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or causa do tamanho da econo-
mia americana e da influência-
cultural e política dos Estados

Unidos, toda eleição para a Casa Branca
mobiliza atenções no mundo inteiro. Em
2008, essa situação é reforçada por dois
fatores. Um deles envolve o desgaste do
presidente George W. Bush, às voltas com
uma guerra impopular no Iraque e com
uma crise econômica cuja profundidade
ainda não é conhecida. A outra razão é a
presença de BarackObama na campanha
- um personagem que representa a quebra
de um tabu na História. Aclamado can-
didato democrata numa convenção que
reuniu 45 mil pessoas em Denver, capital
do Estado do Colorado, Obama tornou-se
na semana passada o primeiro candidato
negro a disputar a Presidência dos Estados
Unidos com chances reais de vitória.

Obama com o candidato a vice,
Joe Bíden, na convenção democrata, em
Denver. Sua candidatura inspira o mundo

Mesmo considerando a árdua tarefa de
derrotar o candidato republicano, John
McCain, nas eleições de novembro, Oba-
ma já é uma personalidade que marca a
política mundial deste início de século XXI,
dentro e fora de seu país. Há um mês, na
Alemanha, reuniu 200 mil pessoas num
comício. Sua passagem por Paris foi assun-
to de vários dias. Na África, terra natal de
seu pai, onde vive a avó materna e vários
irmãos, a campanha de Obama recebe uma
atenção especial. No Brasil, que abriga a
maior população negra fora da África, seu
nome desperta uma curiosidade que não se
via desde 1960, na eleição de John Kennedy.

Num esforço para medir o impacto da
personalidade de Obama entre os políti-
cos brasileiros, ÉPOCA realizou em Bra-
sília uma enquete com 208 deputados e
50 senadores. Foi um levantamento sim-
ples, sem o rigor metodológico que marca
uma pesquisa científica, mas que contém
respostas reveladoras. Dois terços dos po-
líticos entrevistados responderam "sim"
ao item que indagava se acompanhavam
a candidatura de Obama nos Estados



Unidos. Trinta por cento disseram que
tratam desse assunto com seus eleitores.
Quando ÉPOCA quis saber se eles admi-
tem a hipótese de um candidato negro
disputar a Presidência do Brasil em 2010
ou em 2014, uma surpreendente maioria
de 90% dos entrevistados disse "sim".

Este sobre uma eventual candida-
tura presidencial não quer dizer que nos-
sos políticos imaginem um concorrente
negro como um personagem da vida real,
em 2010 ou mesmo em 2014. Falam em
hipótese - até porque a política não se faz
a partir de exemplos longínquos, mas a
partir de articulações consolidadas. Não
há líderes negros no Congresso. As lide-
ranças políticas costumam ser construí-
das pela prova do tempo e só em situa-
ções muito especiais - como a vivida pela
política americana neste momento - é
possível aparecer um candidato relâm-
pago corno Obama, que disputa a Casa
Branca antes de completar seu primeiro
e único mandato eleitoral, como senador
pelo Estado de Illinois.

"O tempo na política é difícil de ser me-
dido", diz o ministro da Igualdade Racial,
Edson Santos. "Mas eu acho que nós po-
deremos ter uma massa crítica capaz de
produzir um presidente da República em
dez ou 15 anos." O ministro estima que 50
mil negros freqüentem hoje instituições de
ensino superior, beneficiados pelas cotas
e pelo subsídio do ProUni. "Essas pessoas
vão passar a circular em ambientes mais

competitivos. Vão ter noção de seus direi-
tos e lutar por espaço na política" afirma
Santos. Para o sociólogo Luiz Barcelos,
assessor da Frente Parlamentar pela Igual-
dade Racial, integrada por pouco mais de
dez parlamentares do PT, a candidatura de
Obama "reforça a impressão de que os ne-
gros também podem ter sucesso". Barcelos
cita os exemplos de governadores, como o
gaúcho Alceu Collares, e prefeitos, como
Celso Pitta, de São Paulo, para lembrar
que candidaturas de políticos negros no
Brasil não são novidade. "Ainda não tive-
mos uma candidatura federal por falta de
um nome politicamente viável", diz. "Isso

é uma questão de tempo, a ser resolvida
quando a representação política passar a
refletir melhor a sociedade."

Como recorda o ator Milton Gonçal-
ves, veterano militante de causas demo-
cráticas e da luta contra o racismo, que
encarna um político negro e corrupto
em A Favorita, a atual novela das 8 da
TV Globo: "Nunca vi e não sei quando
verei algum negro brasileiro no nível do
Obama. Se nós tivéssemos algum nível
de organização, já teríamos eleito dois,
três presidentes negros. Mas não se apre-
senta nenhum candidato no nível de um
Obama por aqui. Talvez ele fique chatea-
do comigo, mas o ministro (do Supremo
Tribunal Federal) Joaquim Barbosa é uma
pessoa que estaria mais do que preparada
para ser presidente do Brasil. Mas ele é
uma exceção". O próprio Joaquim Bar-
bosa, que vez por outra é parado na rua
por eleitores que sugerem sua candida-
tura ao Planalto depois que ele indiciou
os responsáveis pelo mensalão, acha que
um dia o Brasil terá um presidente negro,
"Mas esse processo se fará naturalmente",
afirma (leia a entrevista abaixo).

"Obama reflete um momento de pro-
funda transformação da sociedade ame-
ricana e sua campanha pode ser muito
útil para o momento que o Brasil atraves-
sa", afirma Roberto Mangabeira Unger,
ministro-chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, que deu aulas ao candidato
democrata na Universidade Harvard. "Os
dois países têm muitas semelhanças, ^

ministro do Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa, usa palavras claras

para definir o candidato democrata Barack
Obama: "fantástico", "extraordinário". Pri-
meiro negro a chegar à Suprema Corte de
Justiça, o maís alto cargo ocupado por um
brasileiro de sua cor na estrutura do Esta-
do, o ministro acredita que um dia o Brasil
terá um negro na Presidência da Repúbli-
ca, mas que esse processo "acontecerá
naturalmente".

ÉPOCA - Como o senhor define a candi-
datura de Barack Obama?
Joaquim Barbosa - O fenômeno Obama
resulta de uma ousada política de direitos
civis implantada a partir do governo John
Kennedy, nos Estados Unidos. Foi uma
política pública deliberada, para romper
com o passado de segregação de raças
no país e fazer a integração quase forçada
dos negros nas escolas, nas universida-
des e nas empresas. A conseqüência é o ^
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estão redefinindo seu futuro e teriam
muito a ganhar se pudessem intensificar
o diálogo entre si", diz o ministro. Entre
as semelhanças apontadas por Mangabei-
ra, há a desigualdade social. "Os Estados
Unidos são o país mais desigual entre os
desenvolvidos. O Brasil é o mais desigual
entre aqueles que estão se desenvolven-
do." Mas há diferenças consideráveis,
históricas e demográficas. A população
negra envolve 12% da população total
dos Estados Unidos. É uma minoria. No
Brasil, negros e os chamados pardos so-
mam 49% da população.

Num país que importou sem maiores
questionamentos boa parte das idéias
americanas para o racismo - como a po-
lítica de ação afirmativa e o sistema de
cotas - e há meio século vive uma espécie
de americanização cultural, o nome do
candidato do Partido Democrata tornou-
se sinônimo de valores positivos, como
espírito de luta e disposição para superar
dificuldades. Há pelo menos oito Obamas
registrados nas listas do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), num movimento que
envolve candidaturas tanto no Nordeste
quanto no Sul do país. São jovens lide-

ranças - negros ou mulatos - com ori-
gens e histórias nem sempre semelhantes,
chamados de Obama numa homenagem
inspirada e brincalhona ao mesmo tem-
po. Uma dessas pessoas é Davi Cardoso,
ou o Obama do Assentamento, candida-
to a vereador pelo PSB, no município de
Pompéu, Minas Gerais, a 160 quilômetros
de Belo Horizonte, onde lidera um mo-
vimento de 147 famílias. Ele admite que
pouco sabe sobre o modelo original e re-
corda que não tem diploma universitário.
"Sou uni homem do campo, humilde, mas
um lutador também", diz. ^

surgimento de um fenômeno eleitoral como
o Obama.

ÉPOCA - Como o senhor vê as eleições?
Barbosa - Ganhe ou perca, Obama já é
um fenômeno mundial. Seu surgimento é
extraordinário, sobretudo se levarmos em
conta que nos Estados Unidos havia, até
os anos 50 e 60, uma segregação absoluta
entre negros e brancos, com proibição de
casamentos inter-raciais, separação nos
transportes públicos, bares e restaurantes.
Acho absolutamente fantástico que em tão
pouco tempo tenha-se criado a situação em
que um negro é candidato à Presidência da
República com reais chances de vencer.

ÉPOCA - Obama é resultado de escolhas
políticas?

Barbosa - É o resultado das escolhas de lide-
ranças fortes. O primeiro passo foi dado na
própria Suprema Corte dos Estados Unidos,
no caso Brown x Board of Education. Aque-
le caso. de 1954, é um exemplo da determi-
nação e coragem da Corte sob a liderança
de um homem progressista, Earl Warren. A
sociedade americana naquele momento era
inteiramente a favor da segregação. Mas
Warren convenceu um a um os juizes, com
conversas de bastidores, de que aquilo era
errado. O pais líder do mundo livre não tinha
como se apresentar perante os outros com
uma política de segregação tão horrorosa,
afirmava Warren. O primeiro passo veio com
a decisão de 1954, que acabou com a segre-
gação nas escolas. Em seguida, veio a lei dos
direitos civis do Kennedy. Ele foi assassina-
do, mas seu vice, Lyndon Johnson, foi em

frente e promoveu uma série de medidas
afirmativas. Para fazer isso são necessários
estadistas para mudar o rumo da História.
Não adianta ficar no blablablá.

ÉPOCA - O que representaria uma vitória
de Obama?
Barbosa - Não há dúvida de que o mun-
do está com uma expectativa enorme. Se-
ria um exemplo extraordinário. Os negros
compõem somente 11% da população ame-
ricana e a chegada de um negro à Presidên-
cia seria uma prova definitiva da robustez
das instituições democráticas daquele
país. Eu sou um grande admirador do fun-
cionamento das instituições políticas dos
Estados Unidos. Qual espetáculo é mais
edificante que o processo eleitoral que leva
à eleição de um presidente americano, ^
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Com três faculdades pela metade, o
candidato Cláudio Henrique concorre à
Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada
Fluminense, pelo PTB. Ele serviu como
soldado na Aeronáutica e chegou a ter
uma rede de cursinhos de computação.
Virou o Obama da Baixada depois de apa-
recer de terno e gravata na propaganda do
partido na TV. "Me disseram que eu estava
parecendo 'aquele negão lá dos Estados
Unidos', aí o apelido pegou", diz, bem-
humorado. De seus livros de cabeceira,
consta a biografia de Barack Obama.

As eleições americanas também vi-
raram terna recorrente de uma certa sala
de aula em Ubiratã, no Paraná, Estado
onde apenas 2,6% da população se decla-
ra negra. O professor Jovelino Seliis, de 50
anos, outro Barack Obama verde-amare-
lo, é candidato a vereador pelo PT e não
tem como fugir às perguntas dos alunos.
"Minha filha de 15 anos diz que não su-
porta mais essa história de Barack Oba-
ma. Mas ele representa para nós, negros,
um pensamento mundial: a necessidade
de diminuir a distância entre as minorias
e as elites. Ele está ajudando a constru-
ção da identidade dos negros no mundo
todo", diz Seliis. Presidente da União de
Moradores de Paraisópoíis, favela de 80
mil habitantes em São Paulo, Gilson Ro-
drigues, de 25 anos, diz que seus amigos
do bairro o chamam de Barack Obama
em razão das atitudes. "Nem sou fisica-
mente parecido com ele," afirma.

Líder estudantil que se tornou o pri-
meiro presidente negro na História da
UNE, o ministro dos Esportes, Orlando
Silva, acredita que Obama tem muito a
ensinar às lideranças negras do país por
causa de um discurso em que o debate
racial está longe de ser uma prioridade.
"Existem pessoas que se prendem demais
à questão de raça e não entendem que isso
às vezes mais atrapalha que ajuda", diz
Orlando. Entre os políticos brasileiros,
a campanha de Obama reflete simpatias
que traduzem o confronto ideológico
entre republicanos e democratas. Para o
senador Francisco Dornelles (DEM-RJ),
"Obama tem importância como candida-
to, mas não ganhará a eleição. O próximo

presidente dos Estados Unidos será John
McCain. Apesar de o Bush ter sido um
desastre total, os republicanos têm um
retrospecto melhor na área econômica
e isso conta na hora do voto". O senador
Pedro Simon (PMDB-RS) diz: 'Torço
por Obama, pelas idéias, pela beleza do
pensamento dele. Mas o povo americano
é muito egocêntrico e talvez o Obama seja
muito sentimental."

Esta é uma questão que interessa o mun-
do todo. Depois da convenção, começa a
etapa mais difícil da campanha de Obama:
provar que está à altura de um eleitorado
exigente, temeroso pelo futuro de sua eco-
nomia e de seu país, que cobra mudanças, mas
quer respostas concretas. A convenção pro-
duziu cenas comoventes, como a aparição
do veterano senador Ted Kennedy, vítima
de um câncer terminal, que fez questão
de saudar uma candidatura que sustenta
desde o início do ano. Mulher do candi-
dato, Michelle Obama fez um discurso
que observadores neutros definem corno
nocauteador. Mas não foi possível escon-
der sinais da divisão do partido, mesmo
depois que a senadora Hillary Clinton
subiu ao palco para dizer que sentia or-
gulho em apoiar Obama. Boa parte dos
trabalhadores brancos resiste a votar em
Obama - e o candidato democrata terá até
4 de novembro para provar que é capaz
de transformar um sonho que seduziu o
mundo num poder de verdade. +

Colaboraram Caro! Pires e Vera Gentil

que começa no mês de janeiro e vai até o fim
do ano? Não há nada parecido no mundo.

ÉPOCA - E no Brasil? O que representaria
uma vitória de Obama?
Barbosa - Se ocorrer, haverá um impacto
positivo. Brasil e Estados Unidos têm proble-
ma de minorias raciais muito parecidos, com
nuances próprias. O grande desafio para
qualquer democracia é conciliar os interes-
ses de classe, uma tradicionalmente domi-
nante e outra tradicionalmente dominada.
A democracia, em países dessa natureza, se
transforma numa busca de equilíbrio entre
os interesses de grupos raciais. Podemos
amadurecer com essa vitória.

ÉPOCA - Como o senhor vê a representati-
vidade dos negros na política brasileira?

Barbosa - O Brasil ainda não teve uma
política de direitos civis como nos Estados
Unidos. Não é à toa que há muito tempo
grandes cidades americanas são adminis-
tradas por prefeitos negros e latinos. Nós
não temos isso. Além disso, o voto distrital,
como ele é praticado nos Estados Unidos,
ajuda muitíssimo. É mais fácil inserir um
candidato que é próximo a você. Ele será
seu parlamentar no Congresso. Em um sis-
tema majoritário, que nós temos, o voto é
diluído em alguém que se elegerá em um
colégio muito grande. Você vota em A, mas
acaba elegendo A mais B, mais C. O voto
distrital propiciaria uma maior eleição de
negros no Brasil.

ÉPOCA - Seria útil para o Brasil um presi-
dente negro?

Barbosa - Acho que isso acontecerá natu-
ralmente.

ÉPOCA - O país teria de dar alguns passos?
Barbosa - Longos passos. Nosso sistema
político não ajuda. Tome um Estado como
a Bahia, que tem um largo percentual de
negros. Quantos negros se elegem pela
Bahia? Muito poucos. Se o Estado da Bahia
fosse dividido por distritos, a representação
da Bahia seguramente traria um número
muito maior de negros, em razão da repar-
tição do eleitorado em pequenos distritos.
O voto distrital ajudaria muito. O Brasil não
tem se recusado a enfrentar o racismo. Mas
isso começou nos governos FHC e Lula.
O Brasil ainda não tomou medidas muito
conseqüentes. São muito embrionárias. 4

MatheusL eitão

88 . ÉPOCA. F de seiernbro de 2008

Text Box
Fonte: Época, n. 537, p. 82-88, 1 setembro. 2008.




