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dos oficiais superiores do Pentágono 
POR ANTONIO LUIZ M. C. COSTA 

EPISÓDIO da d e m i s 

são do general Stanley 
McChrystal e sua subs
tituição por David Pe-
traeus deixou claro que 
a guer ra do Afeganis
tão vai muito mal para 

os Estados Unidos. Mas talvez se mos
tre ainda mais importante, a longo pra
zo, como indício da crescente politiza
ção das Forças Armadas dos EUA. 

O precedente mais famoso foi o caso 
do general Douglas MacArthur. Coman
dante vitorioso e com aura de herói da 
Segunda Guerra Mundial, bem-sucedi-
do como governador do Japão ocupado, 
foi encarregado do comando das tropas 
dos EUA na Guerra da Coreia, em 1951, 
mas seus êxitos iniciais foram reverti
dos pela intervenção da China. 

Enquanto diplomatas começavam ane-
gociar a paz, MacArthur apostou no pró
prio prestígio e desafiou a China e o pre
sidente democrata Harry Truman ao exi
gir que Pequim "reconhecesse a derrota". 
Em seguida, vazou críticas à estratégia do 
governo, dizendo ser necessária a guerra 
total até a vitória militar na Asia, por meio 
de um deputado da oposição republicana 
e, no mesmo dia, seus superiores no Pen
tágono prepararam uma autorização para 
usar armas nucleares contra bases aéreas 
chinesas. Truman interveio a favor de seu 
secretário de Estado, Dean Acheson, e de
mitiu o general, quatro dias depois. 

O caso de McChrystal é, de certa forma, 
mais perturbador, porque não pareceu 
envolver nenhuma divergência estraté
gica clara, apenas a irritação do militar 
com os questionamentos e opiniões dos 
superiores civis, dos quais obteve qua
se tudo o que quis. Pressionou Obama 
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em público para conseguir reforços e foi 
bem-sucedido. Apoiou o presidente Ha-
mid Karzai e sua fraude eleitoral no Afe
ganistão e ela foi aceita contra a vontade 
dos diplomatas. A única restrição a inco
modá-lo era o prazo de julho de 2011 pa
ra atingir seus objetivos e iniciar a reti
rada, que todos sabiam ser flexível. 

Então, por que um general nada ingênuo 
fez o mundo saber do desprezo dele e de sua 
equipe por Obama, pelo vice-presidente, 

Os militares, 
que preferiam ser 
apartidários até o 
Vietnã, politizam-se 
em direção oposta 
à da população 
e dos governos civis 

Joe Biden, e pelos diplomatas de seu gover
no. E dar o recado por meio de uma revista 
de música e cultura pop, aRollingStone, co
mo para sublinhar seu pouco caso? 

Uma interpretação plausível é que 
McChrystal deu a guerra por perdida e 
forçou a própria demissão para evitar a 
responsabilidade pela derrota. Mas to
mou posição, ao mesmo tempo, contra o 
governo democrata - exceto Hillary Clin-
ton, lembrada por defendê-lo: "Se Stan 
quer isso, dê-lhe o que precisa". 

Um artigo de Bruce Ackerman, pro
fessor de Ciência Política, em Yale, cha
mou a atenção para a crescente politi
zação do comando militar. Na primeira 
metade do século XX, a norma entre os 
militares de carreira era ser apartidários 
e a maioria dos oficiais não votava, para 
não ter de tomar posição. 

Esse quadro começou a mudar de
pois do Vietnã. Po rum lado, democratas 
questionaram interesses militares até en
tão protegidos pelo consenso da Guerra 
Fria. Por outro, o fim do serviço militar 
obrigatório (em vigor nos EUA de 1940 a 
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1973) profissionalizou o Exército e o dis
tanciou da vida civil e de seus valores. Ca
da vez mais, os cadetes são filhos de ofi
ciais de carreira. De cidadãos uniformiza
dos, convertem-se em uma casta fechada, 
com sua própria visão do mundo. 

Por outro lado, os civis - inclusive os 
presidentes Bill Clinton e Barack Oba-
ma - deixaram de prestar o serviço mi
litar, perderam o contato com sua subcul-
tura. Isso dificulta a comunicação do po
der civil, em princípio supremo, com seus 
generais e almirantes. Não seria proble
ma em um país menos militarizado, mas 
trata-se de uma superpotência envolvi
da há décadas em conflitos em todas as 
partes do mundo, que responde por mais 
de 40% dos gastos militares do planeta e 
lhes destina mais da metade do orçamen
to, se incluídos pagamentos a veteranos e 
juros por despesas militares passadas. 

E uma politização desequilibrada. Ain
da em 1976, 55% dos oficiais superiores, 
de major para cima, diziam não ter parti
do, ante 33% republicanos e 12% democra
tas. Em 1984, já na época de Ronald Rea-
gan, 53% eram republicanos. Em 1996, 

67% eram republicanos e só 7% democra
tas, 65% achavam apropriado defender em 
público suas posições sobre questões mili
tares e apenas 29% diziam que a última pa
lavra deve ser da autoridade civil. Em West 
Point, em 2004,61% dos cadetes eram re
publicanos e 12% democratas e a maioria 
se dizia pressionada para se definirem par
tidariamente na academia militar. Não foi 
por acaso que Obama julgou precisar de 
um Secretário da Defesa republicano. 

Faz pensar em outra potência cujos sol
dados, originalmente cidadãos recruta
dos por curtos períodos para a guerra, 
vieram a se profissionalizar e tornar-
se uma casta com valores próprios, en
quanto o poder militar era cada vez mais 
vital para o Estado: a República Roma
na. Um dia, César atravessou o Rubicão, 
impôs as legiões ao poder civil e, antes 
que o Senado percebesse o que se passa
va, a República tornou-se um Império. A 
França napoleônica e o III Reich segui
ram caminhos semelhantes. 

Um golpe militar nos EUA somente 
é concebível, por ora, nas esperanças 

de Rush Limbaugh e similares. Mas as 
pressões sobre a Casa Branca são bem 
reais. Também é de recear a manipu
lação política de operações mi l i ta res 
- por exemplo, alegar dif iculdades e 
adiá-las quando poder iam beneficiar 
o governo - e interferências na política 
externa. Seria o caso de Honduras? 

Não que isso faça muita diferença no 
Afeganistão, que gregos e troianos já dão 
como causa perdida. As tropas resmunga
vam contra McChrystal porque, para re
duzir o número de vítimas civis que põem 
o povo afegão contra os EUA e Karzai, o 
general restringiu os bombardeios aére
os e aumentou os riscos para as suas pró
prias tropas, além de exigir que elas com
partilhassem instalações com os solda
dos afegãos. Isso parece ter aumentado as 
perdas entre suas próprias tropas e enco
rajado a resistência taleban, mas se David 
Petraeus voltar à violência sem limites, 
como parece estar anunciando ao dizer 
que "a luta ficará mais intensa", causará 
mais perdas civis e fortalecerá a oposição 
popular à presença dos EUA. Se correr, o 
bicho pega e se ficar, o bicho come. 
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