
Na linha do grande humanismo americano, que construiu um 
formidável país e o conduziu até o final da década dos anos mil e 
oitocentos, William Appleman Williams* escreveu em 1959 sobre
a visão americana de uma nascente revolução de expectativas 
(esperanças) nas regiões subdesenvolvidas do mundo, 
frequentemente negligenciada pela avaliação de que tal revolução
era movida pela disposição de pagar um preço demasiado alto por
sua realização. Aparentemente recusando-se a deixar que as 
demais nações pagassem o preço que entendessem justo, do modo
mesmo que não se dispunha a reduzir tal custo, os EUA fizeram 
mais do que mera e negligentemente perder a liderança para 
nacionalistas radicais ou conservadores, deixando a impressão de 
que eram o maior obstáculo para as revoluções da esperança. A 
ideia geral, mundo afora, entretanto, era de que a Política de 
Portas Abertas parecia confrontá-las com a porta fechada ao seu 
próprio progresso. Emaranhados no velho dilema imperial, isso 
redundaria em guerra ou numa mudança de atitude pela 
salvaguarda de sua posição estratégica a reboque de uma nova 
visão que aceitasse a realidade de um mundo em revolução, 
engendrando novas políticas que deixassem as revoluções 
desencadearem-se no sentido dos seus objetivos de uma vida 
humana melhor, ou de uma vida melhor e mais humana.

*Williams, The Tragedy Of American Diplomacy, Edição do 
Cinquentenário, W. W. Norton & Company, New York, London, p. 
293.

William James, o papa do pragmatismo, refletiu: Supondo-se que 
uma ideia ou crença seja verdadeira, que diferença concreta, em 
sendo verdadeira, fará na vida real de alguém? Que experiências 
serão diferentes daquelas que prevaleceriam se a crença fosse 
falsa? Qual, em suma, é o verdadeiro valor da verdade em termos 
experimentais? Ele mesmo responde:

As ideias verdadeiras são aquelas que podemos 
assimilar, validar, corroborar e verificar. As ideias 
falsas são aquelas com as quais não podemos agir 
assim.



Para James o pragmático, ou pragmatista, só tem por verdade 
aquilo que está ao seu alcance. Se ele não souber ou não 
conseguir entender isso ou aquilo, não merece ser levado em 
consideração. O que tem isso a ver com o Brasil atual? Tudo.




