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O mitO
dO

messias
negrO
A vitória de Obama foi o espelho da ascensão política do liberalismo
cultural americano, manifestada na coligação que o elegeu: minorias
latina e afro, jovens, mulheres e a chamada creative class, gente com
educação superior, rendimentos anuais acima dos 75 mil dólares, que
compunham um quarto do total de eleitores e onde Obama garantiu
60% de apoio. Obama concentrou em si o resultado das eleições gerais:
uma incontrolada expectativa planetária e a alvorada de um messias
na América. Oito anos depois o saldo é confrangedor para os primeiros
e angustiante para os últimos. Só que, convenhamos, isso diz muito
mais sobre eles do que sobre Obama.
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memorável vitória de Obama em 2008 não o colocou na História apenas por ter sido o primeiro afro-americano a chegar à Casa Branca ou mesmo pela
natureza revolucionária da sua campanha eleitoral, muito assente nas redes sociais e na mobilização entusiástica de nove milhões de novos eleitores
registados com idade de votar. Ela foi o espelho da ascensão política
do liberalismo cultural americano, manifestada na coligação que o
elegeu: minorias latina e afro, jovens, mulheres e a chamada creative class, gente com educação superior, rendimentos anuais acima
dos 75 mil dólares, que compunham um quarto do total de eleitores e onde Obama garantiu 60% de apoio. Depois de ter substituído
Hillary Clinton como candidato apoiado pelo establishment do partido nas primárias democratas, Obama concentrou em si o resultado das eleições gerais: uma incontrolada expectativa planetária e a
alvorada de um messias na América. Oito anos depois o saldo é confrangedor para os primeiros e angustiante para os últimos. Só que,
convenhamos, isso diz muito mais sobre eles do que sobre Obama.
A máxima de Ortega y Gasset aplica-se à história política americana como uma luva. Ao contrário do que nós, iluminados europeus,
habitualmente concluímos, o inquilino da Casa Branca não é o todo-poderoso que resolve os problemas que afligem os quatro cantos do
mundo carregando num botão. Além de o sistema político americano estar desenhado para evitar precisamente essa arbitrariedade
– com Congresso, tribunais, imprensa, universidades e iniciativa privada fortes –, a ação presidencial acaba por ter maior ou menor amplitude consoante a dinâmica que o tempo e o espaço permitem. Por
outras palavras, sabendo previamente que iria encontrar o Tesouro
com o maior défice da sua história, a maior taxa de desemprego desde a Segunda Guerra Mundial, duas guerras em simultâneo bem
longe do sucesso desejado, uma banca em falência, um declínio relativo face a outras regiões do mundo ou um crescimento económico quase 10 vezes inferior à China, Barack Obama dificilmente poderia vir a ser um Presidente desamarrado do cenário que encontrou.
Vale a pena insistir nisto: a alvorada dos messias é incontrolável
no que diz respeito às populações angustiadas, mas a razão deve prevalecer quando falamos de políticos. Sobretudo de políticos. Mais
ainda quando falamos de políticos eleitos para liderar a maior potência da História. A razão devia ter-nos levado a baixar expectativas, a fazer um esforço por compreendermos a gigante tarefa que tinha de ser enfrentada, a lermos melhor a realidade complexa e
heterogénea dos EUA – e, já agora, deste nosso mundo –, a aceitarmos que a natureza humana, gostemos ou não, tem lados profundamente erráticos, cinzentos, cruéis, impotentes, trágicos até. Barack Obama nunca foi um super-homem: só um político normal se
engasgaria ao jurar fidelidade à Constituição na tomada de posse.
Se partirmos de um pressuposto mais humilde talvez consigamos
perceber melhor o mundo em que vivemos.
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A raça, o modo e o estilo
Timuel Black nasceu há 97 anos no racista Alabama, neto de escravos, filho da primeira grande migração sulista para Chicago,
combatente na Normandia e um dos primeiros a ver o horror de Buchenwald. Numa manhã de verão na zona sul de Chicago, contou-me detalhadamente como se tinha tornado no homem forte de
Martin Luther King na capital do Illinois e como tinha liderado duas
mil pessoas até Washington para abraçar o seu eterno discurso.
O discurso de King foi o ponto de inversão na segregação legalizada.
O «sonho» evocava os pais fundadores, as escrituras criadoras da
América, o centenário da proclamação de emancipação e as imortais palavras de Lincoln em Gettysburg. O discurso de King não partia do zero, recuperava momentos zero. Por isso foi tão forte. Mas se
a legalização da segregação seria abolida, esse vício ainda permanece vivo nos EUA e em muitas outras democracias liberais. Práticas
de marginalização forçada contra mulheres e homossexuais, tal
como o desprezo racial e religioso, continuam a manchar as sociedades mais desenvolvidas. A americana não é exceção.
Barack Obama fez-se político em Chicago e foi pelo Illinois que
chegou ao Senado. No início dessa travessia, um dos que mais ouvia era precisamente Tim Black, ativista sénior pela consciencialização da raça como bloqueador da convivência social na América
moderna. A sua expectativa era por isso imensa, assim como o desalento: Obama nunca levou esse discurso para Washington, no
sentido de corporizar uma presidência de fação racial, apesar do
clima tenso exposto pelos tumultos em Baltimore, pela criminalidade violenta entre os gangues de Chicago ou pela infame atuação
policial contra jovens negros. A verdade é que Obama nunca foi um
Presidente de fação, nem a campanha hope and change de 2008 o
sugeria: a coligação que o elegeu e que ele motivou como poucos na
História americana era suficientemente heterogénea para merecer essa resposta. Mas desde que a crise rebentou, os afro-americanos foram quem mais perdeu em rendimento individual e património familiar. A sua taxa de desemprego é quase o dobro da
média nacional, a escolaridade universitária completada é metade
da percentagem dos alunos brancos. Além disso, representam uma
fatia desproporcionada da população prisional, mesmo que nos
últimos anos tenha diminuído.
Permaneçamos ainda no tempo do Dr. King, fazendo um paralelismo com J.F. Kennedy no campo da suposta fação identitária e
mesmo sob outros ângulos. JFK esteve para a televisão como Obama para as redes sociais: foram os primeiros a usá-las como trampolim de poder. Ambos despertaram o sonho americano de forma
extrema: Kennedy, jovem e moderno, era o contraste com o velho
Eisenhower, marcado pelos destroços da guerra; Obama, pioneiro
das minorias e sofisticado na palavra, era o contraponto evidente à
pertença de Bush a uma certa aristocracia política e ao desgaste dos
seus anos. A veterania de John McCain fez o resto. O tempo de Kenprimavera 2016 LER
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nedy era de radicalismo atroz, socialmente racista, geograficamente
entrincheirado. O Congresso vivia um apogeu conservador, com a
presença determinante de legisladores sulistas sem qualquer abertura à mudança. O tempo de Obama é de polarização aberta, desigualdades sociais, pós-segregacionista mas nem por isso antirracista. O Congresso também funciona como bloqueio intransigente,
protelando legislação e, sobretudo, a agenda presidencial. Sendo
Américas diferentes, elas continuam entregues aos mesmos defeitos. Um deles é o abuso permanente do simbólico na política. Datas, episódios, frases, objetos, escândalos, edifícios, expectativas ou
silêncios, tudo é passível de ser elevado a um plano místico, encenado, pintado com cores imagináveis e que mascaram a normalidade dos homens. As presidências que se refugiam neste perímetro tendem a esconder a fragilidade e a inconsistência dos comuns,
promovendo as características que o tempo exige. Foi assim com
Kennedy e tem sido assim também com Obama: homens normais
mitificados politicamente em função, respetivamente, da agonizante tragédia e da incontrolável expectativa. Só que enquanto não
as ultrapassarmos não lhes faremos justiça.
Kennedy falhou em quase tudo na política externa e não teve
tempo para celebrar vitórias internas (Lyndon Johnson agradeceu).
Obama tem sido errático e demasiado contemplativo. Com tantas
limitações políticas, é o simbolismo quem melhor os define: mestres da imagem, profetas da palavra. Não vejam isto como uma crítica destrutiva: se a palavra política fosse tão bem tratada na Europa como é nos EUA talvez tivéssemos outra relação com os seus
oradores e executores, perceberíamos melhor o que defendem,
para onde querem ir, como querem lá chegar. Uma das tragédias
europeias é o desprezo pela liturgia política, erro que os americanos teimam em não cometer. E ainda bem. O problema é outro:
a política feita em Washington não colhe simpatia no resto do país.
Pude testemunhar isso mesmo numa longa viagem feita recentemente por todo o país, de Nova Iorque a Minneapolis, de Anchorage a Rapid City, de Houston a Chicago. Os EUA vão continuar a ser
heterogéneos, com estados progressistas e conservadores. Washington carregará o fardo do ódio popular, o Congresso, a culpa
e a Casa Branca, a impotência.
Os mandatos de Obama expuseram, no entanto, novas variáveis
no centro do debate, nomeadamente uma aproximação das políticas públicas a um certo «modelo europeu» de intervenção do Estado. Quem esperasse aceitação popular ou estadual, conhece mal
os EUA: o país foi e continuará a ser o resultado constitucional da
tensão permanente entre o centro e a periferia, entre o núcleo e a
autonomia, entre representante e representado, entre a legitimidade e a lei, entre a tradição e a modernidade, entre o costume e a
inovação. Historicamente, os EUA estiveram mais disponíveis
do que os europeus para tolerar altos índices de desigualdade,
se acompanhados por forte crescimento e uma pujante classe
LER primavera 2016

média. O que estes últimos anos questionaram era se esse quadro
tradicional seria sustentável perante a maior crise financeira dos
últimos 70 anos conjugada com uma tímida performance da economia. No fundo, a era Obama expôs de forma mais assertiva e
crispada as opções políticas que definem a sociedade americana:
quem valoriza ou não o papel do Estado federal na saúde, educação e fiscalidade, quem defende o uso da força limitado ou mais voluntarista no exterior, quem aceita ter a Constituição uma natureza desadequada, por exemplo sobre o uso e porte de armas, ou
manifesta uma crença inabalável na sua infalibilidade. Ou ainda
quem está disponível para aceitar a expansão da vigilância e
espionagem ou renega totalmente o caminho arbitrário em nome
da segurança individual. Estas são heranças culturais historicamente enraizadas e que prevalecem nas políticas púbicas, na
politização da fé ou na religiosidade inscrita na ação política. Para
percebermos Obama temos de o fotografar numa atmosfera heterogénea como esta, à qual ele nunca procurou fugiu. Mais: nunca
se coibiu de tocar em todas as opções contraditórias se o momento e a realidade o justificassem.
Por isto, apesar de ideológico, Obama nunca deixou de ser um
pragmático. Foi promotor de um intervencionismo estatal expansionista por parte da Reserva Federal e do Tesouro, sem os quais
não teria havido uma inversão progressiva do pânico sistémico no
sector financeiro ou da habitação. Poderá alguém dizer que isso inibiu o risco ou a iniciativa privada dos americanos quando só o sector privado criou em sete anos 12 milhões de novos postos de trabalho, fixando a taxa de desemprego nos 5% no final de 2015
(metade da de 2009), 92% de confiança nos índices de consumo e
um PIB a crescer 5%? Quem acharia isto possível quando o Lehman Brothers caiu no outono de 2008? Ou quando se expandiu a
rede de vigilância interna e externa e o uso indiscriminado de drones como arma preferencial de guerra sem limites ou balizas regulatórias, num contraste com o modo como a Administração salvou a indústria automóvel do Midwest mas deixou que Detroit
entrasse em bancarrota? Este é um bom exemplo da ação heterogénea de Obama, o qual na verdade não pode ser encaixado numa
só categoria política ou filosófica, mas sim visto com uma síntese
de várias tradições ideológicas e até de perfis presidenciais.
De Lincoln herdou o peso da palavra e a perseverança numa unidade nacional ilusória; de Truman a valorização das alianças; de
Lyndon Johnson o assistencialismo social alargado; de Reagan o
realismo externo; de Kennedy o estilo e a noção do espetáculo; e de
Clinton um misto de voluntarismo com fina arte política. Também
por isto, seria uma ilusão esperar que Obama fosse um messias
fundador de uma era nova, um redentor dos vícios da América ou
um restaurador das virtudes constitucionais atribuídas aos pais
fundadores. Nem o tempo, nem o timing, nem as armadilhas, nem
a rispidez do debate, nem a herança de Bush, nem a desordem
85
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O mito do messias negro

internacional jogavam a favor desse mítico desígnio. No fundo,
ele foi simplesmente um Presidente normal e, na política atual,
isso é muito.

A herança
Vamos a números. De acordo com o Pew Research Center, Obama
tem, entre todos os Presidentes desde Kennedy (56%), o índice mais
elevado da taxa de aprovação mais baixa (41%) e, desde que se iniciou a Guerra Fria, o índice mais baixo da taxa de aprovação mais
alta (64%) entre todos os Presidentes. Neste grupo, Bush pai conseguiu o máximo em março de 1991 (89%), seguido de Bush filho em
setembro de 2001 (86%). Também por aqui se retira que Obama foi
muito mais um Presidente avaliado dentro de um arco de aprovação moderado, sem que os extremos de popularidade positiva e negativa refletissem a polarização em que a política americana tem vivido nos seus mandatos. Ele nunca foi um excêntrico, a Casa Branca
nunca protagonizou um escândalo na esteira de Kennedy, Nixon ou
Bill Clinton, e a sua Administração pode ser acusada de muita coisa
mas não de estar envolvida em processos menos claros que pusessem em xeque a credibilidade do Presidente. A haver novidade é
mesmo esta: serenidade no exercício dos mandatos. Ora, nem isto
seria previsível no início, tendo em conta a herança de George
W. Bush, a inexperiência executiva de Obama e o clima político acicatado pelo radicalismo republicano. Hoje, mesmo quando discordamos das opções de Obama poucos se atrevem a atacar o seu carácter ou a pegar nalgum dispositivo pessoal para atacá-lo. Mas se
esse ângulo pode definir a lente externa, já o mesmo não se pode dizer internamente, o que diz mais do nível da oposição republicana
do que propriamente de Obama.
Convém por isso perceber a herança para chegar a um legado.
Quando Obama tomou posse, em janeiro de 2009, a sangria laboral chegou ao milhão e meio de desempregados só no ano anterior,
com a respetiva taxa nos 10% e o défice federal nos 9,8% do PIB. Não
vale a pena lembrar o pânico bancário ou sequer a fadiga das duas
longas guerras, a do Iraque e a do Afeganistão, sendo esta mesmo a
mais prolongada da História dos EUA. A credibilidade da Casa Branca em casa e no exterior estava muito delapidada e foi este o racional de Obama: restaurar para transformar. Para tal foi fundamental ter feito de Foreign Policy Begins at Home, de Richard Haass,
o seu livro de cabeceira.
À entrada para 2016, o défice federal estava já nos 2,8% do PIB,
a atividade económica tinha estabelecido um recorde no crescimento sustentado do emprego pelo 63º mês consecutivo, muito alavancado no sector privado, como vimos anteriormente. A promessa de
fazer regressar a quase totalidade das tropas do Iraque e do Afeganistão tinha sido cumprida, e o desanuviamento bilateral com alguns
86

Estados passou a ser a pedra de toque da política externa. Mas se o
Irão, a China, Cuba e a Birmânia encaixam nessa dinâmica, de fora
ficaram a Rússia, a Arábia Saudita, a Turquia e até Israel, os quais,
com as devidas nuances, foram progressivamente invertendo alguns
bons ofícios de Washington ou entrando em clivagem com os seus
comportamentos. Não se pode dizer que a política externa de Obama tenha sido um sucesso, mas é preciso responder a uma questão:
se qualquer Presidente herda os fracassos e os sucessos dos seus antecessores, que poderia Obama ter feito melhor? Vali Nasr coloca o
dedo na ferida em The Dispensable Nation: Obama tem sido incapaz
de definir os termos de uma grande estratégia americana neste momento de transição da ordem internacional. Não que o declínio dos
EUA seja uma evidência ou fatalidade (Nasr contesta-o), mas porque
a influência de Washington nos assuntos internacionais, em particular no Médio Oriente, esbarra na impreparação da Administração
Obama em definir os termos do exercício do seu poder. É por isto que,
para Vali Nasr, a retração estratégica em curso pode levar a que os
EUA não mais venham a ser a «nação indispensável» e, por via disso,
o mundo passe a ser um sítio mais instável e perigoso.
Numa linha mais ou menos coincidente, Robert Singh defende em
Barack Obama’s Post-American Foreign Policy que Obama tem procurado gerir o declínio americano ao mesmo tempo que deseja
preservar a supremacia entre as grandes potências. Como é que o
tem feito? Através da crença excessiva no soft power e na diplomacia direta, sem com isso conseguir grandes resultados. Singh
critica a validade da ligação feita por Obama entre interesses partilhados e alinhamentos sustentados com as grandes potências, de forma a lidar com ameaças e desafios globais, à qual chama «política externa pós-americana». Dá os exemplos das tentativas para
restabelecer melhorias na relação com Rússia, Irão, Afeganistão, Paquistão, China e países árabes do Médio Oriente, para concluir que
apenas essa estratégia benigna e ingénua não chega para garantir
um papel decisivo nem de líder aos EUA. A calibragem necessária
após os anos de Bush tem também os seus limites, tal como é limitado o alcance da linha diplomática traçada por Obama. Robert Singh
defende que o hard power militar deve permanecer no centro da política externa, precisamente porque a natureza das potências emergentes e de outros players regionais com crescente influência nem
sempre olha para Washington com admiração e respeito pela sua
posição sistémica ou pelos meios usados.
Já David Sanger, em Confront and Conceal, é mais condescendente com Obama, ao assumir uma análise sobre a ação externa de
Obama mais próxima de Bush do que de afastamento. Ao olhar, por
exemplo, para a sua política antiterrorista, descreve-a como «uma
mudança de enfâse mais do que uma mudança de direção». E com
razão. O erro de Bush foi combater o terrorismo apocalíptico islâprimavera 2016 LER
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mico numa frente demasiado alargada,
Mesmo que a figura de Clin- pulistas antissistémicas, assentes num
assente em longas e distantes permanênrancor visceral a Washington. Por outro,
ton
não
desperte
a
simpatia
cias de tropas, pagando um preço finannenhum quer verdadeiramente agarrar
ceiro e político demasiado caro. Obama
com que Obama cativou o no legado de Obama. Sanders critica a sua
corrigiu o tiro de partida. Congelou as
falta de ambição revolucionária, enquanmundo
e
milhões
de
ameri«mudanças de regime» e a nation builto Trump ataca o seu excesso de zelo adcanos, qualquer moderado ministrativo. O melhor para esta Amériding para se concentrar na captura dos
terroristas, com o sucesso que se conhece
ou reformista aprecia a previ- ca em restauração é que os dois fiquem
ao nível da cúpula da Al-Qaeda. Onde
pelo caminho, que os republicanos persibilidade, a sensatez, a ca- cebam a encruzilhada política e sociolóBush era maximalista e propunha uma
visão revolucionária típica da agenda exdência, a palavra certa e a gica em que mergulharam e que Hillary
terna neoconservadora (mudar o xadrez
Clinton vença as primárias e as presidenacalmia administrativa à tem- ciais em novembro. Porquê? Por ser a
árabe, depor ditadores, usar o poder americano maciçamente), Obama tem sido
pestuosidade, ao populismo, única que assegura uma continuação
minimalista, na defesa de uma abordas políticas públicas de Obama
ao ímpeto revolucionário, ao –serena
dagem mais austera, privilegiando os prosaúde, educação, imigração, segurança,
estímulo para a clivagem so- política externa – com margem suficienblemas imediatos de segurança face
à transformação das sociedades que os
cial e ao medo sobreposto te para as afinar. Para esse perfil contricriam. Neste sentido, há uma diferença,
buem duas características que merecem
à inclusão. Hillary Clinton é ser valorizadas.
mas não uma completa rutura.
Mas pegando precisamente neste ponA primeira é a experiência política
quem está mais bem colocato, o principal corte tem uma natureza
e executiva de Clinton, na advocacia, no
da para aproveitar o legado Congresso e no Departamento de Estado.
mais profunda, epistemológica até. Como
de Obama.
diz James Mann, autor de The Rise of the
A segunda é a capacidade para assegurar
Vulcans e The Obamians, Barack Obama
a manutenção da grande coligação eleito«será visto como o primeiro Presidente
ral que tem dado as vitórias a Obama,
que encarou seriamente o facto de ser impossível aos EUA man- composta por minorias étnicas, jovens, mulheres e classe média. Mesterem os termos da hegemonia detida após a Segunda Guerra mo que a contenda das primárias dilua este eleitorado, não tenhamos
Mundial e prolongada depois do fim da Guerra Fria». É um ato de dúvidas de que ele se reunirá à volta de Clinton se ela for a candidata
realismo e de humildade que normaliza a presidência, tem impacto do partido à Casa Branca. E mesmo que a figura de Clinton não desnas relações internacionais e efeitos na maneira como as outras po- perte a simpatia com que Obama cativou o mundo e milhões de ametências preenchem os espaços deixados pela retração americana. ricanos, qualquer moderado ou reformista aprecia a previsibilidade,
Tem custos e benefícios. Agrada a uns e desagrada a outros. Estamos a sensatez, a cadência, a palavra certa e a acalmia administrativa à
a ver isso na Ucrânia, na Síria, no Iraque, vamos ver isso no Afe- tempestuosidade, ao populismo, ao ímpeto revolucionário, ao estíganistão. Esperamos não assistir ao mesmo se a absoluta falta mulo para a clivagem social e ao medo sobreposto à inclusão. Hillary Clinton é quem está mais bem colocada para aproveitar o legado
de coesão comunitária desferir um tiro fatal na União Europeia.
Se a testosterona mostrou os limites da hegemonia agressiva dos de Obama sem deixar de corrigir os desacertos que o pautaram.
Veremos se os EUA estão preparados para continuar a fazer HisEUA no mundo, o excesso de contração traz riscos igualmente sistémicos. O Presidente que conseguir equilibrar com mestria as tória: depois de um afro-americano, eleger a primeira mulher para
medidas certas dos dois comportamentos terá encontrado um lega- a Casa Branca é também um efeito da ascensão do liberalismo culdo justo e duradouro. Obama ensaiou o passo, mas não chegou lá. tural renascido com Obama em 2008. Mas não só. Desde 1900, só
três estreantes candidatos à Casa Branca chegaram à presidência
O legado
após o seu partido ter estado oito anos no poder: William H. Taft, HerA popularidade de Donald Trump e de Bernie Sanders nas primá- bert Hoover e George H. Bush, todos eles republicanos. E com uma
rias republicanas e democratas encerram um duplo teste ao mo- curiosidade extra: só cumpriram um mandato. Hillary pode ser o primento americano. Por um lado, ambos representam matizes po- meiro democrata a integrar este restrito grupo.
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