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OBAMA, OBAMISMO – ORIGENS, FUTURO, LIMITES 

 REGINALDO MORAES, 2010 

 

Qual é o cenário em que nasceu e cresceu a candidatura Obama? Tentemos 

contextualizar essas origens, para ter alguma idéia de seu potencial e de seus 

limites. 

  

 Em 2008, os Estados Unidos viviam dois pesadelos. Uma guerra sem 

saída, uma crise econômica latente. Combinando os dois vetores, temos de 

volta a polemica que durante bom tempo floresceu na esquerda daquele país, 

sobre a natureza intrinsecamente imperialista e militarista da sociedade 

americana. Em 2008, a guerra em curso, a invasão do Iraque, aparecia 

também como um tremendo rombo econômico. Stiglitz se referiu a ela como a 

guerra de três trilhões de dólares de dólares,  o que, nesta altura, talvez já seja 

um cálculo por baixo. 

 De qualquer modo, voltemos ao segundo pesadelo, porque talvez ele 

tenha sido ainda mais grave. A crise econômica latente. A economia americana 

patina em busca de novos dinamismos desde o final dos anos 1960, momento 

revelador dos déficits gêmeos. A ocorrência evidenciavam que o mal era maior 

do que se pensava, que talvez houvesse ali uma espécie de infecção 

generalizada. Os 1970 pareciam, para os americanos, um filme de horror sem 

final, mesmo que infeliz. Alem do Vietnã e da desmoralização da presidência 

(sob Nixon e depois Carter), a estagnação popularizou uma lenda, fartamente 

agitada pela direita populista: os engenheiros americanos iriam varrer o chão 

de escritórios de planejamento liderados por engenheiros japoneses.  

 Mas, como dizia James Buchanan, corifeu do pensamento neoliberal, 

Reagan despertou a América. Promoveu um verdadeiro salto para a frente, 

através de dois grandes estelionatos políticos.  

 Por um lado, apesar da retórica monetarista, forçou um aumento do 

déficit, com a adoção do keynesianismo bélico cujo símbolo foi a famosa 

‘guerra nas estrelas’, gigantesco projeto industrial-militar contra o “império do 
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mal” (Felizmente ainda existia a ?União Soviética, para fazer o papel).  Veja no 

Gráfico 11.   

 Por outro, o 

aspecto mais ‘criativo’ da 

reaganomics: a política de 

liberalização, privatização 

e desregulamentação que 

levou à financeirização 

completa das empresas 

americanas e à 

globalização.  

 No Gráfico  2 você 

observa o progressivo 

descolamento entre a 

indústria e a especulação.. 

  

  

                                                           
1 Os gráficos 1,2,3,4 foram extraídos de:  Bennet Harrison e Barry Bluestone – The 

Great U-Turn – Corporate Reestructuring and the Polarizing of America, Basic 

Books,N.York, 1988. 
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 Desde aquela época os economistas mais informados do partido 

democrata (Robert Reich à frente) indicavam que a economia real ia muito mal 

e que o capitalismo de papel tinha prazo de validade bem curto.  Um sintoma: o 

baixo nível de poupança e de investimento. Dê uma olhada no Gráfico 3:  

 

 Crescimento 

baseado no 

endividamento – do 

estado e também das 

famílias, estas 

transformadas em 

usuárias compulsivas do 

cartão de crédito e da 

hipoteca imobiliária. 

Krugman certa vez fez 

uma piada: os 

americanos viviam 

comprando as casas uns dos outros, com dinheiro emprestado pelos chineses.  

Dê uma olhada no Gráfico 4:  

  

O cenário prometia 

piorar. E piorou. A 

quantidade de lixo 

financeiro colocado 

sob o tapete ianque 

foi crescendo, 

começou a sair 

pelas bordas, em 

crises, escândalos, 

exibições de 

‘contabilidade 

criativa’ de 

corporações e 
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auditorias. Por ironia da historia, o lixo alimentava alguns ratos adicionais – até 

com as falências eles ganharam. Com a economia em escala descendente e 

os escândalos corporativos se sucedendo, ainda assim os prêmios, rendas e 

bônus recebidos pelos executivos subiam astronomicamente. Contudo, a bolha 

estourou em 2008.  

  

 

Bom, e daí? O que isso tem a ver com Obama? 

 

Bom, o que vimos 

até aqui é um 

resumo de uma 

estória complexa. 

Cada parágrafo 

acima mereceria 

varias páginas de 

discussão. O dito, 

porém, é suficiente 

para enquadrar uma 

declaração 

importante de Obama candidato, importante para entender os condicionantes 

de Obama presidente:  "Não se trata apenas de termos de sair do Iraque. Não 

chega sairmos do Iraque; temos de abandonar a mentalidade militar que nos 

levou ao Iraque". 

 

 Como se faz o caminho para a segunda parte da sentença – abandonar 

a inclinação militar que levou ao Iraque? Esse é o ponto nevrálgico. E conduz, 

de novo, para a relação de dependência entre a estrutura profunda da 

sociedade americana – sua economia, política, cultura – e o ímpeto imperial-

militarista. Mais ainda: leva-nos a pesar, devidamente, as ‘demandas por 

mudança’ que podem ocorrer dentro da sociedade americana, somando-se (ou 

não) às demandas por mudança que se avolumam no exterior, reclamos que 

são freqüentemente identificados com um variado e amplo antiamericanismo. 

 

 

  

  

“A Guerra muda o ambiente estratégico da política Americana. Ela 

reordena a agenda publica, fazendo sobressair alguns temas e 

relegando outras ao fundo da cena. Ela muda o modo como 

cidadãos comuns pensam a respeito de lideres e de políticas e, 

assim, afeta as preferências que as pessoas expressam em pesquisas 

de opinião publica e nas eleições. Em tempo de guerra, o papel 

constitucional do presidente como comandante em chefe das forças 

armadas e papel simbólico de líder nacional inspiram deferência 

incomum da parte de outros lideres políticos. (...) O 11 de Setembro 

provocou uma subida sem precedentes do apoio para os lideres e 

instituições americanas, particularmente para o Presidente Bush.” 

 The Logic of American Politics in Wartime – Lessons from 

the Bush Administration, Gary Jacobson e Samuel Kernel, ed.CQ 

Press, Washington, 2004. 
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Um analista francês, Emanuel Todd, lembrou certa vez uma inversão, do 

imediato pós-guerra para o fim do século. No primeiro momento, o mundo 

precisava dos EUA, os EUA não precisavam (ou não pareciam precisar) do 

mundo. Agora, os EUA precisam do mundo e o mundo não precisa tanto dos 

EUA. A “nação indispensável” de Madeleine Albright teria virado uma nação 

indefensável, transformando-se de salvador em predador? O modelo desejado, 

admirado, imitado, invejado seria, agora, o modelo de perversão que se deve 

evitar?  

 O governo Bush tentou substituir o fantasma vermelho, justificador da 

gendarmeria ianque, pelos estados bandidos e o terror internacional (inquilino 

de estados falidos). O império do mal muda de lugar e de cara. Sai de cena o 

perigo vermelho e entra em cena a Al Qaeda. Isto explica, em boa medida, o 

sucesso de Bush na 

disputa com os 

democratas. Bush (e a 

mídia que lhe fez eco) 

conseguiu alterar a 

agenda do debate. 

Mesmo mal avaliado 

em termos de política 

domestica (vide 

anexo), fez saltar à 

frente dos critérios o 

tema da segurança, inclusive do eco domestico da segurança externa, isto é, a 

perseguição de colaboradores do ‘terrorismo’ dentro do território americano, 

com medidas de exceção cada vez mais estritas. Bush disse, mais de uma vez, 

que queria ser visto como ‘o presidente da guerra’.  

  

 

Foi o esgotamento desse quadro, o desmanche desse cenário que 

desembocou na campanha eleitoral de 2008, com todas as suas aparentes 

improbabilidades. A primeira improbabilidade, Obama ser candidato. A 
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segunda, ser presidente. O cenário estava tão tumultuado e incerto que o 

improvável afirmou-se esmagadoramente. 

 E o que foram as eleições, propriamente ditas? Quem compara os 

mapas eleitoras de 2008, 2000 e 2004 observa alguns sinais relevantes . 

  

 Gore x Bush, em 2000. O vermelho corresponde a Al Gore. Azul é Bush. 

  

  

 Obama x McCain, 2008. Vermelho é Obama, azul é McCain.  

  

 

Em primeiro lugar,  Obama recuperou a votação de Lyndon Johnson em muitos 

dos estados que os democratas haviam perdido para os republicanos. Por que 

falamos em Johnson? Porque ele foi a marca de um pêndulo americano: 
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quando os ianques acentuam a “democracia para dentro” (no governo Johnson, 

a integração racial, direitos civis, políticas sociais para os pobres), 

simultaneamente disseminam anti-democracia pelo mundo (nos anos 60, não 

apenas houve a escalada no sudeste asiático, mas o apoio ostensivo a golpes 

e governos de direita, na América Latina, na Ásia, na África). Como dissemos, 

a eleição de Obama aconteceu no meio de duas turbulências de rachar 

qualquer Airbus: a crise econômica, a pior desde 1930 (senão pior do que 

essa), e a crise do ‘americanismo’ no exterior (com uma guerra cara e 

desmoralizante no colo).  Promessa de desemprego e dificuldades, para 

dentro. Promessa de antiamericanismo e enfraquecimento diplomático, para 

fora. 

 A segunda lição dos mapas eleitorais não está na distribuição do bolo, 

mas na mudança dos ingredientes  - e nos acréscimos visíveis. Em outros 

termos:  para que lado o bolo cresceu?. Aparentemente, aconteceu com 

Obama algo parecido com aquilo que favoreceu Zapatero, do partido socialista 

espanhol, na vitória sobre Aznar, do partido popular (conservador). Aznar não 

perdeu eleitores (até ganhou alguns novos). O que aconteceu foi outra coisa: 

os eleitores do PS (e mais do que isso, dos anti-PP) resolveram votar, 

comportamento que haviam trocado pela abstenção nas eleições anteriores. A 

massa “nova” desequilibrou o combate. E essa massa foi atirada (mais do que 

atraída) às urnas pelo brutal atentado de Atocha, que fez cair a ficha ou 

transbordar o copo. Dê uma olhada superficial nos comícios de Obama  -- 

eventos que, por si sós, já são uma enorme novidade nas campanhas eleitorais 

americanas. Olhemos também os seus grupos de apoio. Nos comícios e nos 

grupos de apoio aparecia um tipo de gente que não tinha muito a ver com os 

democratas convencionais. Obama trouxe para o voto (e talvez para a política) 

alguns segmentos e grupos que, aparentemente, haviam desistido de tudo 

isso, quem sabe refugiando-se em  ‘movimentos sociais’ e comunitários, em 

ações pontuais. Importante lembrar disso, porque não é apenas algo que 

também coincide com o caso espanhol. Essa dissociação é freqüente em 

vários países, na Europa e na América Latina. No Brasil também. 
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Obama visto de fora dos EUA: o que há de novo aí?  

 

A maior parte das analises (de mídia ou de especialistas) tem dado destaque 

ao tema do Oriente Médio (Iraque e Israel como centro).  Aparentemente, a 

América Latina, mesmo com o incômodo da ascensão de governos menos 

americanistas, parece também menos preocupante para o grande irmão do 

norte.  Um contraste, contudo, deve ser lembrado. McCain havia indicado Otto 

Reich como seu conselheiro para assuntos da América Latina. Talvez não 

pudesse ter encomendado encrenca maior. Reich esteve envolvido em tudo 

quanto foi truculência.  Participou do famoso caso Irã-Contras, na América 

Central.  Esteve na dianteira do apoio ianque ao golpe frustrado contra Chávez 

(2002), foi o defensor de terroristas anticastristas. Diante desse quadro, Obama 

reúne conselheiros ambíguos, mesclados, com algumas promessas e medidas 

simbólicas, frente a Cuba, Guantánamo, palestinos, Iraque. 

 Existe, porém, um elemento mais delicado -- para os que querem 

mudança e também para os que querem que algo mude para que tudo siga 

como tem sido. Esse elemento, já acima sugerido, é o fato de que a ‘onda 

Obama’ vai além de Obama. Talvez haja um obamismo que não se confunde 

exatamente com Obama. É certo que há um certo “oba-oba, obama” que 

também ajuda a ser conservador: deixa nas mãos do líder a alteração do 

quadro. 

 Contudo, desde muito tempo, na sua carreira, Obama fez política com 

apelo às grassroots , a movimentos de auto-organização de segmentos 

populares. Nesta eleição, agregou uma multidão de jovens. Isto tem 

despertado otimismo nos ‘mudancistas’. Mas também tem chamado a atenção 

dos conservadores, dos que temem que as mudanças sejam maiores do que o 

‘possivel, algo que eles identificam com aquilo que acham desejável. Não por 

acaso, a grande mídia (lá e cá) tem tentado jogar baldes de água fria nas 

esperanças: “sejamos céticos, o mundo é duro, não vai ser de um dia para o 

outro, não queiram tudo de uma vez, vamos com calma”. Qualquer sujeito de 

bom-senso sabe que o mundo é duro e que mudanças estruturais não ocorrem 

de um dia para o outro – mas se os ‘mudancistas’ se convencerem demais da 

dureza do mundo ou da dificuldade das transformações, daí, então, o mundo 
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será ainda mais duro e não vai ser de um dia para outro nem de um século 

para o outro. No mundo da política, as idéias, crenças e expectativas têm papel 

fundamental.

 O curioso – e talvez novo no cenário democrata – é que o próprio 

Obama aponta para isso. Em discurso recente, disse: “Estou propondo a vocês 

que acreditem não apenas em minha habilidade de promover mudanças em 

Washington. Estou propondo que acreditem na habilidade de vocês”.  Alguém 

já lembro que esse tipo de visão não é coisa do momento, inventada agora, 

para esta campanha eleitoral. Em 1995, quando concorria para o senado, fez 

um balanço de sua estratégia política: 

  “Para que nossa agenda avance, não podemos ver os eleitores ou as 

comunidades como consumidores, como simples beneficiários da mudança. É 

hora de os políticos e outros líderes verem os eleitores, moradores ou 

cidadãos como produtores da mudança. O objetivo de nosso movimento deve 

ser a agenda completa da criação de comunidades produtivas. É aí que está 

nosso futuro”. 

  

 Com tudo isso, voltamos a dois pontos conhecidos e já gastos do 

debate. De um lado, a constatação de que, no final das contas, “tudo depende 

da luta de classes” ou, mais estreitamente, “tudo depende dos quadros”... Com 

esses chavões, nos quedamos en lo mismo. De outro lado, a constatação de 

que ação americana no exterior depende fundamentalmente de motores 

internos e, inversamente, a rotação dos motores internos depende 

fundamentalmente dos influxos externos. O ovo e a galinha. E, novamente, con 

eso nos quedamos en lo mismo.  

 Não, não nos quedamos en lo  mismo. Ou então temos que redefinir os 

termos: es lo mismo pero no es igual. A conexão entre as forças de mudança 

internas aos Estados Unidos (e que em grande medida gravitam em torno de 

Obama, mas não apenas) e as forças de mudança externas (governos e 

movimentos sociais) é, mais uma vez e sem novidade, a chave da questão. 

Talvez seja essa uma tecla em que tenham que bater os partidos políticos 

progressistas, os sindicatos, os movimentos sociais. Talvez para esse lado 

devam pressionar o governo Lula. Além da ‘diplomacia’ estrito senso, que 

envolve a relação entre governos, é sempre exercida uma para-diplomacia de 

tipo especial, em que o governo brasileiro busca aliados na sociedade 

americana, em que os partidos, sindicatos e movimentos sociais brasileiros 

buscam aliados nas forças de mudança da sociedade norte-americana. Elas 

existem, não são poucas. 


