
A teoria do dominó é velha, desmoralizada, bolorenta e 
gasta, mas ainda é usada em certas circunstâncias. 
Nunca, no geral, produziu bons resultados porque parte 
de premissas falsas, de “fatos” supostos, além de ter de 
ser aplicada de afogadilho, no mais curto espaço de 
tempo; o tempo é inimigo fatal da teoria, cujas 
“verdades” a ele não resiste. Requer dois elementos 
básicos, a força, de um lado, e a inércia da lei, de outro, o 
que viabiliza “soluções fortes”. Nos Estados Democráticos
de Direito costuma ser um fiasco.

Quase se pode estabelecer o DNA da teoria, uma 
metodização de mudanças instrumentadas no plano 
internacional quando o sentimento imperial sente-se 
traído por fenômenos nacionais que mudam o enfoque do 
poder, desequilibrando velhos sistemas de dominação 
baseados nas elites locais. Ao enfatizar e promover 
justiça social, os poderes emergentes ameaçam a 
hegemonia das oligarquias no passo da realização de 
aspirações populares de ascensão econômica e política, 
despertando internamente fortes reações e desejos de 
estancar o movimento ascendente das classes menos 
favorecidas, num primeiro momento, para invertê-lo 
numa etapa seguinte; nesse ponto, é geralmente buscada
associação com contrariedades alienígenas, que 
apressam-se em patrocinar mudanças ao perceber a 
possibilidade real de transferência do poder para mãos 
não elitistas, mais difícil de manipular por manifestar-se
de modo difuso. 

Qualquer manifestação, pois, que implique desvio do 
vetor do poder estabelecido e tradicional, tirando-o das 
elites, é considerada uma traição a ser punida com a 
eliminação formal, antecedida pela desestabilização 



provocada por propaganda maciça e dirigida que não dê 
tempo às Sociedades para refletir sobre acertos e erros. 
Elas são simplesmente tangidas por slogans criados 
especificamente e repetidos à exaustão até a intoxicação 
que impede qualquer raciocínio mais claro. Cria-se um 
inimigo, colocado às portas de quem, de algum modo, tem
voz, de preferência panfletária; todos os indesejáveis são 
colocados em conlúio com tal inimigo, a primeira peça a 
ser derrubada, levando em sua queda as demais, sejam 
elas o que ou quem forem. Mas a ruptura precisa dar-se 
de forma rápida, não importa as dores a causar. A 
finalidade precípua do globalismo é propiciar a 
manutenção do domínio aos velhos esquemas de poder; 
desestabilização e isolamento econômico e político, além 
da criação de todo tipo de dificuldade, compõem a receita 
clássica.

Não é boa a posição de Estado Incorporado. Adolf Berle 
Jr. disse há bom tempo que sermões sobre a utilidade do 
capital estrangeiro nos países subdesenvolvidos são um 
pouco tolos. Investimento estrangeiro pode 
industrializar, pode, mesmo, incrementar a produção, 
mas, ainda assim, deixar o grosso das populações, as 
mais carentes, em situação tão ruim como sempre 
estiveram. Investimento estrangeiro é muito bom para o 
capitalista e para o capitalismo insensível e selvagem, 
acrescento, mas em nada contribui para a justiça social, 
talvez o que de mais precisem as populações dos países 
subdesenvolvidos, Brasil inclusive, e este, pelo tamanho 
da população desprotegida e carente, de modo premente. 

Na semana finda, ao pegar firme na campanha eleitoral 
em virtude de problema de saúde da candidata 
democrata, o Presidente Obama disse, a poucos metros 



do povo, referindo-se ao candidato republicano: Ele 
passou setenta anos (a idade do candidato Trump) sem 
se preocupar com os trabalhadores e agora vai ficar com 
vocês?

O Sr. Obama foi direto e formulou, sem dúvida, para 
aplicação geral, uma boa consideração e uma excelente 
pergunta.

 

   


