
  

Nixon e Kissinger
Parceiros no poder

Robert Dallek
 
 
Richard Nixon e Henry Kissinger são dois dos mais polêmicos 
personagens da história dos Estados Unidos. E não é à toa, como 
mostra esse novo livro do historiador Robert Dallek, o aclamado 
biógrafo de presidentes americanos. 
 
Nixon e Kissinger tramaram ações inescrupulosas, como o 
devastador bombardeio ao Vietnã do Norte em dezembro de 1972 – 
sorrateiramente decidido enquanto o Congresso dos Estados 
Unidos estava em recesso. Também conspiraram contra Salvador 
Allende no Chile, apesar dos muitos relatórios, procedentes de 
todos os lados do governo americano, afirmando que o socialista 
não era uma ameaça. Ainda fizeram de tudo para encobrir os 
escândalos mais variados que rondavam os salões da Casa Branca, 
e que resultaram no caso Watergate e na renúncia de Nixon. 
 
No entanto, os dois também implementaram célebres medidas de 
política externa, como, por exemplo, a aproximação com a China, 
que culminou na visita de Nixon a Pequim e na reunião com Mao 
Tsé-Tung. Além disso, explorando a disputa entre chineses e 
soviéticos pela liderança do mundo comunista, Nixon e Kissinger 
conseguiram a colaboração de Moscou em uma série de acordos 
que alavancariam o prestígio e a influência de ambos. 
 
Essa obra – realizada com base em fontes de primeira mão recém-
liberadas nos Estados Unidos – mostra dois homens com manias de 
grandeza sem precedentes na história política americana, que 
ficaram famosos pelos ataques histéricos com seus subordinados e 
pela competição ferrenha que travavam entre si. Nixon e Kissinger 
viveram juntos uma verdadeira tragédia grega, cujo final, apesar de 
previsível, eles não foram capazes de evitar.  
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