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TOCQUEVILLE ÀS AVESSAS

DEPOIS DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL, a maioria dos norte-americanos acre-
ditava não só que morava na nação mais próspera do mundo, mas que tinha o
melhor estilo de vida dentre os povos do mundo: o povo mais livre no país mais
livre, o povo mais cristão no país mais cristão. O seu comportamento, no en-
tanto, não necessariamente confirmava essas crenças. A típica dualidade perdu-
rava. Entre 1944 e 1948, a taxa de casamentos era a segunda maior no mundo.1

A idade do casamento também caiu ao menor nível na história da nação. O cul-
to à família foi mais vigorosamente externado nos Estados Unidos do que em
muitos outros países. Mesmo assim, somente em 1946, mais de 18% dos casa-
mentos norte-americanos foram desfeitos, uma porcentagem que não seria al-
cançada novamente até os anos 1970, depois que crianças de tantas uniões
imaturas e precoces haviam crescido para se casar e novamente se divorciar.

Por muitas razões, a desilusão nacional com as memórias de guerra e com
as alianças do tempo de guerra era menos forte e menos durável do que aquela
depois de 1918. Uma dessas dizia respeito a Henry Truman. Seu comando do
Estado norte-americano foi firme desde o início, muito mais firme do que mui-
tas pessoas achavam que seria, inclusive os remanescentes da multidão segui-
dora de Roosevelt. A visão de Truman sobre o mundo diferia tanto de pessoas
tais como o senador Taft, que temia o comunismo e pensava (e dizia) conse-
qüentemente que a luta contra a Alemanha de Hitler poderia ter sido um erro,
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quanto de pessoas como Henry Wallace, que pensava (e dizia) que a oposição à
Rússia estava errada. A força do caráter de Truman era tal que ele não somente
representava o norte-americanismo de centro entre tais extremos ideológicos e
políticos: era freqüentemente superior a ambos. Talvez seja por isso que tenha
vencido a eleição em 1948, quando paradoxalmente a reação nacional contra
a política externa da guerra tinha aumentado. Além disso, a maior parte dos
eleitores nacionalistas que agora igualavam anticomunismo com patriotismo
empresarial não estava disposta a arriscar os benefícios sociais acumulados du-
rante o New Deal. Sua tradicional desconfiança da mentalidade republicana
ainda era forte, apesar de as diferenças entre as filosofias sociais dos dois parti-
dos nacionais terem diminuído.

Na estratégia global também o governo dos Estados Unidos adotou um
curso relativamente moderado entre os extremos do isolacionismo e do inter-
vencionismo global. A União Soviética e a difusão do comunismo deveriam ser
“contidos” dentro da “cortina de ferro”. Seria dito a Stálin: até aqui e não mais
além. “Contenção”foi uma expressão cunhada por George F. Kennan2 em 1947;
“cortina de ferro” foi uma expressão popularizada por Churchill, quando visi-
tou os Estados Unidos no ano anterior. É irônico que nem Churchill nem Ken-
nan tenham visto o mundo da maneira que Washington e o establishment o
veriam. Churchill, assim como Kennan, pensava que a divisão existente da Eu-
ropa estava errada; eventualmente eles tentaram sugerir a sua dissolução parcial,
ou pelo menos a sua revisão, mas em vão. Washington não estava infeliz com a
divisão da Europa e do Extremo Oriente, desde que os russos e os comunistas
não rompessem a linha e fossem além; enquanto isso, fora da cortina de ferro,
seria desenvolvida a organização do Mundo Livre sob a liderança norte-ameri-
cana, com os seus principais instrumentos de ajuda financeira e econômica. Foi
assim que, em 1947, a Doutrina Truman, o Plano Marshall e os primeiros pas-
sos em direção à Aliança do Atlântico Norte3 se deram. O primeiro ponto com-
prometeu os Estados Unidos a apoiarem a defesa da Grécia e da Turquia – um
compromisso que o desgastado governo trabalhista britânico forçara sobre o
seu rico aliado norte-americano; o Plano Marshall apoiava a reconstrução eco-
nômica da Europa Ocidental, em parte por causa da suposição errônea de que o
comunismo se alastraria onde houvesse miséria econômica. Não importava:
mesmo que tenha feito pouco ou nada para reduzir o tipo de antinorte-ameri-
canismo que emana da ignorância e da inveja, o Plano Marshall foi um exemplo
da generosidade norte-americana. Seu custo eventual (US$12 bilhões) foi qua-
se o mesmo que o custo dos materiais de guerra embarcados dos Estados Uni-
dos para a União Soviética durante a guerra. O plano Marshall não livrou a
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Europa Ocidental de sucumbir ao comunismo, assim como o programa “em-
préstimo-consignação” não tinha livrado a União Soviética do ataque nazista;
assim mesmo as importantes contribuições do “empréstimo-consignação” ao
esforço de guerra russo e do Plano Marshall na reconstrução da Europa Oci-
dental não podem ser contestados. Em 1948, Stálin forçou o último e débil go-
verno pseudodemocrático do Leste Europeu (o da Tchecoslováquia) a aceitar o
domínio comunista total; também tentou chantagear e matar de fome Berlim
Oriental com um embargo, uma mal arranjada tentativa da qual desistiu um
ano mais tarde. Naquele tempo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte
já existia. Pela primeira fez os Estados Unidos e o Canadá estavam se compro-
metendo não só com a defesa da Europa Ocidental, mas com o posicionamen-
to de suas forças armadas naquele continente em tempos de paz.

Esse tipo de internacionalismo moderado – moderado em sua concepção,
mas na verdade longe de ser moderado em suas conseqüências – era apoiado
por todas as mentes eruditas e iluminadas da opinião norte-americana na épo-
ca em que esse tipo de opinião era representada principalmente pela elite edu-
cada e anglo-saxã da nação. Não correspondia, entretanto, às mudanças ocorri-
das na composição nacional do povo norte-americano ou às certas correntes
ideológicas poderosas entre eles. O elemento principal nessas correntes era
uma identificação não-questionada e inquestionável do anticomunismo com o
patriotismo norte-americano e a identificação recíproca de todo tipo de mal
nacional ou global com uma conspiração ou uma inspiração comunista. Essas
correntes eram alimentadas pelos ressentimentos desconfortáveis que milhões
de norte-americanos tinham contra certas figuras representativas de lideranças
mais liberais, cosmopolitas, ocidentais, educadas e estabelecidas do que o cida-
dão “médio”– quem quer que fosse o último. Havia, infelizmente, ampla (às ve-
zes confusa) evidência de que alguns burocratas intelectuais atribuíram a si
próprios alguma importância ao se envolverem em conspirações com os comu-
nistas durante os anos Roosevelt. O histórico da intelligentsia norte-americana
também não era muito inspirador: muitos de seus membros haviam demons-
trado critérios dúbios, inclusive concedendo o mais amplo possível benefício
da dúvida às causas pró-comunistas. O resultado foi a popularidade avassala-
dora do anticomunismo no fim da década, um segundo “pânico vermelho”,
menos ridículo, mas de alguma forma mais insidioso do que o primeiro, e o
conseqüente surgimento de vários demagogos e oportunistas que lucra-
riam politicamente deste humor nacional. Quando, em 1949, os comunistas
chineses conseguiram forçar Chang Kai-shek4 a abandonar o continente, os re-
publicanos sustentaram que os democratas agora haviam perdido a China, e
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que esse era mais um passo enorme na marcha do comunismo para conquistar
o mundo.

Truman e seus conselheiros eram sábios o suficiente para não envolverem
os Estados Unidos na guerra civil da China. Eles também conseguiram um tra-
tado de paz por escrito com o Japão, praticamente excluindo a Rússia de sua re-
dação, com surpreendentemente pouca oposição de Stálin. Infelizmente, Dean
Acheson, o então secretário de Estado, não prestou atenção suficiente à Coréia,
um país que, não diferentemente da Alemanha, foi dividido em metades comu-
nista e não-comunista depois de 1945. Tendo conseqüentemente concluído
(depois de um discurso de Acheson, no qual ele detalhou a sua política, deixan-
do de mencionar a Coréia do Sul como parte do perímetro da defesa nor-
te-americana no Extremo Oriente) que eles tinham pouco ou nada a temer dos
norte-americanos, os comunistas norte-coreanos invadiram a Coréia do Sul
em 1950. A reação de Truman foi admiravelmente rápida. Tropas norte-ame-
ricanas entraram em ação imediatamente como representantes das Nações
Unidas, cujo Conselho de Segurança condenava a agressão norte-coreana. Pri-
meiramente, as tropas norte-americanas e aliadas foram empurradas para a
ponta sul da Coréia, mas então a superioridade naval dos Estados Unidos se im-
pôs, à medida que as tropas tiveram um apoio efetivo desde o Japão e ao longo
do estreito da Coréia. Em uma brilhante operação anfíbia em setembro, o gene-
ral MacArthur desembarcou pela retaguarda das linhas da Coréia do Norte,
cuja resistência estava entrando em colapso. As forças norte-americanas esta-
vam se aproximando da fronteira chinesa, atrás da qual a China mostrava sinais
de extrema ansiedade. O presidente Truman, que tinha sido informado da pos-
sibilidade de uma intervenção chinesa, voou para o Pacífico para se encontrar
com o general MacArthur no meio do caminho. O arrogante comando do
Extremo Oriente assegurou ao seu comandante-chefe que (na verdade um tan-
to desdenhosamente) não havia perigo de intervenção chinesa ou russa. Eles es-
tavam errados. Em menos de um mês, hostes de tropas chinesas invadiram a
Coréia e empurraram os americanos para trás. MacArthur pensou e disse que
algumas bombas, possivelmente atômicas, lançadas sobre a Manchúria, vence-
riam a guerra contra o comunismo internacional. Truman, para seu grande
crédito, se recusou a acreditar nisso. Subseqüentemente, MacArthur chegou ao
extremo de criticar o seu comandante-chefe em entrevistas concedidas a políti-
cos republicanos. Em abril de 1951, Truman exonerou MacArthur, um ato co-
rajoso, apesar de suas repercussões imediatas serem enormes e danosas para a
própria reputação de Truman e de seu partido. MacArthur agora era o queridi-
nho de todo norte-americano que duvidava das políticas de Roosevelt ou de
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Truman e que estava convencido do poder global e conspiratório do comunis-
mo. Não eram as viúvas ricas, mas os estivadores de Nova York que protesta-
ram de forma barulhenta contra Truman quando da notícia da demissão de
MacArthur. No verão de 1951, a linha de frente coreana se solidificou nova-
mente no meio da península e a guerra arrefeceu. O homem que se beneficiaria
do armistício resultante, assim como da memória recente da guerra, entretan-
to, não foi Truman, mas Eisenhower.

Eisenhower venceu a eleição em 1952, e novamente em 1956, sem levantar
um dedo. Essa foi a última vez que os poderes financeiros e sociais da região les-
te dentro do partido Republicano, embora diluídos, imporiam o seu escolhido
sobre candidatos vindos do Meio-Oeste ou do Oeste norte-americano. Eise-
nhower presidiu sobre o destino de grande parte do mundo na época em que o
principal adversário dos Estados Unidos estava em considerável desordem. Stá-
lin morrera algumas semanas depois da posse de Eisenhower. Os novos líderes
russos ficaram profundamente inseguros de si próprios. O império adquirido
acabou abalado por levantes e revoluções em Berlim Oriental, na Polônia e na
Hungria. Eles estavam ávidos por melhorar suas relações com os Estados Uni-
dos; até mesmo demonstraram a disposição de explorar a possibilidade de um
desalinhamento recíproco da Europa Central, desde que isso não significasse
uma retirada unilateral da União Soviética. Mas Eisenhower, o mesmo homem
que em 1945 tinha feito tudo o que podia para favorecer os russos, agora não
deu nenhuma resposta a essa nova situação. Ele, que em 1945, havia abraçado
Marshal Zhukov e que tinha apertado a mão de Stálin com todo fervor senti-
mental de um político norte-americano, agora se mostrava azedo e desconfiado
ao se encontrar com Kruschev em Genebra e depois em Washington, tendo
consentido em realizar essas reuniões com relutância (à primeira, somente de-
pois que os russos concordaram com a desocupação recíproca da Áustria em
1955). Mais para o final de seu governo, Eisenhower se recusou a receber o cuba-
no Fidel Castro (confirmando a hostilidade deste último aos Estados Unidos); e
em 1960, em Paris, Eisenhower foi forçado a admitir que apesar de toda a sua
propaganda de paz, tinha ordenado (ou pelo menos permitido) que aviões es-
piões norte-americanos cruzassem o céu da União Soviética durante anos até
que um deles fora finalmente abatido.

Os anos 1950, a era Eisenhower, foram uma década de oportunidades per-
didas. Isso era característico desse general burocrático e desse presidente que,
apesar de sua experiência em assuntos europeus, dirigia a política externa nor-
te-americana seguindo as linhas dos irmãos Dulles, John Foster Dulles, o secre-
tário de Estado, e Allen Dulles, o diretor da Agência Central de Inteligência
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(CIA). Durante os anos 1950, a CIA se tornou o principal instrumento da polí-
tica externa norte-americana, às vezes se sobrepondo ao Departamento de
Estado. É verdade que durante a Presidência Eisenhower o desenvolvimento
geral da nação não foi afetado por crises; que Eisenhower – apesar de toda a
propaganda dos republicanos de “libertação” do Leste Europeu – não questio-
nou, na realidade, a divisão da Europa e da Alemanha; que, em 1954, Eisenho-
wer neutralizou os planos de uma intervenção militar na então Indochina
francesa; que eventualmente ele e seus conselheiros puseram fim à demagógica
carreira de Joseph McCarthy; e que no final de seu mandato presidencial, Eise-
nhower fez um inesperado discurso contra os perigos de um “complexo” mili-
tar industrial que dominava os destinos da nação – um alerta cuja inspiração
original se mantém obscura até hoje. Mas foi Eisenhower que permitiu, com
oportunismo político e procrastinação, que Joseph McCarthy se tornasse uma
figura nacional, com massas de seguidores, algo que afetou o próprio curso do
Estado por dois anos pelo menos; e foi durante o mesmo governo Eisenhower
que as instituições militares e as responsabilidades imperiais dos Estados Uni-
dos tomaram proporções monstruosas. Em 1960, o gasto militar era três vezes
o de 1950, o ano da Guerra da Coréia. Gastos militares, somente para a pesqui-
sa e o desenvolvimento científico, pularam de uma média anual de $245 mi-
lhões durante a Segunda Guerra Mundial para $1,1 bilhão em 1956 – o ano
antes do sucesso russo que, com sua primeira nave orbital Sputnik, acelerou os
gastos norte-americanos ainda mais rapidamente. A plataforma de política ex-
terna do partido Republicano em 1956 conclamava “o estabelecimento de ba-
ses norte-americanas ao redor do mundo” – o partido que seria chamado de
“isolacionista” por alguns comentaristas públicos, evidência de um caráter ul-
trapassado de seu pensamento político. Em 1958, os Estados Unidos tinham
alianças e arranjos militares com quase 60 países: o próprio Eisenhower não
poderia listá-los.
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