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Artigo

Presidente está
emcampanha
permanente

INTERNACIONAL

E
mtermosdeconquis-
tas legislativas, os
primeiros cem dias
de Barack Obama
mal se comparam

aos de Franklin D. Roosevelt.
Rooseveltenfrentoucircuns-

tâncias cuja repetição é impro-
vável.Umquartodopaísestava
desempregado, os preços das
commodities haviam desmoro-
nado, fábricas estavam ociosas
e o sistema bancário oscilava à
beiradoabismo.Enãohaviane-
nhumarededesegurançaoure-

gulação. Metade das fazendas
dopaísenfrentavaexecuçãohi-
potecária e 44% dos donos de
casa não conseguiam pagar
suas hipotecas.
“Esta nação pede ação, e

ação agora”, disse Roosevelt. O
Congresso respondeu com 15
medidas que puseram os EUA
no caminho da recuperação.
Nem o presidente Obama

nem os demais sucessores de
Rooseveltigualaramesserecor-
de.Nenhumenfrentou seus de-
safios. Sim, Obama enfrenta
duas guerras de baixa intensi-
dade – no Afeganistão e no Ira-
que – , recessão, desemprego
crescente, uma indústria auto-
motivafalidaeproblemascrôni-
cos nas áreas de saúde, educa-
ção, energia emeio ambiente.

Todos são graves e urgen-
tes, mas não são comparáveis
aos que Roosevelt enfrentou. A
rededesegurançaproporciona-
da pelo NewDeal dá tempo pa-
ra o governo agir deliberada-
mente.
AformadegovernardeOba-

ma tambéménitidamentedife-
rentedadeRoosevelt. Enquan-
toObamaéumjogadordeequi-
pe, sempre buscando o consen-
so,Rooseveltcentralizavaasde-
cisões. Seus apoiadores eram
tão numerosos que muitas ve-
zesRoosevelt parecia umunifi-
cador, mas a verdade é que ele
travava uma luta de classes in-
cansável e prosperava sobre o
aviltamento de seus inimigos.
“Elessãounânimesemseuódio
a mim – e eu saúdo seu ódio”,

disseeleaumamultidãonoMa-
dison SquareGarden em 1936.
A semelhança entre Roose-

velt eObamaémarcantenaha-
bilidade paramudar amentali-
dadedopaísepromoverumno-
vo conjunto de pressupostos.

Em 1933, Roosevelt tornou-
se líder de uma nação que du-
rante meio século acreditara
que omelhor governo era o que
governava menos. Obama her-
dou uma variante desse senti-

mento, popularizada porBarry
GoldwatereRonaldReagan,de
queogovernoéoproblema,não
a solução. Nos dois casos, tal
ideia foi atropeladapelos fatos.
O mesmo é verdade para as

relações externas. Roosevelt
enfrentou uma nação trancada
num isolacionismo xenófobo.
Obamaenfrentaseudescenden-
te direto, a doutrina da excep-
cionalidade americana.
O isolacionismo dos anos 30

levouosEUAa ignorar aamea-
çado imperialismoalemão e ja-
ponêsea fecharsuas fronteiras
à Europa. A excepcionalidade
americana praticada porGeor-
ge W. Bush proporcionou uma
licença para o unilateralismo,
desconsideração de regras in-
ternacionais e rejeição dos câ-

nones da diplomacia.
Paraconverter aopiniãopú-

blica,Roosevelt recorreu ao rá-
dio. Obama usa mensagem de
textoea internete temsidoaju-
dadoporumaliderançarepubli-
cana tecnologicamente inepta.
“Fiquei muito impressiona-

do com a maneira como o se-
nhor controlou a opinião públi-
ca permitindo que ela fosse à
suafrente”,escreveuoreibritâ-
nico George VI a Roosevelt em
1941. A julgar por seu histórico
atéagora,Obamapareceterde-
cididoqueoquefuncionoupara
Rooseveltpoderá funcionarpa-
ra ele também. ●

*Jean Edward Smith é
professor de ciência política na
Marshall University

Republicanomudadepartidoedeixa
governopertodamaioriade60senadores

ObamaigualaReaganemaprovação
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AGENDA–ObamaemWashington: paramarcarcemdias, presidenteparticiparáde reuniãocompartidários edaráentrevista coletiva

Pesquisa indica que 68% dos americanos apoiam presidente dos EUA, que hoje completa 100 dias no cargo

Habilidade de mudar o pensamento americano

●●●Desde que assumiu o car-
go, o presidente Barack Oba-
ma vem utilizando a rede de
doadores que o ajudou duran-
te a campanha para tentar con-
seguir apoio para suas políti-
cas. “Obama está em campa-
nha permanente e faz isso in-
tensamente”, disse o analista
John Pitney Jr., da Faculdade
ClaremontMcKenna, na Cali-
fórnia. Os contribuintes que
estavamna lista de e-mails do
comitê de campanha de Oba-
ma continuam recebendomen-
sagens, nas quais os assesso-
res do presidente pedem
apoio. Pitney, porém, não sa-
be o quanto a tática será efi-
caz: “Émuitomais fácil mobili-
zar as pessoas durante uma
campanha do que entusiasmá-
las para obter apoio para a
aprovação de leis.” ● R.M.

CEMDIASNACASABRANCA:POPULARIDADEEMALTA

WASHINGTON

O senador republicano Arlen
Specter, da Pensilvânia, anun-
ciou ontem que pretende se fi-
liaraoPartidoDemocrata.Ade-
cisãocaiucomoumabombaem
Washington, já que deixaria os
democratasmuitopróximosde
obter o controle total do Sena-
do, com 60 das 100 cadeiras. A
vantagem daria ao partido do
presidenteBarackObamaaca-

pacidade de evitar manobras
protelatórias da minoria repu-
blicana em discussões no Con-
gresso.
Atualmente,oPartidoDemo-
crata tem 58 senadores. Com
Specter, o número subiria para
59.Aindarestaumacadeirava-
ga, a do Estado de Minnesota,
queestá sendodecididanaJus-
tiça. O republicanoNormCole-
man obteve poucomais de 700
votos de vantagem sobre o de-

mocrataAlFranken–deumto-
tal de 3 milhões de votos. Pela
lei local, oEstadotevederecon-
tar todos os votos. Após nova
apuração, Franken venceu,
masoresultadoestásendocon-
testado nos tribunais.
Os republicanos reconhece-
ram ontem que a decisão de
Specter representa um grave
riscode queopartidopercaou-
tros membros moderados.
Specter, de 79 anos, há 29 no

Senado, conversou antes do
anúncio comObamae comovi-
ce-presidente Joe Biden, tido
como principal articulador da
cooptaçãodosenador. “Minhas
convicções políticas estãomais
próximas dos democratas do
que dos republicanos”, justifi-
cou Specter.
O novo senador democrata,
no entanto, alertou quemante-
rá sua independência e não ha-
verá alinhamento automático
com o partido. “Manterei mi-
nhaindependência”,disseSpec-
ter. A última vez que um parti-
doatingiuamarcade60senado-
resfoiem1978,quandoosdemo-
cratas conquistaram 61 cadei-
ras. ● NYTEREUTERS

100 dias em especial multimídia

ComplôcontraEvoainda
estácercadodemistério
Caso,cujascircunstânciasnão
estãoclaras,envolveestrangeiros
mortosemSantaCruzqPÁG.16

Como Roosevelt,
Obama consegue
converter a opinião
pública a seu favor
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JIM YOUNG/REUTERS

Renata Miranda

O presidente dos EUA, Barack
Obama, completa cem dias de
governo hoje como o presiden-
te mais popular desde Ronald
Reagan (1981-1989). Uma pes-
quisa divulgada por The New
York Times/CBS News indicou
que 68% dos americanos apro-
vam o governo de Obama – a
mesma porcentagem que Rea-
ganatingiunoperíodoinicialde
Casa Branca, há mais de duas
décadas.
O mais impressionante, po-
rém, foi a capacidade que Oba-
matevedemanterosaltos índi-
ces de popularidade, apesar do
grande número demedidas po-
lêmicas adotadas no início de
seumandato.Emmenosdequa-
tro meses, ele rompeu quase
completamente com as políti-
casdefendidasporseuanteces-
sor,GeorgeW.Bush,defenden-
do uma reaproximação dos
EUAcomoIrã,assumindouma
posição contra as leis antiabor-
toeliberandofinanciamentopa-
ra as pesquisas com células-
tronco embrionárias.
“Obama continua se benefi-
ciando do desejo do povo por
mudanças após anos de decep-
ções do governo Bush”, afir-
mou ao Estado o analista Tho-
masMann, da Brookings Insti-
tution, em Washington. “Os
americanos sabem que Obama
não criou os problemas atuais.
Por isso, estãosendopacientes,
pelomenos por enquanto.”
SegundoMann,apopularida-
dedeObamanão foiafetadape-
las polêmicas questões que ele
aborda por causa do contexto
econômico no país. “As ques-
tões culturais têm menos in-
fluência em tempos de crise,
mas mesmo assim Obama está
trabalhandopara reduzir as di-
visõeseaproveitar-sedalibera-
lizaçãodealguns temas sociais,
como o casamento homosse-
xual”, explicouMann.
ParaPeterLevine,diretordo
CentrodeInformaçãoePesqui-
sadoAprendizadoCivildaUni-
versidadeTufts, emMassachu-
setts, nos últimos anos os EUA
vêm se direcionando gradual-
mente rumo a um caminho
mais liberal. “Enquanto o país
passa por um processo de mu-
dança, os conservadores ten-
tamlutarcontraessemovimen-
to,masnomomentoatualessas
questões são menos importan-
tes por causa da crise financei-
ra”, disse Levine. “No entanto,
seaeconomiamelhorar,acredi-
to que alguns desses temas vol-
tarão ao cenário político.”
Obama deve marcar seus
cem dias de governo com uma
visita a Saint Louis, noMissou-

ri,ondesereunirácomparti-
dários e responderá a per-
guntas.Depois, ele seguepa-
raWashingtonparadaruma
entrevista coletiva.

DIVISÃO PARTIDÁRIA
Mesmocomumaaltapopula-
ridade, Obama ainda não
conseguiu cumprir uma de
suas promessas de campa-
nha:pôr fimaopartidarismo
em Washington. Uma pes-
quisa feita pela Associated
Press/GfK indica que apenas
24% dos republicanos
apoiam o novo presidente.
O analista político Mark
Curtis, autor do livro Age of
Obama (Era de Obama, em
tradução livre), acredita que
o presidente está buscando
incluir mais os republicanos
em seu governo para atingir
um equilíbrio entre os parti-
dos. “Umadasdecisõesmais
inteligentesdentrodessa es-
tratégia foi manter Robert
GatescomosecretáriodaDe-
fesa”, disse Curtis. “O presi-
dente vem tentando criar
umnovo jeito de fazer políti-
ca nos EUA e acredito que
eleéumdos líderesamerica-
nos que mais têm se empe-
nhadoparachegaraumcon-
senso com o outro la-
do.” ● COMNYT
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