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O Brasil ocupou um papel secundário no discurso de Obama sobre a América Latina. E tem o 
mesmo status em suas prioridades. As formulações que fez sobre o país são vagas. Suas 
intenções também não ficaram claras. 

Na sexta-feira, Barack Obama, o candidato mais badalado à presidência dos Estados Unidos, 
fez seu primeiro discurso inteiramente dedicado à América Latina. A primeira observação 
importante é a do calendário. A campanha eleitoral americana se desenvolve há meses, 
especialmente para os democratas, ainda divididos entre Obama e a senadora Hillary Clinton. 
Só agora, no final de maio, o postulante favorito dedica sua atenção à parte de baixo do 
continente. Uma demonstração inequívoca da falta de prioridade que a região tem no debate 
político da América do Norte.  

Também são significativos o cenário e as circunstâncias em que se deu o discurso. Obama 
falou em um almoço da Fundação Nacional Cubano-Americana, uma organização anticastrista 
muito influente no estado da Flórida. Foi diante dos cubanos de Miami que ele apresentou o 
que chamou de “Nova parceria para as Américas”. Por trás do nome pomposo, propostas que 
dizem muito mais sobre os Estados Unidos que sobre a América Latina.  

Bloqueio  

Como não poderia deixar de ser, o tema principal foi Cuba. Depois de anos de guerra fria e 
bloqueio econômico, os americanos ainda não sabem como reagir às medidas liberalizantes 
anunciadas nos últimos tempos, desde que Raúl Castro substituiu o irmão Fidel no comando da 
ilha. Obama chegou ao encontro com os cubanos em situação delicada. Ele tinha sofrido duras 
críticas do candidato do Partido Republicano, John McCain, por ter anunciado a intenção de 
encontrar-se com Raúl Castro.  

Acusado de ingenuidade política pelo adversário e diante de um público que não admite a 
conciliação com o castrismo, Obama fez um complicado malabarismo. Disse que deseja 
investir na diplomacia e que pode se encontrar com Castro, mas anunciou que manterá o 
embargo econômico contra Cuba. Lamentou a falta de diálogo da administração Bush com a 
Venezuela, mas atacou Hugo Chávez. E defendeu o direito do governo da Colômbia de atacar 
as guerrilhas das Farc mesmo em território estrangeiro. Enfim, uma mão afagou e a outra 
segurou o porrete. Qual o verdadeiro Obama? Difícil saber, até porque em suas manifestações 
anteriores ele não demonstrou um conhecimento sobre a América Latina forte o suficiente para 
ter posições contundentes.  

O Brasil ocupou um papel secundário no discurso de Obama sobre a América Latina. E tem o 
mesmo status em suas prioridades. As formulações que fez sobre o país são vagas. Suas 
intenções também não ficaram claras. Deu para perceber que estamos arquivados na sessão 
dos “países amigos”. “Podemos aprender com os brasileiros”, disse ele, que descreveu o país 
como um modelo para o mundo.  

Liderança  

Ele afirmou que a economia brasileira “tem crescido muito” e falou da liderança do país no 
mercado de biocombustíveis, mas ressaltou as desigualdades sociais. E foi assim, de 
generalidade em generalidade, que o pacto para as Américas de Obama descreveu o Brasil.  

O presidente dos Estados Unidos é um interlocutor importante do Brasil, especialmente no 
momento em que o país tenta assumir o protagonismo político da América Latina, como faz o 
governo Lula. Essa relação tende a se tornar mais tensa nos próximos anos, com a presença 



na agenda de questões polêmicas como os biocombustíveis e a Amazônia. Para os eleitores 
americanos, Barack Obama representa o novo. Para o Brasil, por enquanto, ele representa o 
desconhecido. E vice-versa.  
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