarem ferimentos cortantes, para fazê-los 



mudar de vida na base do susto.  

Juro que não é invenção minha. Enquanto isso, parece que especialistas 
estão de acordo que penas devem ser abolidas para infrações menores, 
tais como roubos:  

O Comitê Independente de Consultoria sobre Condenação também 
disse que deve partir-se da presunção de que ladrões, assaltantes e 
quaisquer outros indivíduos condenados por desonestidade não 
devem receber penas que envolvam encarceramento.  

Isso deve ajudar, sem dúvida. Cientistas do mundo todo chegam à 
seguinte conclusão:  

A prevenção exige uma abordagem multinível. Quem quer tratar da 
proteção contra violência com jovens precisa lutar pela prevenção 
desde cedo – com aulas de convivência social e controle de 
comportamento agressivo para jovens nas escolas.  

Os verdadeiros especialistas, naturalmente, são os próprios ‘de menores’:  

No entanto, o governo deve ser louvado por não optar 
automaticamente por uma abordagem autoritária. Sua política de 
chamar os jovens para conversarem com vítimas de esfaqueamentos 
é fruto da crença de que crianças respondem bem à educação e são 
capazes de empatia – coisa que a política conservadora de prender 
qualquer um encontrado com uma faca não leva em consideração.  

Para não dizer pior. Não seria a primeira vez em que vimos indivíduos de 
mente limitada contrariando pesquisas científicas:  

Porém, pesquisadores da Escola de Direito da Universidade de 
Manchester encontraram provas que contrariavam diretamente 
hipóteses fundamentais às políticas de governo. 

Tendo conversado e conquistado a confiança de mais de 100 
membros de gangues, contatos e informantes, eles concluíram que 
gangues, de modo geral, não apresentam um alto nível de 
organização coesa; elas não se especializam no tráfico de drogas; e 
sua violência não é provocada principalmente por conflitos 
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territoriais. Também não encontraram base concreta para a noção 
popular de que gangues de rua são majoritariamente negras. 

Robert Ralphs, o principal agente de campo do projeto, afirmou: “A 
polícia e outras agências reguladoras tratam gangues como grupo 
facilmente identificados de jovens com envolvimento criminal, onde 
a filiação do membro é incontestada.” 

“Na realidade, gangues são redes nebulosas, desordenadas e 
instáveis de amizades – menos organizadas e envolvidas em menos 
atividade criminal do que muitos acreditam – e com estruturas de 
liderança confusas, volúveis e instáveis.” 

Por não entender esta estrutura básica, dizem os pesquisadores, a 
polícia persegue erroneamente e às vezes atormenta indivíduos 
que, por mais que sejam membros de gangues, não estão quebrando 
lei alguma; além disso, a polícia frequentemente segue, para e 
revista familiares, amigos e colegas de membros de gangues. Esse 
comportamento aliena membros de gangues e companheiros que 
poderiam ter ajudado a polícia, se não fosse por isso.  
[…]  
Judith Aldridge, que coordenou a pesquisa, disse: “Eles são 
essencialmente vítimas. Portanto, a avaliação adequada das 
necessidades desses jovens e de suas famílias é uma questão de 
grande urgência – evitando que eles, pelo contrário, sejam 
culpados.”  

Etc. Tenho certeza de que nada disso é novidade para você. A Grã-
Bretanha, porém, serve como um exemplo particularmente maravilhoso 
porque sua decadência ao inferno da bandidagem Quaker é tão recente, e 
por ter caído de uma altura vertiginosa. Veja, por exemplo, esta matéria 
magnífica encontrada nos arquivos do Times, de pouco mais de 50 anos 
atrás – “contemporânea daqueles que ainda vivem”, exceto, é claro, por 
aqueles que foram esfaqueados desde então:  

DETERMINAÇÕES DO JUIZ SOBRE VIOLÊNCIA RACIAL PERPETRADA POR 
GANGUES 

PENAS DE 7 ANOS DE PRISÃO 
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Dois homens foram condenados ontem no Tribunal Criminal Central 
a sete anos de prisão cada por sua participação em um ataque 
contra John Frederick Carter, vendedor de frutas na Sydney Square, 
Rua Glengall, no distrito de Peckham, que sofreu ferimentos em sua 
cara e cabeça que precisaram de 60 pontos. 

Os homens em questão foram Raymond David Rosa, 31 anos de 
idade, atendente de um corretor de apostas, da Rua Northborough 
em Norbury, S.W., e Richard Frett, 34 anos de idade, negociante, de 
Wickstead House na Rua Falmouth, S.E. O júri declarou ambos 
culpados de ferir Carter com a intenção de causar sérias lesões 
corporais.  

Ao declarar a sentença, o Juiz Donovan disse: “Não tenho a menor 
dúvida de que outras pessoas extremamente perversas guiaram suas 
ações, mas as ferramentas usadas por elas precisam entender que a 
punição será condigna com os fatos do processo.” 

“MAIS PARECE CHICAGO” 

Resumindo os procedimentos de ontem, Vossa Senhoria declarou 
que os fatos do caso mais pareciam algo direto de Chicago ou dos 
piores tempos da Proibição do que Londres em 1956. 

Somando dois mais dois, o júri pode ter determinado que este foi 
mais um caso de violência racial perpetrada por gangues. Se essa 
foi, de fato, a realidade do incidente, isso nos faz perguntar se a 
relutância do sr. e sra. Carter em confirmar, sob juramento, que os 
dois homens que tinha identificado anteriormente tinham sido os 
responsáveis pelo ataque foi motivada pelo medo. Foi essa 
possibilidade que colocou este caso em uma categoria muito 
diferente. Colocou-a em uma categoria onde violência grotesca foi 
perpetrada contra um indivíduo, mas após a identificação dos 
agressores, ele e sua esposa expressaram um certo grau de dúvida 
quando chamados como testemunhas. O júri não deu grande 
importância aos méritos ou deméritos do sr. Carter. A questão ia 
muito além da cor da pele do sr. Carter: era uma simples questão da 
preservação da lei e ordem, sem as quais ninguém podem transitar 
em segurança.  



Etc., etc. Repare que os dois marginais têm, no mínimo dos mínimos, 
empregos no sentido nominal da palavra. Sr. Juiz Donovan, querido, com 
o devido respeito, você não sabe porra nenhuma sobre “violência racial 
perpetrada por gangues”.  

E finalmente, encerrando nosso passeio pelo sistema criminal britânico, 
aprendemos que:  

Dois sul-africanos que permaneceram no país além da validade de 
seus vistos foram condenados à prisão perpétua pelos assassinatos 
de dois homens, estrangulados no decorrer de uma série de assaltos 
brutais. 

Gabriel Bhengu, 27 anos, e Jabu Mbowane, 26 anos, serão 
deportados após o cumprimento de suas penas de prisão perpétua.  

Não, isso não foi erro de impressão: 

Uma pena de prisão perpétua costuma durar cerca de 15 anos.  

Orwell ficaria feliz como pinto no lixo. “Uma pena de prisão perpétua 
costuma durar cerca de 15 anos.” Sem um pingo de ironia no salão.  

Existe um cenário normal aqui, e pode ser ou 1956 ou 2008. Não tem 
como ser ambos. Se o meritíssimo juiz Donovan ou o repórter do Times, 
que por algum motivo considerou meros 60 pontos um incidente notável, 
reaparecessem na Londres da atualidade, com suas concepções sobre a 
arte do governo em uma sociedade democrática inteiramente inalteradas, 
eles estariam muito à direita não só da professora Aldridge, mas de todos 
os Tories, do BNP e talvez até da revista Spearhead. Eles não seriam 
pessoas comuns. Mas em 1956, suas reações eram completamente 
corriqueiras.  

O que houve é que a Grã-Bretanha, que ainda era, antes da Segunda 
Guerra, uma aristocracia em muitos sentidos, foi americanizada e 
democratizada depois da guerra. Como uma democracia, ela elegeu seu 
próprio povo, que hoje tolera o que seus avôs teriam considerado 
impensável. É lógico que muitos eleitores britânicos, talvez até a 
maioria, ainda acreditam que assaltantes merecem ser presos, etc., etc., 
mas esses pontos de vista estão em decadência, e a política do amor está 
florescendo. Políticos, que são uniformemente desprovidos de caráter ou 
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personalidade, têm o bom senso de apoiar o futuro eleitorado, e não o 
antigo.  

E por que será que os estudos da professora Aldridge e sua laia fazem 
tanto sucesso, apesar de suas consequências óbvias? Primeiro: elas 
resultam em um nível extraordinário de crime, o que gera um nível 
extraordinário de financiamento para “criminólogos”. Segundo: eles são 
contraintuitivos, ou, em outras palavras, obviamente errôneos. Ninguém 
pagaria para ver um “cientista social” constatando o óbivo. Terceiro: 
como Noah Webster nos explicou, eles agradam a classe dominante 
precisamente por serem considerados abomináveis para a classe 
dominada.  

E quarto: eles não são refutáveis, porque se o puro amor quakerista 
concentrado um dia se tornar o único método utilizado pela civilização 
britânica para lidar com sua população selvagem, não sobrará muito da 
professora Aldridge. Talvez, bem como Judith Todd, ela passe a 
considerar seu sofrimento uma medalha de distinção, como se fosse 
Cristo. Bem como a sra. Todd, ela certamente não expressaria qualquer 
culpa por suas atitudes. Mas isso nunca acontecerá, já que a Grã-
Bretanha manterá suas exceções sem princípios e os poucos homens 
truculentos necessários para impedir que ela caia no abismo por um 
período futuro indefinido. E pela duração desse mesmo período futuro, a 
professora Aldridge e sua laia poderão explicar o fiasco no contexto do 
“ciclo da violência”. Como disse Chesterton:  

Nós de fato arquitetamos a invenção de uma nova espécie de 
hipócrita. Os antigos hipócritas, como Tartuffe ou Pecksniff, eram 
sujeitos cujos objetivos eram mundanos e práticos, embora eles 
fingissem ter fins religiosos. O novo hipócrita é aquele cujos 
propósitos são, na verdade, religiosos, embora ele finja ter 
propósitos mundanos e práticos.  

Do ponto de vista do cliente do governo, no entanto, a questão da causa 
desses acontecimentos é irrelevante. O que interessa é que eles 
acontecem, de fato, e que eles não precisam acontecer. Mesmo que as 
estatísticas não confirmassem que esfaqueamentos em Londres não são, 
nas vidas daqueles que ainda vivem, um acontecimento rotineiro, essa 
matéria no Times bastaria. (Aliás, eu prefiro uma boa fonte primária à 
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todas as estatísticas no mundo.)  

E isto, na minha visão reacionária, faz com que o Novo Partido Trabalhista 
seja responsável por tais acontecimentos. Tão responsável quanto se 
Gordon Brown e a professora Aldridge em pessoa tivessem saído nas ruas 
e cometido uma série de esfaqueamentos. 

Considere o seguinte fato: em abril de 2007, Robert Williams, um capitão 
das Forças Especiais Americanas, invadiu o lar de uma jovem jornalista 
iraquiana, e em seguida estuprou-a, torturou-a e tentou matá-la. 
Williams comandou a mulher a furar seus próprios olhos. Quando ela 
tentou e não conseguiu, Williams cortou sua cara com uma faca de 
cozinha. Depois de perguntar se ela “gostava de americanos”, ele forçou-
a a engolir punhados de pílulas que destruíram seu fígado, e antes de sair 
do prédio após 18 horas de suplício, ele amarrou-a a um sofá e ateou fogo 
no móvel. Ela só conseguiu escapar ao usar o fogo para queimar as cordas 
que prendiam suas mãos.  

E por que será que você nunca ouviu falar desse incidente? Você 
claramente não lê os jornais, pelo visto. Foi descoberto que Williams 
tinha laços com uma célula fundamentalista cristã dentro do exército 
militar, e um dos líderes dela, o general William Boykin foi mentor de 
ninguém menos que John McCain... 

Tudo bem. À essa altura, dá para ver que eu estou claramente inventando 
essa história toda. Se um incidente como esse tivesse acontecido mesmo, 
você nem precisaria ler os jornais. Nem assistir à televisão. Esse incidente 
só teria passado despercebido se você fosse um eremita nas profundezas 
das florestas selvagens do Alasca e fosse o meio do inverno. Seria o 
acontecimento definitivo na história da ocupação americana do Iraque, e 
logo que a neve derretesse e as renas voltassem, um grupo de cachorros 
viria à sua cabana para latir a notícia.  

Só se o Pentágono tivesse encoberto os fatos. E considerando que esta 
busca gera quase dois milhões de resultados, essa possibilidade parece 
plausível, não acha?  

Por acaso, o incidente em questão aconteceu mesmo. Não em Bagdá, mas 
sim em Manhattan. O verdadeiro Robert Williams é um adepto não da 
supremacia branca, mas sim da negra. A vítima anônima é uma estudante 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_G._Boykin
https://www.google.com/search?q=pentagon+coverup
https://www.google.com/search?q=pentagon+coverup
https://www.nytimes.com/2008/06/06/nyregion/06rape.html


de jornalismo na Universidade de Columbia. E quantas reportagens foram 
publicadas no jornal de referência local, que deve empregar muitas 
pessoas que são amigas da vítima no Facebook, sobre esse incidente? 
Encontrei seis. Todas bem enterradas na seção “Região de Nova York”, 
cujos repórteres investigativos devem certamente estar bem 
encaminhados para o estrelato no NYT. Só que não.  

Repare que é exatamente assim que o Pentágono, no caso de nosso 
estupro fictício em Bagdá, gostaria de lidar com a situação. Um 
acobertamento é sempre uma opção, mas é uma opção arriscada. Pode 
haver algum vazamento. Por sua vez, e se os próprios jornalistas 
concordassem que o acontecimento não foi de grande importância, que 
foi fundamentalmente aleatório, e que certamente não merecia ser 
tratado como o crime do século, como o Times de Londres, em 1956, 
teria tratado o verdadeiro Robert Williams?  

É extremamente lamentável, lógico, que um agente das Forças Especiais 
violentou uma jovem iraquiana. Mas isso é a exceção, não a regra. Não 
tem nada a ver com as Forças Especiais como um todo, nem com o 
general Boykin, e certamente não com John McCain. Basta um mero 
punhado de matérias nas últimas páginas do jornal e o incidente infeliz 
estará devidamente documentado para a história. E nossas tropas 
continuarão seu trabalho honrado no Iraque, salvando bebês do mal da 
gangrena e proporcionando felicidade a bodes órfãos.  

Será que eu aceitaria uma farsa como essa? Provavelmente não. Mas eu 
teria mais chance de aceitá-la do que New York Times. Claramente, o 
verdadeiro Robert Williams e sua laia não têm inimigos no Times. Mas eles 
enfrentam a oposição de Larry Auster, que escreveu:  

Tenho uma pergunta que deveria ser feita a Obama em algum dos 
debates presidenciais: 

Senador Obama, você disse em seu discurso sobre questões raciais 
no dia 18 de março deste ano que enquanto a população branca não 
der um fim à desigualdade racial nos EUA, é de se esperar que 
cidadãos brancos lidem com o tipo de ódio e fúria proferidos por 
Jeremiah Wright, que identifica “a ganância dos brancos” como a 
fonte de todo o mal no mundo. 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Nos EUA de hoje, a violência de negros contra brancos é uma 
realidade da vida, e além do fluxo constante de negros matando e 
estuprando brancos, temos visto crimes de motivação racial 
perpetrados por negros contra brancos com requintes revoltantes de 
brutalidade e terror, tais como não só estupro e sodomia, mas 
também tortura, mutilação e a queima de indivíduos. Os incidentes 
a que me refiro são o Massacre de Wichita em dezembro do ano 
2000, onde cinco jovens brancos foram capturados e torturados, e 
quatro deles foram assassinados, a tortura e assassinato de Channon 
Christian e Christopher Newsom em Knoxville em janeiro de 2007, e 
a tortura e mutilação de uma jovem em Nova York em abril de 2007.  

Senador, você argumenta, de fato, que até o dia em que os brancos 
deem fim à desigualdade racial nos EUA, eles devem contar com a 
perseguição de marginais negros com ódio pelos brancos? Aliás, você 
não concorda que criminosos como esses estão simplesmente 
expressando de forma física a mesma fúria, ódio e sede de vingança 
ardentes expressadas verbalmente pelo pastor, respondido com 
brados, gritos e exclamações de sua congregração [sic] toda semana 
em sua igreja ao longo dos últimos 30 anos, e que você justificou 
como uma resposta compreensível e inevitável à desigualdade 
racial?  

Se o senador Obama chegou a responder, eu não fiquei sabendo. Talvez 
ele não seja leitor assíduo do VFR.  

A observação crucial aqui é que sua mente democrática interpreta esses 
dois crimes idênticos, um real e um imaginário, de formas muito 
diferentes. No caso do crime imaginário, você reflexivamente traça uma 
cadeia inteira de responsabilidade coletiva, ligando todas as ideologias, 
instituições e indivíduos que tenham qualquer semelhança com o 
criminoso, por mais remota que seja, ou que possa ser ligado a ele em 
algum sentido geral. (O capitão Williams certamente não foi comandado a 
estuprar uma jornalista iraquiana.) No caso do crime real, a 
responsabilidade é limitada somente ao malfeitor, e talvez nem chegue a 
ele – ele teve uma infância tumultuada, afinal.  

Caro progressista de mente aberta, aqui vemos a elegância com a qual a 
democracia infectou seu cérebro. Para o repórter anônimo de Londres em 
1956, o fato de que um crime tão horripilante aconteceu em Manhattan 
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em 2008 e ninguém, nem mesmo os colegas formados na Columbia a cem 
quadras dali, no centro da cidade, achou o incidente particularmente 
importante indica algum grau de anestesia, um desligamento da reação 
natural dos chimpanzés, que seria de medo e raiva. Mas essa reação não 
foi desativada no sentido mais amplo – porque ainda vemos ela 
demonstrada em toda sua glória quando algum soldado americano coloca 
um cuecão na cabeça de alguém em algum lugar na Mesopotâmia. 

Portanto, trata-se de uma anestesia seletiva – com base em padrões 
históricos, nossa reação a uma das infrações é estranhamente mansa, 
enquanto a reação à outra é estranhamente fervorosa. Isso não elimina a 
possibilidade, claro, de que em ambos os casos, a reação antiga era a 
errada e a nova é a certa. Porém, eu tenho dificuldades – talvez porque 
não sou versado o bastante na doxologia progressista – quando sou 
forçado a produzir uma explicação ética para essa mudança. Por outro 
lado, produzir uma explicação política para a mudança é extremamente 
fácil para mim.  

Vamos avaliar a questão por outro ângulo. Suponha, caro progressista de 
mente aberta, que a Polícia de São Francisco deslanchou um reinado 
ilegal de terror, matando uma centena de pessoas por ano, com no 
mínimo metade delas sendo pessoas inocentes, e espancando, 
estuprando, etc. muitas mais. Acha que os bons progressistas de São 
Francisco tolerariam tal coisa? Eu duvido muito. Porque nós não 
acreditamos que a polícia deve estar acima da lei. Acreditamos que 
quando policiais cometem crimes, eles devem ser julgados e condenados 
como qualquer um.  

Acreditamos, portanto, que no sentido ético da questão, os crimes de um 
policial são idênticos ao de um bandido comum. Será mesmo? Não é o que 
vemos. Creio que são-franciscanos são muito mais aptos a expressar medo 
e raiva a respeito da ideia de um policial cometendo atos de violência 
ilegal. Não acha isso ligeiramente estranho? Você preferiria ser golpeado 
na cabeça por: um policial, ou um assaltante? Prefiro não levar golpe 
algum, muito obrigado.  

Se a SFPD fosse tão autoritária e agisse tão acima da lei quanto as 
gangues paramilitares que ela (teoricamente) opõe, você, caro 
progressista de mente aberta, concordaria que a única solução restante 
seria uma força maior: a Guarda Nacional. Eles têm armas maiores, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AbuGhraibAbuse-standing-on-box.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Fajitagate
https://en.wikipedia.org/wiki/Fajitagate
https://www.youtube.com/watch?v=hH69ZrCmgm8&feature=youtu.be


afinal. Mas se você consideraria a lei marcial preferível ao reinado de 
terror da SFPD, por que não acha a lei marcial preferível ao reinado de 
terror da MS-13?  

E o problema é justamente esse. A realidade é que praticamente toda 
nação do mundo de hoje – e certamente toda grande cidade americana – 
sairia lucrando com uma boa dose de lei marcial. 
 
Pois todas são assoladas por organizações criminosas paramilitares que (a) 
são fortes demais para serem suprimidas pelas forças de segurança do 
ordenamento jurídico em sua forma atual, (b) caso julgadas de acordo 
com os mesmos critérios que as forças de segurança, constituem uma 
gigantesca violação de direitos humanos em andamento, e (c) caso 
fossem associadas às organizações civis e não-governamentais que 
protegem-nas contra interferência das forças de segurança, implicariam 
as mesmas como terríveis violadoras dos direitos humanos.  

Portanto, quando um cirurgião de orientação esquerdista na África do Sul, 
cuja credibilidade me parece absoluta, escreve:  

vi recentemente o filme capote. gostei do filme. no entanto, sendo 
sul-africano, fiquei curioso para ver como o filme pintaria a reação 
da comunidade americana aos assassinatos que são o tema indireto 
do filme. a reação foi a correta.  

mas aqui na áfrica do sul, temos incidentes parecidos todos os dias. 
não leio os jornais, porque fico deprimido demais. você deve estar 
se perguntando por que eu, um cirurgião, decidi escrever sobre 
isto. um dos motivos talvez seja o fato que eu frequentemente 
trato os sobreviventes (dois posts anteriores encontrados aqui e 
aqui). no momento, estou tratando três pacientes que foram 
vítimas de crimes violentos. um foi vítima de um ataque a uma 
fazenda. um velho cujo crânio foi destroçado com uma pá. por quê? 
por pura diversão, parece. mas o que me leva a escrever este post 
talvez seja o fato que eu sou sul-africano. este é meu país, e eu 
estou gatvol.  

apenas três relatos de casos recentes. uns caras invadiram uma 
casa. eles amordaçaram o homem. seja o que foi que enfiaram na 
boca dele, parece que enfiaram fundo demais, porque enquanto 
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eles violentavam a mulher dele logo ao lado na cama, ele sofria 
para respirar e acabou morrendo de asfixia. 

também teve o caso de uma mulher, sozinha em casa. uns bandidos 
invadiram e perguntaram onde ficava o cofre. eles buscavam armas. 
ela disse a eles que não tinha cofre nem armas ali. então os homens 
pegaram um atiçador de fogo, esquentaram o ferro até ele ficar 
vermelho e torturaram a mulher para que ela dissesse o que eles 
queriam ouvir. considerando que ela não tinha como dizer tal coisa, 
a tortura durou várias horas.  

teve também a história de um grupo de bandidos que invadiram um 
domicílio. eles fuzilaram o homem e cortaram os dedos da mulher 
com uma tesoura de jardinagem. enquanto o homem sangrava até a 
morte ali no chão, os criminosos aproveitavam para relaxar na 
cama, fazendo um lanche com o que encontraram na geladeira e 
assistindo à televisão.  
[…]  
existe crime em todos os cantos, mas os crimes mais brutais e os 
crimes violentos sem motivo aparente são quase exclusivamente 
perpetrados por negros contra brancos. essa é mais uma realidade 
que o governo nega, e até chama você de racista se disser isso em 
voz alta. não é exagero algum dizer que esses crimes são 
praticamente sancionados pelo governo.  

Começamos a detectar um leve odor fétido do futuro. Afinal, se todos os 
povos do mundo tivessem o poder de voto, ou se todos se mudassem para 
os EUA, o eleitorado seria muito parecido com o da Nova África do Sul – a 
“Nação Arco-Íris”, a grande esperança da unidade humana. Ops.  

Infelizmente, sinto que o banco de dados de nosso cirurgião está meio 
desatualizado. Os EUA não ficam mais chocados com acontecimentos 
estilo “A Sangue Frio”. Eles são simplesmente numerosos demais. Mas não 
chegam nem perto de serem tão numerosos quanto na África do Sul. (E 
mesmo que a abordagem em letra minúscula do cirurgião não tivesse me 
convencido, outras fontes confirmam o resultado.)  

Na realidade, a forma mais simples de se avaliar um governo no que diz 
respeito a violações de direitos humanos é considerando toda violência 
responsabilidade do Estado, quer ela seja cometida por indivíduos 
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fardados ou não. Caso contrário, fazer uso de criminosos paramilitares 
para cuidar de seus serviços sujos, para preservar um grau de negação 
plausível, torna-se fácil demais. E bastante popular hoje em dia. Não 
existe uma linha clara distinguindo entre um exército e uma milícia, uma 
milícia e uma gangue, ou uma gangue e um bando de criminosos. Como 
foi famosamente definido nas leis do Rei Ine de Wessex:  

Usamos o termo “ladrões” quando o número de homens não passa 
de sete, e “saqueadores” para números entre sete e trinta e cinco. 
Qualquer quantidade superior é um “exército”.  

(Um breve curso sobre a legítima história saxã, como o encontrado no link 
acima, é de suma urgência para muitos libertários, que tem sido, ao 
longo de toda a história da teoria inglesa de direito, demasiadamente 
propensos a visualizar o mundo medieval como um paraíso de liberdade 
organizada.  Nós de fato herdamos muitos conceitos elegantes do direito 
medieval. E um dos motivos pelos quais eles eram tão elegantes é que 
precisavam regular um ambiente brutal de violência onipresente.)  

Motivo algum impede que um libertário, como eu, (1) apoie a lei marcial. 
Sou livre quando meus direitos são propriamente definidos e protegidos 
contra qualquer investida, independentemente de quaisquer pretensões 
oficiais. Liberdade implica leis; leis implicam ordem; ordem implica paz; 
paz implica vitória. Como libertário, a maior ameaça à minha 
propriedade não é o Tio Sam. São os ladrões e saqueadores. Se o Tio Sam 
eventualmente acordar de seu atual repouso esclerótico e decidir lidar 
com esses saqueadores com uma mão firme, minha liberdade aumentará.  

Você vê então o que acontece quando abre sua mente e cheira o pó 
misterioso. Você vai parar no YouTube, ouvindo um ditador falecido e 
afeminado berrando “¡Tendré la mano más dura que se imaginen!” Creio 
que essa nem precisa de muita tradução.  

E que tal esta aqui:  

Francamente, começo a achar que um Il Duce cairia bem nos EUA de 
hoje... 

Porém, quando clicamos no link, vemos que não é nada parecido com o 
que imaginávamos. Não tem nada a ver com a “Juventude Pinochet”, ao 
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menos. Na verdade, o post veio de um site dedicado a boatos políticos 
privilegiados sobre o estado de Nova York, e costumava ser mencionado 
no NYT. E o autor me parece aquela rara avis – um funcionário público de 
carreira que é completamente honesto e dedicado, além de ser 
certamente um voto pró-Obama, e certamente não é um seguidor de 
Mussolini nem qualquer figura parecida.  

Mesmo assim, a frase acima não está nem um pouco fora de contexto. 
Leia o ensaio. Se acha que eu sou digno de seu tempo, Littlefield também 
será:  

Renunciar nossas próprias ilusões é um processo árduo e muito, mas 
muito demorado, mas eu estou praticamente lá. Desde jovem, eu 
fui um adepto da proposta do serviço público e benefícios como 
forma de proporcionar um grau de garantia aos outros, a pessoas de 
quem dependo sempre que compro uma mercadoria ou faço uso de 
um serviço, de uma vida decente, seja qual for a renda ou situação 
delas. Afinal, eu inicialmente escolhi o serviço público como 
carreira. E fui um defensor das instituições públicas em comparação 
àqueles que se preocupam só com suas próprias situações e 
preferências, e pagavam menos ou lucravam mais, como se a 
comunidade fosse um adversário ganancioso a ser derrotado em 
vida, e não algo de que fazemos parte. Agora, no entanto, eu 
percebo que a situação é provavelmente irremediável.  

Reconheço que Albany é um dos piores estábulos de Áugias da burocracia 
nos EUA. Se Hércules fosse encarregado com a limpeza dela, nem o rio 
Hudson teria sido suficiente. Teria sido necessário apelar para o rio São 
Lourenço também. Mas será que Albany é tão diferente de Sacramento, 
ou da própria Washington? É claro que não.  

Agora, nem Albany nem Washington precisam de um Duce, lógico. Elas 
precisam é de um CEO. Assim como qualquer instituição antiga, 
gigantesca e decrépita, seus problemas não são nada que não possa ser 
consertado com a instalação de uma nova gestão com autoridade 
plena. (Mudar a capital talvez ajude também. Que a nova capital seja 
Kansas City, ou melhor ainda, São Francisco, para que os progressistas 
possam acompanhar o futuro bem de perto.)  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Mas a realidade é: esse lance já se esgotou. Acabou. Não tem como ser 
consertado através de qualquer modelo convencional da política. Ou você 
quer preservar isso, ou quer jogar isso fora. Quaisquer opiniões políticas 
que você possa ter são irrelevantes comparadas à essa escolha.  

Portanto, vamos revisar nossas regras para reacionários.  
 
A regra #1 é a que acabamos de mencionar. A reação é uma decisão 
booleana. Ou você quer descartar nosso sistema político atual, incluindo 
a democracia, a constituição, todo o código penal e a soma de 
precedentes, a ONU, etc., etc., ou você acha mais seguro se virar com o 
que temos no momento. Ambas são opiniões perfeitamente legítimas que 
uma pessoa perfeitamente razoável pode defender.  
 
Naturalmente, é impossível substituir uma coisa por nada. Já apresentei 
aqui vários modelos para a restauração de um governo seguro, 
responsável e eficaz. O que mais me atrai a esses modelos é que eles são 
simples, claros e fáceis de entender, e são baseados em princípios diretos 
da engenharia, sem qualquer misticismo envolvido. Mais especificamente, 
eles não exigem que qualquer indivíduo envolvido seja um santo.  
 
Mas considere um outro modelo simples: o governo militar. Entregue o 
poder pleno ao Estado-Maior Conjunto. Deixe que eles cuidem do resto. 
Não funcionaria como solução permanente, mas serviria por alguns anos. 
É tempo o bastante para decidir o que viria depois. 
 
Um outro modelo: limitemos o voto a proprietários. Repare que este 
modelo foi amplamente implementado ao longo da história anglo-
americana, e por ótimo motivo. Nas palavras de John Jay: o país deve ser 
governado por seus donos. Mero sufrágio por propriedade plena é um 
substituto inadequado para um governo militar, e um tanto instável a 
longo prazo. Mas a proposta sofreria oposição das mesmas exatas frentes, 
e constituiria um abalo sísmico fortíssimo na direção mais correta 
possível.  
 
Considere um terceiro modelo: dissolvemos Washington e devolvemos a 
soberania aos estados. Um quarto modelo: entregue a plena autoridade 
executiva ao Chefe de Justiça, John Roberts. Um quinto modelo: 
entregue a plena autoridade executiva a “Pinch” Sulzberger, editor-chefe 
do New York Times. Um sexto modelo: entregue a plena autoridade 
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executiva ao Bom, Barack Obama. Não sou grande fã do que esses dois 
últimos têm feito com a autoridade limitada que têm atualmente, mas 
eles estão prontos para o poder, ao menos, e autoridade real costuma 
gerar responsabilidade real em um piscar de olhos.  
 
No momento, todas essas possibilidades são tão remotas que a escolha 
não faz um pingo de diferença. O que faz um pingo de diferença, caro 
reacionário de mente aberta, é que você cansou de nosso governo atual, 
para você chega, já basta, está gatvol, e quer substitui-lo por uma 
alternativa que seja segura, responsável e eficaz.  
 
Em outras palavras, regra #1: a oposição do reacionário ao regime atual é 
estritamente negativa. Propostas positivas para o que poderia ser 
instaurado em seu lugar estão fora dos parâmetros da discussão, agora e 
no futuro próximo. Novamente, pense em termos da queda do 
comunismo: o único ponto de concordância para todos aqueles que viviam 
no sistema comunista era que eles tinham cansado do comunismo.  
 
A vantagem da regra #1, quando aplicada corretamente, é que ela 
garante uma ausência total de conflito interno. Não há nada a ser 
discutido. Ou você se opõe ao governo, ou você o apoia.  
 
Uma exceção à regra #1 é que a mesma negatividade pura e coerente e a 
ausência consequente de picuinhas podem ser realizadas através da 
oposição a componentes do governo.  
 
Por exemplo, eu acredito que tanto os EUA quanto o resto do planeta 
seriam enormemente beneficiados por um encerramento total de todas as 
relações externas, inclusive garantias de proteção, auxílio e imigração em 
massa, e por uma volta à política de neutralidade do século XIX – uma 
abordagem facilmente resumida na forma da expressão zero política 
externa. Acredito que o governo não deve se preocupar com questões 
raciais – zero políticas raciais. Acredito que ele deve se desassociar-se 
por completo da questão do que seus cidadãos devem pensar ou não – 
separação de educação e estado.  
 
Todas essas propostas são puramente negativas. Elas propõem a 
amputação de um tentáculo do polvo, sem substituí-lo por qualquer 
coisa. Se qualquer uma delas, ou alguma proposta parecida, for prática, 
enquanto uma reinicialização total não seria, então melhor assim. Porém, 



qualquer resultado prático nessa direção parece tão remoto no momento 
que fica um tanto complicado avaliar sua plausibilidade.  
 
A regra #2 diz que uma restauração não tem como triunfar através de um 
dos seguintes métodos: o Partido Democrata derrotando o Republicano, 
ou o Republicano derrotando o Democrata. Mais precisamente, ela não 
pode envolver a imposição do progressismo a 
tradicionalistas/”fundamentalistas”, ou a imposição do tradicionalismo a 
progressistas.  
 
Tradicionalismo e progressismo são as duas divisões principais do 
cristianismo da atualidade. Nem todo tradicionalista é católico, e muitos 
progressistas são, mas o “fundamentalismo” de hoje ocupa, 
essencialmente, o nicho político básico do catolicismo da tradição 
europeia, enquanto o progressismo representa claramente o mainstream 
protestante (no contexto histórico, o unitarismo, congregacionalismo, 
metodismo, etc.; no contexto de doutrina, é praticamente o puro 
quakerismo).  
 
Se o governo seguro, responsável e eficaz tiver de esperar até que essa 
guerra religiosa seja resolvida, será necessário esperar eternamente. Ou 
veremos uma nova Noite de São Bartolomeu. Essas opções não me 
parecem aceitáveis. Parecem aceitáveis para você? Caso pareçam, você 
talvez não seja um restauracionista, afinal.  
 
Naturalmente, cada uma dessas seitas cristãs tem um elo íntimo, 
exatamente como Noah Webster tinha descrito, com um partido político e 
um conjunto de opiniões politicamente estruturadas sobre a essência que 
define um governo e como ele deve ser governado. Já que o progressismo 
é a força dominante na política, é de se esperar que ele teria o maior 
grau de conteúdo político e o menor grau de conteúdo religioso, e de 
fato, a realidade é essa. E como temos visto, em uma democracia não há 
motivo algum para esperarmos que a opinião política de um indivíduo 
tenha qualquer nexo com a arte real da governança responsável e eficaz. 
 
Todavia, é perfeitamente possível ser um progressista apolítico. O 
progressismo é uma cultura, não um partido. O princípio da caridade, por 
exemplo, é um componente imenso dessa cultura, e nenhuma pessoa 
sensata tem como se opor à caridade, desde que ela seja um esforço 
puramente individual e não dê sinais de aspectos da violência política, 
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como vimos no fim do século XX. O ambientalismo é uma parte dessa 
cultura, e quem de nós não vive no meio-ambiente? Etc., etc., etc.  
 
É possível remover as presas sem causar grandes lesões à cobra. Na 
realidade, a cobra nunca precisou de presas, e logo passará a se sentir 
muito mais à vontade sem elas.  
 
Regra #3: caso isto não sirva como um corolário explícito da regra #1, 
uma reinicialização implica uma ruptura total para com a tradição 
política anglo-americana. 
 
O fato de que uma instituição é antiga e foi agraciada com o respeito de 
grandes populações por décadas, ou até séculos, é sempre um bom 
motivo para honrá-la e respeitá-la. Sua oposição à Washington, a 
organização real que existe no mundo real, não significa que você se opõe 
à América, o símbolo abstrato. (Tampouco significa que você se opõe à 
América, o continente no Hemisfério Norte, cuja destruição seria um 
feito colossal de engenharia.) Não significa que você quer queimar ou 
abolir a bandeira americana, etc., etc., etc. Da mesma forma, o fato de 
que eu não sou católico não significa que eu gritaria “vai tomar no cu, 
Papa!” se um dia eu encontrasse o Papa. Se quer saber, eu provavelmente 
faria questão de beijar o anel dele, ou seja lá qual fosse o gesto 
apropriado.  
 
Por outro lado, não existe nada que nos leve a acreditar que os modelos 
políticos que herdamos através dessa tradição são úteis em qualquer 
sentido. Tudo que sabemos é que eles foram mais bem-sucedidos que seus 
concorrentes no sentido militar da questão – concorrentes que podem 
muito bem ter sido falhos em outros sentidos arbitrários. Se o Eixo tivesse 
derrotado os Aliados, um resultado que, refletindo hoje, era bastante 
plausível, o que teríamos pela frente seria uma série de desafios de 
reestruturação completamente diferentes, e a tradição a ser descartada 
seria a prussiana, não a Whig. 
 
Validação histórica é uma coisa boa. Mas a histórico nos proporciona uma 
gama extraordinária de exemplos. E não há qualquer motivo convincente 
que nos leve a acreditar que governos recentes e domésticos são 
melhores que governos antigos e estrangeiros. A República Americana tem 
mais de duzentos anos de idade. Beleza. A Sereníssima República de 
Veneza durou onze séculos. Se vamos recomeçar do zero, por que 
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seguiríamos o primeiro exemplo, ao invés do segundo? 
 
Uma ruptura total não significa que tudo que for americano (ou tudo que 
for português, se você decidir reiniciar Portugal; mas pouquíssimo no 
governo de Portugal da atualidade é português em qualquer sentido da 
palavra) precisará ser descartado. Significa que tudo que for americano 
precisará ser justificado, bem como funcionou no exemplo veneziano. Se 
você acredita na democracia: por quê? Se você é a favor de uma 
legislatura bicameral, uma suprema corte, um departamento de 
agricultura: por quê? 
 
Regra #4: a única arma possível é a verdade. 
 
Espero que eu nem precise dizer, mas mesmo assim vale a pena dizer que 
a única força capaz de extinguir o governo americano por meios militares 
são as próprias forças armadas. Não há qualquer necessidade de 
discutirmos essa possibilidade. Se acontecer, aconteceu. Certamente não 
acontecerá tão cedo.  
 
Isso significa que a democracia só pode ser extinguida através de meios 
políticos – ou seja, através da própria democracia. Isso significa 
convencer um grande número de pessoas. É lógico que pessoas podem ser 
convencidas tanto com mentiras quanto com a verdade, mas as mentiras, 
naturalmente, são a especialidade de nossas autoridades atuais. E é 
melhor evitarmos confundir as pessoas.  
 
O que é a verdade, afinal? A verdade é a realidade. A verdade é o que 
existe. A verdade é algo que ressoa como um sino quando é golpeada com 
a parte chata de uma faca. Reconhecer a verdade é uma tarefa 
extremamente difícil, mas ela fica muito mais fácil quando essa verdade 
é colocada ao lado de uma mentira oposta da mesma medida. Um certo 
dispositivo chamado “A Internet” cuida muito bem dessa função.  
 
Considere o seguinte exemplo. Os jovens maravilhosos da Google, que são 
todos progressistas ferrenhos e ficariam certamente horrorizados se 
soubessem o que eu tenho feito com os serviços que eles proporcionam, 
realizaram um feito que só consigo comparar ao velho ditado de Lenin 
sobre os capitalistas: que eles venderiam a corda que seria então usada 
para enforcá-los. Da mesma forma, progressistas parecem estar 
determinados a publicar livros que sabotam sua credibilidade. Bem como 



no caso dos capitalistas, isso é porque eles são bons, não porque são 
maus. Mas ao contrário de Lenin, nós também somos bons, e 
comemoramos tais erros não-forçados inesperados.  
 
Eu me refiro, é lógico, não a qualquer livro recente. Conseguir publicar 
textos reacionários em qualquer lugar hoje em dia é uma missão 
extremamente árdua, até mesmo (aliás, especialmente no caso delas, já 
que elas são muito arredias no que diz respeito ao assunto) quando se 
recorre a editoras de orientação conservadora. Porém, como leitores 
deste blog bem sabem, a maior parte das obras publicadas antes de 1922 
está disponível online no Google. São frequentemente obras de leitura 
difícil, e há textos faltando por motivos bizarros que não fazem sentido 
(por que alguém escanearia um livro de 1881 e depois não disponibilizaria 
os scans online?), mal-escaneados, etc., etc. Mas o recurso existe e, como 
já vimos aqui, pode ser muito bem aproveitado.  
 
Há duas curiosidades que preciso mencionar sobre esse compêndio 
pré-1922. A primeira: ele está muito, mas muito à direita do consenso da 
realidade que conhecemos e tanto amamos. O mero fato de que pessoas 
de 1922 acreditavam X, enquanto hoje acreditamos Y, deve abalar sua fé 
na democracia. Será que o mundo de 1922 estava absurdamente 
equivocado? Ou é o nosso que está? Pode ser que ambos estejam, mas 
“nem um, nem outro” é uma impossibilidade. De fato, até mesmo os 
progressistas da Belle Époque estavam, frequentemente, muito mais à 
direita do que os conservadores da atualidade. WTF?  
 
A segunda: esse corpus pode ser usado para realizar um exercício muito 
interessante: é possível realizar triangulações. Esta é uma habilidade 
essencial no ramo da historiografia defensiva. (Se você gosta deste blog, 
você certamente gosta de historiografia defensiva.)  
 
Triangulação historiográfica é a arte de pegar dois posicionamentos 
opostos do passado e usar nosso conhecimento futuro para determinar 
quem tinha razão e quem estava errado. A forma mais simples de se jogar 
esse jogo é imaginando que os adversários no debate em questão foram 
reanimados em 2008, informados da situação presente e reunidos para 
uma discussão amigável. Lamento informar que frequentemente, o único 
resultado concebível é que um dos lados simplesmente entrega os pontos 
e aceita a derrota.  
 

https://books.google.com/


Por exemplo, um exercício divertido que pode ser realizado seguramente, 
sem custo algum, na privacidade de seu lar, é a leitura dos seguintes 
livros dos primórdios do século XX sobre a “Questão dos Negros”: O 
Negro: O Problema dos Sulistas, de Thomas Nelson Page (racista, 1904); 
Seguindo a Linha da Raça, de Ray Stannard Baker (progressista, 1908); e 
Ajuste Racial: Ensaios Sobre o Negro na América, de Kelly Miller (negro, 
1909). Todos esses livros (a) foram escritos por autores esquecidos pelo 
tempo, (b) são muito mais interessantes e bem-escritos do que as 
baboseiras pseudocientíficas sendo impressas hoje em dia, e (c) servem 
como um registro de um mundo que já sumiu. Imagine só como seria se 
reuníssemos Page, Baker e Miller em um quarto de hotel em 2008, com 
uma câmera filmando e copos de água para cada um. Quais seriam seus 
pontos de concordância? E discordâncias? Caro progressista de mente 
aberta, se não conseguir tirar proveito de um exercício como este, você 
simplesmente não tem interesse algum pelo passado.  
 
Porém, um exercício mais divertido ainda é o debate já completamente 
esquecido travado por Gladstone e Tennyson. Não lembro bem como vim 
a descobrir esse contratempo, que merece ser lembrado, sinceramente, 
como um dos embates intelectuais mais famosos na história da 
humanidade. Infelizmente, caro progressista de mente aberta, parece 
que esse duelo foi esquecido por um motivo. E não foi um bom motivo.  
 
Você talvez saiba que Tennyson, em seus tempos de jovem romântico 
(1835), escreveu um poema chamado Locksley Hall. Devido à sua 
natureza, sendo verso dramático do século XIX, Locksley Hall é de leitura 
insuportável hoje em dia. Porém, seu conteúdo básico pode ser resumido 
como liberalismo romântico juvenil. Segue aqui um pouco da essência, se 
é que há alguma: 

Homens, meus irmãos, homens os trabalhadores, sempre lavrando 
algo de novo: Aquilo que fizeram antes mas sinceros naquilo que 
virão a fazer: 

Pois eu mergulhei no futuro, longe do alcance da visão humana, Vi a 
Visão do mundo, e todas as maravilhas que viriam a ser; 
 
Vi os céus repletos de comércio, grandes navios com velas mágicas, 
Pilotos no roxo do crepúsculo descendo com fardos valiosos; 
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Ouvi os céus tomados por gritaria, e um orvalho tenebroso choveu 
Das marinhas aéreas destas nações em conflito no azul central; 
 
Percorrendo distâncias longínquas no sussurro circum-navegante do 
vento do sul que sopra quente, Com os estandartes dos povos 
perfurando a tempestade;  
 
Até que o tambor de guerra parou de soar, e os estandartes foram 
dobrados  
No Parlamento dos homens, na Federação do mundo.  
 
Aqui o bom-senso da maioria despertará fascínio no reino 
irrequieto,  
E a terra bondosa repousará, envolta na lei universal. 

Não sei ao certo se a ideia era remeter à ONU, ao Império Britânico ou a 
Star Trek. Todas as três opções, talvez. Mas deu para entender. O dístico 
que faz menção ao “Parlamento dos homens”, especialmente, é citado 
com grande frequência.  

Pois bem. Tennyson era um jovem liberal romântico quando escreveu isso, 
então. Em 1835. Em 1885, quando escreveu (somando dez anos a mais por 
algum motivo poético) Locksley Hall, Sessenta Anos Depois, ele não era 
mais romântico nem jovem – e tampouco, hã, liberal. Embora a 
continuação também seja de leitura insuportável hoje, basicamente pelos 
mesmos motivos, temos aqui alguns dísticos do todo:  

Eu mesmo desando em devaneios, indubitavelmente sobre um 
passado tolo; devaneios, devaneios; nossa velha Inglaterra pode ser 
arruinada, afinal, por devaneios. 
 
Verdade por verdade, e bem por bem! O Bom, o Verdadeiro, o Puro, 
o Justo; Ao remover deles o encanto do “Para sempre”, são todos 
reduzidos a pó. 
 
Foi-se o grito de ‘Avante, Avante’, perdido em um desânimo 
crescente; Perdido, ou ouvido somente em silêncio do silêncio do 
túmulo. 
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Metade das maravilhas de minha manhã, triunfos sobre tempo e 
espaço, Estagnados pela frequência, reduzidos pelo uso ao lugar-
comum mais comum possível! 
 
‘Avante’, gritaram as vozes então, e dentre tantas, a minha foi 
uma. Que este grito de ‘Avante’ seja calado até que dez mil anos 
tenham se passado. 
 
A França mostrou uma luz a todos os homens, pregou um Evangelho, 
o bem de todos os homens; o Demos celta despertou um Demônio, 
gritou e saciou a luz com sangue. 
 
De fato, se dinamite e revólver dão ao homem coragem para ser 
sábio: Que outra era foi tão repleta de ameaças? De loucura? De 
mentiras escritas e declamadas? 
 
A Inveja veste a máscara do Amor, e às gargalhadas, faz de sóbrios 
fatos desdém, gritando tanto aos mais Fracos quanto aos mais 
Fortes, ‘Vocês são iguais, nascidos iguais.’ 
 
Nascidos iguais? Certamente, tanto quanto o morro acolá é nivelado 
com terras planas. Encante-nos, Orador, até que o Leão nos pareça 
ter o tamanho de um Gato. 
 
Até que o Gato, transpondo tal miragem de linguagem 
superaquecida, paire Maior que o Leão – o Demos terá por fim 
engendrado sua própria perdição. 
 
Aqueles trezentos milhões sob um cetro Imperial neste momento, 
Deveríamos mantê-los? Deveríamos soltá-los? Tiremos o voto da 
enxada. 
 
Não, mas estes sentiriam e seguiriam a Verdade se você e você, 
Rivais partidários destruidores de reinos, fossem completamente 
verdadeiros quando falassem. 
 
Confiante, confiante, admirando os mentirosos experientes das 
reuniões; Assim o Superior comanda o Inferior, embora o Inferior 
seja o Superior. 



 
Passo a passo conquistamos uma liberdade conhecida pela Europa, 
conhecida por todos; passo a passo alcançamos a grandeza – e 
embusteiros poderão um dia causar nossa derrocada. 
 
Você que corteja as Vozes – diga a elas que ‘a velha experiência é 
uma tola’, Ensine a seus reis lisonjeados que apenas aqueles que 
não sabem ler são capazes de governar. 
 
Gire a Natureza de ponta-cabeça e, gritando com as ruas gritantes, 
puxe os pés acima do cérebro e jure que o cérebro se encontra nos 
pés. 
 
Desencadeie a volta da antiga idade das trevas, sem a fé, sem a 
esperança, Quebre o Estado, a Igreja, o Trono e empurre seus 
destroços morro abaixo. 
 
Faça tudo a seu alcance para seduzir os piores, para rebaixar a raça 
humana em ascensão; Será que nos erguemos e saímos da besta, só 
para então voltar para dentro dela?  

Etc. Claramente, ou temos aqui alguém que anda lendo Pobedonostsev, 
ou grandes mentes simplesmente pensam igual. Creio que não é preciso 
ser um liberal da era vitoriana para perceber que o material que temos 
aqui é de teor altamente subversivo. Inflamatório, até. Nada mal para um 
velho antiquado. 

Pois bem. Gladstone, que era tanto um liberal vitoriano quanto um velho 
antiquado, lê a obra e, lógico, tem um treco. O poema era praticamente 
um ataque direto ao próprio Gladstone – especialmente aquele trecho 
sobre “o Demos celta”, uma referência um tanto mal disfarçada à 
Soberania Irlandesa.  

E como você acha que ele reagiu? Afinal, ele é não só um estadista, mas 
um legítimo aristocrata. Acha que ele desafiou Tennyson a um duelo? Já 
era um pouco tarde demais para isso. Nada disso. Ele encontra tempo em 
seu cronograma agitado de primeiro-ministro para redigir uma 
resposta. Não em verso, pois desafiar Tennyson no campo de dísticos 
trocaicos seria como desafiar Chuck Norris no Clube da Luta. Mas 
Gladstone era um mestre da prosa – vejam só esta introduçãozinha 
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venenosa:  

A nação observará com carinhosa satisfação que embora o novo 
“Locksley Hall” seja, na contagem do Calendário, uma obra do 
Lorde Tennyson em idade avançada, sua visão poética “não ficou 
turva, e tampouco definhou em sua força natural.” 

Anotem bem, crianças. É assim que se começa quando sua intenção é 
crucificar alguém. Gladstone segue enaltecendo o indivíduo por mais 
alguns parágrafos. Em seguida, ele enaltece o poema por uma página, 
mais ou menos. Na sequência, ele muda a abordagem levemente:  

Podemos até considerar que seu tom, aqui e ali, ficou um pouco 
rouco com o passar dos anos. Não que o texto deva ser considerado 
a voz do autor.  

Claro que não. De forma alguma. Em seguida (página 319), Gladstone 
passa mais uma página concordando com Tennyson. Sim, a Revolução 
Francesa foi terrível. E os tumultos de Captain Swing. Etc., etc. Mas 
acabou que deu tudo certo no final das contas, não foi? Que alegria 
abençoada que foi ser jovem na época depois da Primeira Lei de Reforma, 
não é mesmo? Etc., etc. 

Até que finalmente (página 320), Gladstone mostra as garras e parte para 
cima com sangue nos olhos: 

Ao longo do meio século, ou quase meio século, desde então, o 
temperamento de esperança e gratidão que tanto o sr. Tennyson 
quanto o jovem Profeta de Locksley Hall contribuíram para moldar, 
foi posto à prova pela experiência. Autoridades e indivíduos têm se 
empenhado para lidar com as leis, políticas e costumes do país. 
Pode-se dizer que suas apresentações formam a Peça, por assim 
dizer, que serve de intermediária entre o velho Prólogo e o novo 
Epílogo recém-divulgado pela imprensa. Tal Epílogo, por mais 
poderoso que seja, não harmonizará tão bem com as folhas 
persistentes do Natal. O jovem Profeta, agora envelhecido, não 
chegou, de fato (embora talvez devesse ter chegado, ao considerar 
as provas), ao ponto do desespero. Pois ele continua ensinando, 
resolutamente, os deveres dos homens e o empenho pessoal, e 
anseia por progresso ainda mais, ele imagina, do que seus devotos 
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professos e evidentes. Porém, em seu reconhecimento atual dos 
tempos como seu campo de estudo, ele percebe que uma cor mais 
melancólica permeou todo o panorama. O mal eclipsou o bem, e a 
balança, que antes estava segura em terra firme, agora dispara em 
desequilíbrio. Para os propósitos do enquadramento de nossa 
avaliação, porém, a prosa, e prosa das mais prosaicas, pode ser de 
tanto valor quanto a poesia. A pergunta exige uma resposta, se é 
necessário apresentar uma perspectiva tão sombria do Futuro; se 
seu propósito é simplesmente pronunciar o que parece ser uma 
repreensão incontestável do Passado imediato.  

O que vem a seguir é um documento realmente fascinante – uma defesa 
concisa e meticulosa do liberalismo vitoriano e da democracia, e de suas 
perspectivas para o futuro: 

Nas palavras do Príncipe Consorte, “Nossas instituições foram 
convocadas para seu julgamento,” como instituições de 
autogoverno; e caso seja proclamada a sentença de condenação, 
ela condenará principalmente nossa nação, e deverá varrer embora 
consigo grande parte das esperanças entretidas fanaticamente ou 
reflexivamente de que, por meio do estabelecimento do 
autogoverno, o Futuro poderia constituir uma melhoria razoável em 
comparação ao Passado, e mitigar em algum grau perceptível as 
mazelas sociais e fardos da humanidade. Agora, visando 
proporcionar um julgamento imparcial desta questão, buscarei 
elaborar, por mais grosseiro e raso que seja de minha parte, uma 
relato dos acontecimentos e movimentos deste último meio século. 

Eu não deveria violentar Gladstone me limitando a meros recortes de 
trechos. Mas um pedacinho – ainda mais considerando o trecho acima – é 
especialmente apetitoso:  

Podemos, porém, aceitar uma única referência a estatísticas. Mais 
especificamente, os números que mostram o fluxo recente do crime 
neste país. Em nome da brevidade, arredondarei os números nesta 
constatação. Felizmente, os fatos são amplos demais para serem 
graves equívocos. Em 1870, o Reino Unido com sua população de 
cerca de 31.700.000 constava cerca de 13.000 criminosos, ou um 
por cada 1.760 cidadãos. Em 1884, com uma população de 
36.000.000, ele constava 14.000 criminosos, ou um por cada 2.500. 
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E já que existem indivíduos entre nós que imaginam a Irlanda como 
um certo pandemônio, acho relevante mencionar (e tenho a 
esperança de que o País de Gales como um todo também tenha uma 
ficha igualmente digna) que com uma população de (digamos) 
5.100.000 a Irlanda (em 1884) tinha 1.573 criminosos, ou menos que 
um por cada 3.200 cidadãos.  

Faltam-me palavras, caro progressista de mente aberta, sinceramente.  
 
Mas realize o seguinte experimento: leia o resto do ensaio de Gladstone e 
pergunte a si mesmo o que ele e Tennyson achariam do último século da 
história britânica e de seu estado atual. Digo somente que um deles deve 
desculpas ao outro. Se bem que ambos estão mortos, então não pedirão 
desculpa alguma.  
 
De modo geral, o que percebo quando realizo esse exercício é que – por 
mais que o ano de 1922 esteja muito à direita de nós – o vencedor da 
triangulação costuma ser o vértice mais à direita. Não em todas as 
questões, certamente, mas na maioria delas. (Tenho certeza de que se eu 
tentasse essa mesma brincadeira com, por exemplo, Torquemada e 
Espinoza, os resultados seriam diferentes, mas sou um peixe fora d’água 
quando o quesito é história de muito antes do fim do século XVIII.)  
 
O mais maravilhoso é que caso questione esses resultados, você mesmo 
pode tentar o mesma brincadeira. Está entediado na aula de história no 
ensino médio? Leia sobre a Guerra Civil, a Reconstrução e a escravidão. 
Se não for um historiador profissional, você certamente não será 
recomendado essas mesmas fontes primárias nos links. Por outro lado, 
ninguém pode impedi-lo. (Não enquanto a Google não implementar um 
botão “Denuncie Este Livro”.)  
 
Eu certamente não estou afirmando que tudo do que se encontra no 
Google Books, e nem sequer tudo nos links que providenciei, é 
verdadeiro. Não é. São produtos de suas épocas. O que é verdade, no 
entanto, é que cada um desses livros é o livro que diz ser. Não foram 
editados pela Google. E se o livro diz que foi publicado em 1881, nada do 
que veio depois de 1881 pode ter influenciado seu conteúdo.  
 
Lá vai outro exercício de historiografia defensiva: faça uma leitura 
dinâmica nesta apreciação superficial publicada em 2008 sobre Francis 
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Lieber, e em seguida leia o documento real escrito por Lieber. A fonte 
primária é, além de mais bem-escrita, mais curta e transmite mais 
informação. (Uma página foi mal escaneada, mas é possível distinguir as 
magníficas palavras “o rigor máximo da lei militar”...) 
 
Detectamos imediatamente que o serviço principal sendo proporcionado 
pelo professor Bosco, nosso historiador moderno, é o de desviar nossa 
atenção da realidade brutal que Lieber nos fornece, nua e crua. Lieber 
diz: faça Y, porque se fizer X, isso levará a Z. O Exército da União fez Y, e 
Z não aconteceu. Os EUA no Iraque, e as forças contrainsurgentes 
modernas de modo mais geral, fizeram X, e Z aconteceu. 
 
O código moderno da guerra, que foi essencialmente fundado por Lieber, 
foi deturpado e transformado em um instrumento que nega tudo em que 
ele acreditava. As consequências têm sido as que ele previu. Sei que é 
clichê – mas a história é importante demais para ser relegada aos 
historiadores.  
 
Regra #5: qualidade é melhor do que quantidade. No quesito de 
partidários, ao menos.  
 
Qualquer conspiração política, seja ela reacionária ou revolucionária, é, 
no final das contas, uma rede social. E identificamos uma característica 
interessante nas redes sociais: a qualidade delas tende a cair com o 
tempo. Não aumenta. O Facebook, por exemplo, teve êxito onde o 
Friendster e o Orkut não tiveram ao limitar sua base inicial de assinantes 
a alunos universitários, que, por mais defeitos que tenham, estão 
essencialmente no lado certo da curva de sino.  
 
Para causar um impacto no processo político, é preciso quantidade. É 
preciso hordas imbecis entoando em grupo. Não há como driblar essa 
realidade. O comunismo não foi derrotado por Andrei Sakharov, Joseph 
Brodsky e Václav Havel. Foi derrotado por hordas imbecis entoando em 
grupo. Suponho que não há causa para grosseria, mas é puro fato afirmar 
que não existem multidões de filósofos.  
 
Mas o comunismo foi derrotado por Sakharov, Brodsky e Havel. Os 
filósofos fizeram diferença. O que foi necessário, no final das contas, foi 
a combinação de filósofos e multidões – uma mistura rara e volátil, 
poderosíssima e altamente anormal.  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Do meu ponto de vista, antes de chegarmos à etapa derradeira da 
reinicialização, qualidade é tudo e quantidade chega a ser até 
indesejada. Na Internet, ideias se alastram loucamente. E é muito mais 
provável que sejam disseminadas pelos inteligentes aos burros do que o 
inverso.  
 
Um indivíduo e um blog não chegam nem perto de serem o bastante, 
lógico. Precisamos, neste caso, é de uma contra-Catedral: uma instituição 
que seja mais confiável que o sistema universitário. As universidades são 
o cérebro do governo americano, e a forma mais prática de se matar 
qualquer coisa é com um tiro na cabeça.  
 
Estar certo quando a Catedral está errada significa demonstrar que 
vivemos sob um sistema de governo cujas peças são unidas pela mesma 
cola que sustentou o comunismo: mentiras. Não é preciso um QI acima de 
100 para perceber que um regime sustentado por mentiras está fadado ao 
fracasso. Também não é preciso um QI acima de 100 para ajudar a 
derrubar um regime fadado ao fracasso. Toda a população se oferecerá 
para cumprir essa função. É a maior diversão que existe no mundo.  
 
Puramente para fins de discussão, vamos chamar essa contra-Catedral de 
Resartus – como referência ao grande romance Sartor Resartus (O 
Alfaiate Recosturado), de Carlyle.  
 
A tese do Resartus é a de que o mercado de ideias, por mais livre e 
próspero que pareça, está (ou pode estar, ao menos) infectado com 
mentiras. Todas essas mentiras têm uma coisa em comum: estão ligadas 
às políticas dos governos democráticos modernos. Desinformação justifica 
desgoverno; desgoverno subsidia desinformação. Aí está nosso ciclo de 
feedback. 
 
Por outro lado, está claro que governos democráticos modernos estão 
acertando a mão em muitos quesitos. É possível que em todas as 
circunstâncias, eles estão fazendo o melhor possível. Talvez não haja 
qualquer tipo de desinformação. A hipótese de que a formação de tais 
ciclos de feedback é uma possibilidade não equivale a uma demonstração 
de sua existência.  
 
Assim sendo, a missão do Resartus é determinar, através daquele Wiki-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sartor_Resartus


poder de crowdsourcing que todos bem conhecemos, a verdade sobre 
toda questão dúbia. A verdade talvez seja adotada como a versão oficial, 
e nesses casos, podemos ficar satisfeitos.  
 
Os dois sites que chegam mais perto do conceito do Resartus hoje em dia 
são o Climate Audit e o Gene Expression. Os dois representam, em minha 
humilde opinião, marcos científicos. O foco do CA é a climatologia; o foco 
do GNXP é a biodiversidade humana. Existem também averiguadores de 
verdades em uma escala mais geral, como o Snopes, mas o Snopes é um 
peso-mosca intelectual perto de sites como o CA e o GNXP.  
 
O CA e GNXP são únicos porque a missão de cada é se consagrar, por si só, 
como uma autoridade. Eles não consideram qualquer fonte confiável pelo 
puro mérito da mera identidade institucional. Também não presumem 
deter qualquer credibilidade institucional. Eles simplesmente buscam 
estar certos, e pelo que vejo (levando em conta minha falta de expertise 
nos dois campos de estudo, e mais ainda, o conhecimento de estatística 
necessário para destrinchar seu trabalho), eles estão.  
 
O CA – criado e editado por um único homem, Steve McIntyre, que 
considero um dos cientistas mais importantes da nossa geração – é 
especialmente relevante, porque ao contrário do GNXP (que divulga 
pesquisas mainstream que muitos agentes prefeririam manter não-
divulgado), McIntyre, sem quaisquer credenciais ou formação acadêmica, 
está de fato atacando e tentando derrubar um dos arcobotantes 
importantes da Catedral. Um de grande importância política, sem nem 
falar na importância econômica. Imagine uma mistura do “Homem de 
Piltdown” com o Caso Dreyfus e o escândalo da Enron e terá uma 
noção da situação.  
 
Se os campos envolvidos na tese do aquecimento global antropogênico 
(AGA), na paleoclimatologia e nos modelos climáticos são, de fato, 
pseudociências e serão lembrados como tal, eu acho praticamente 
possível de se imaginar o que acontecerá com seus defensores. E seus 
defensores são, essencialmente, todo mundo de qualquer importância. 
McIntyre é mais conhecido por expor o modelo do “taco de hóquei”, mas 
o mais incrível é que o CA encontra desvirtuações parecidas da 
matemática, de dados ou de ambos – casos de menos destaque, 
geralmente – mais ou menos toda semana, ou a cada duas semanas.  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A façanha científica do GNXP é menos assombrosa, mas suas ramificações 
podem ser consideradas até maiores. Já discuti a questão da 
uniformidade neurológica humana e a ausência dela antes (Capítulo 9). 
Mas digamos que um componente expressivo do nosso sistema político, 
econômico e acadêmico investiu sua credibilidade por completo em uma 
tese que podemos chamar de Conspiração Branca Internacional. Variações 
populacionais estatísticas na neurologia humana não me parece ser um 
assunto que desperta grande empolgação por si só – um governo 
responsável e eficaz deve ser capaz de lidar com qualquer tipo de 
indivíduo, até o Homo erectus mais desenvolvido. Mentiras, no entanto, 
são sempre notícias bombásticas. Caso haja uma explicação muito, mas 
muito mais simples para a realidade que não peça a existência de uma 
Conspiração Branca Internacional, isso seria um problema para muita 
gente – cuja imensa maioria é composta de gente, de fato, branca.  
 
Por outro lado, o CA, GNXP e seus congêneres (embora seja mais do que 
só um website, o ILvM demonstra muitas das mesmas ótimas qualidades) 
não foram criados para o propósito de serem dispositivos na guerra da 
informação. Existe uma certa sobreposição, mas suspeito que a maioria 
dos usuários que postam no CA desconhecem a existência do GNXP, ou 
simplesmente não têm interesse por ele, e o inverso é frequentemente 
válido também. Muitos indivíduos são especialistas por natureza, é claro, 
e isso é normal.  
 
A ideia do Resartus – que, como de costume, qualquer um pode construir 
em seu próprio quintal (entre em contato se tiver interesse em comprar o 
endereço resartus.org), é construir um site de foco geral para responder 
uma variedade de perguntas importantes e polêmicas. Uma pessoa 
inteligente deve ser capaz de visitar Resartus e decidir, com um mínimo 
de esforço, quem tem razão na questão do AGA, ou da biodiversidade 
humana, ou do pico do petróleo, ou do assassinato de Kennedy, ou da 
evolução, ou da teoria de cordas, ou dos ataques de 11 de setembro, ou 
da Guerra Civil Americana, ou...  
 
A construção de uma máquina da verdade confiável exige que ela gere 
tanto verdadeiros negativos quanto verdadeiros positivos. Por exemplo, 
eu defendo a sabedoria convencional nas questões da evolução e dos 
ataques de 11 de setembro. Nas questões do pico do petróleo e dos 
Kennedys, eu simplesmente não sei o bastante para decidir de forma 
conclusiva. (Na verdade, eu tenho pavor da ideia de que um dia alguém 
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consiga me convencer de que Oswald não agiu sozinho. Portanto, tento 
evitar o assunto.) Assim sendo, espero que qualquer tentativa de auditar 
Darwin, como McIntyre auditou Mann, resultaria em um verdadeiro 
negativo.  
 
A forma mais fácil de se descrever o problema do Resartus é como um 
julgamento por crowdsourcing. Realmente, qualquer processo capaz de 
determinar a verdade ou falsidade do AGA, etc., deve ser poderoso o 
bastante para determinar culpa ou inocência criminal. Muitas destas 
questões são certamente dessa ordem de importância – aliás, não ficarei 
nada surpreso se um dia vermos processos judiciais no campo do 
aquecimento global. Já temos visto indícios suspeitos de gente 
recorrendo aos advogados.  
 
Um julgamento não é um blog e nem um fórum de discussão. Um dos 
maiores defeitos do Climate Audit é que ele não oferece uma forma 
prática para que céticos e crentes do AGA coloquem seus argumentos e 
provas lado a lado, facilitando ao máximo para que terceiros neutros 
avaliem os méritos de cada. Estou seguro de que o CA acertou na mosca 
em seu posicionamento, mas grande parte dessa segurança é pura 
intuição.  
 
No mundo da evolução, o índice de afirmações criacionistas compilado no 
talk.origins é provavelmente o que chegou mais perto de apresentar um 
argumento estruturado a favor da evolução, onde todos os argumentos 
possíveis apresentados por criacionistas são enumerados e refutados. 
Porém, um julgamento real envolve oposição. O promotor não tem o luxo 
de estruturar os argumentos do advogado da defesa. 
 
No Resartus, isso funcionaria da seguinte forma: a própria comunidade 
criacionista seria convocada para enumerar suas afirmações e editá-las 
de forma coletiva, produzindo a melhor síntese possível do argumento 
criacionista. Não comparecer ao julgamento não pode servir de 
vantagem, então os evolucionistas teriam a oportunidade de acrescentar 
e refutar suas próprias afirmações criacionistas. Os criacionistas, por sua 
vez, teriam a oportunidade de tréplica, e por aí vai, ad infinitum, até 
que ambos os lados determinassem que tudo já foi dito.  
 
Como evolucionista, sinto que tal processo, que poderia, em tese, 
continuar indefinidamente com o refinamento constante do mapa de 
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argumentos e a apresentação de provas adicionais, etc., etc., mostraria 
claramente que os evolucionistas têm razão e que os criacionistas estão 
só ofuscando a verdade. Aliás, como já participei de um júri, sinto que 
posso afirmar que um mapa de argumentos como esse seria muito mais 
útil do que discursos orais dos advogados em conflito.  
 
E se tais estruturas estivessem todas disponíveis em um único site, 
cobrindo uma grande variedade de assuntos controversos, seria muito, 
muito fácil para qualquer jovem inteligente com algumas horas livres 
começar a distinguir a forma da verdade e do erro, bem como as 
associações políticas inevitáveis. Certamente não será fácil construir um 
nexo de capacidade de julgamento mais confiável do que a do próprio 
sistema universitário, mas sinto que cedo ou tarde alguém conseguirá. E 
sinto que as consequências serão arrasadoras.  
 
Quando paro para analisar o raciocínio de pessoas que discordam de mim, 
e especialmente quando analiso o raciocínio do público culto, de modo 
geral (comentários no New York Times, nos poucos artigos abertos para 
tal, servem como uma vox populi inestimável do público Obamabot), fico 
frequentemente impressionado com o fato de que os pontos de vista 
deles diferem dos meus por uma questão de detalhes mínimos, 
aparentemente irrelevantes em sua interpretação da realidade.  
 
Caso você acredite que John Kerry disse a verdade sobre suas missões no 
Camboja, por exemplo, a palavra “swiftboating” suscitará uma reação 
muito diferente. Falando de um assunto mais amplo, se James Watson 
tiver razão, nossa interpretação histórica da década de 1860 
simplesmente terá de mudar. Detalhes são importantes. Fatos são 
importantes.  
 
Nossas instituições democráticas da atualidade, embora muito mais 
difusas e abertas do que os sistemas de Goebbels ou Vyshinsky, foram 
basicamente criadas para operar um sistema de informação que despeja 
verdade do topo de uma montanha. Este tipo de modelo é frágil. Quando 
ele quebra – quando começa a despejar esgoto junto com a água de rosas 
– ele perde a credibilidade. E se perder a credibilidade, o governo perde 
sua legitimidade. Quando um governo perde sua legitimidade, é melhor 
sair de baixo.  
 
A Catedral também é chamada de Catedral por outro motivo: não é um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Watson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Vyshinsky


Bazar. Codificar, francamente, é relativamente fácil. Reinterpretar a 
realidade é difícil. De qualquer forma, sinto que essa estrutura vai ruir, 
mais cedo ou mais tarde. E quando chegar esse dia, prefiro estar fora 
dela do que debaixo dela.  
 
 
 
1. Neste caso, Moldbug se refere à filosofia geral de dar valor à liberdade 
individual e a um governo mínimo, e não ao libertarianismo como 
movimento político. Para mais detalhes, consulte Moldbug sobre Carlyle e 
“Por que eu não sou um libertário”. 
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