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T
ido como o melhor
orador de sua gera-
ção,opresidenteBa-
rack Obama talvez
considere o discur-

so suaprincipal ferramentapo-
lítica. Esse atributo, como qual
atraiuasatençõesem2004, im-
pulsionou-o até a Casa Branca,
em 2008. Sempre que precisa
acalmar temores econômicos,
Obama recorre ao palanque.

Mas os limites de sua retóri-
ca ficaram evidentes no início
domês,quandonãofoicapazde
resgatar as candidaturas fra-
cassadas de dois candidatos
aos governos de Nova Jersey e
Virgínia. Teria Obama perdido
sua habilidade com as pala-
vras? Será que a magia come-
çou a desaparecer? Será que a
Casa Branca confia demais no
desempenho do presidente nos
comícios para fazer avançar
suas prioridades?

Pode ser cedo demais para
chegar a tais conclusões. Afi-
nal, os democratas derrotados
no início do mês sofriam com
seus próprios erros. Mas os re-
sultados sugerem que, atual-
mente, as palavras de Obama
nãoencontrammaisoecodean-
tes. Se essa situação perdurar
até o ano que vem, ele pode en-
frentar dificuldade para imple-
mentar sua agenda política.

“OsdiscursosdeObamaver-
dadeiramente inspiradores es-
tabeleceram expectativas difí-
ceis de atingir, e ele não corres-
pondeuaelas”, disseMichael J.
Gerson, autor de discursos do
presidente George W. Bush.
“Ele enfrentou uma tarefa difí-
cil ao tentarmotivar opúblicoa
aceitarareformadosistemade
saúde. Agora, confronta outro
grande desafio: explicar a um
país profundamente cético sua
política para oAfeganistão.”

CONFIANÇA
Diferentemente de Bush, que
reconhecia as próprias limita-
çõescomoorador,Obamaesua
equipedepositamgrande fé em
sua capacidade de se comuni-
car.Quandoopresidenteavalia-
va a necessidade de resgatar a
indústria automobilística e
seusassessoresoalertarampa-
ra uma possível reação negati-
va do público, Obama expres-
souconfiançaemsuacapacida-
de de explicar a situação.

Mas David Axelrod, princi-
pal conselheiro do presidente,
dissequeaCasaBrancaérealis-
ta. “Nunca ninguém acreditou
quesomenteopoderdacomuni-
cação bastasse. É importante
comunicar aquilo que estamos
fazendo e explicar nossasmoti-

vações. Mas sem especificar o
que e o porquê, a comunicação
pouco vale.”

Os discursos presidenciais
costumavamsermuitomaisra-
ros. Eramreservados paramo-
mentosestratégicos.Atualmen-
te,nocontextodeumamídiahi-
perativa, os presidentes falam
ao público várias vezes ao dia.
Harry Truman fez pronuncia-
mentos 88 vezes num ano típi-
co,RonaldReaganfaziaemmé-
dia 320 discursos anuais eClin-
ton, 550.

OritmodeObamaparececa-
paz até de superar Clinton.
“Quandooorador fazquatroou
cinco discursos por dia, ne-
nhum deles será, individual-
mente, o maior discurso de sua
vida”, disse um funcionário da
CasaBranca. “Emtal ambiente
midiático, o público fica facil-
mente distraído, parecendo
queamagiaseperdeu.Masain-
da há momentos em que Oba-
ma eleva o nível da retórica
quando necessário.”

Os assessores do presidente
destacammomentosdesse tipo
neste ano – seu pronunciamen-
to para defender um pacote de
gastos para estimular a econo-
mia, o discurso feito no Cairo
para o mundo muçulmano e o
pronunciamento para defen-
der seus planos para a reforma
do sistemade saúde.

Enquanto Gerson defende
quemesesdediscursosdeOba-
ma não acabaram com as pro-
fundas preocupações do públi-
coemrelaçãoaoseuplanopara
osistemadesaúde,oestrategis-
tademocrataGeoffGarincarac-
terizou seu discurso ao Con-
gressode “omelhorpronuncia-
mentopresidencial paradefen-
der suas medidas desde que o
ex-presidente Lyndon Johnson
discursou sobre a Lei do Sufrá-
gioUniversal, em 1965”.

Após ummês dominado por
ataques contra o plano para a
reforma da saúde, Garin disse
queObama“conseguiuelevara
um patamar considerável um
debateantesconsideradoatola-
do na lama, permitindo que os
defensoresdareformaretomas-
sema iniciativa”.

Mastodosospresidentesen-
frentam o risco de, em algum
momento, perder a sintonia
comopúblico. “Em2007, opre-
sidente Bush chegou a fazer
bons discursos sobre o Iraque,
mas o público já tinha deixado
de prestar atenção e, assim,
suaspalavrascaíramnovazio”,
disse Garin. “As pessoas ainda
prestamatenção no presidente
Obama. Mas será que alguém
ouviuodiscursodelesobreare-
formaeducacional feito poucos
diasatrásemWisconsin?Écla-
ro que não.”

* Peter Baker é autor de livros
sobre política americana e já foi
correspondente no Oriente Mé-
dio e emMoscou
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HillaryClintonfinalmentetira ‘burca’

Governosabordamtemanuclear

Diálogo entre os dois países está em seumelhor momento, mas questão
militar ainda causa desentendimentos entre Pequim eWashington
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Arelaçãobilateral entreEUAe
China passa por umdosmelho-
res momentos da história, mas
Washington e Pequim conti-
nuam a nutrir uma profunda
desconfiança um pelo outro –
principalmente no que diz res-
peito à questão militar. Os dois
países estiveram em campos
opostos durante grande parte
da Guerra Fria e se enfrenta-
ram na Guerra da Coreia
(1950-1953), quando 1milhão de
chinesesmorreram.

Osamericanoscriticamafal-
ta de transparência de Pequim
no processo de expansão e mo-
dernização de seu Exército e
afirmam que ele poderá deses-
tabilizar a regiãoÁsia-Pacífico.
A presençamilitar dosEUAna
Coreia do Sul e no Japão, vizi-
nhos da China, e sua aliança
com vários dos países asiáticos
são vistas com preocupação
por Pequim, que teme a ação
americana para evitar a ascen-
são chinesa no tabuleiro do po-
der global.

Oschinesestambémnãoacei-
tam o apoio dos EUA a Taiwan
epedemqueWashingtondeixe
de vender armas à ilha, onde os
nacionalistas chineses se refu-
giaram depois da derrota na
guerra civil, em 1949.

“O maior desafio desse rela-

cionamento é lidar com o pro-
blemadadesconfiançarecípro-
ca”, afirmou Stapleton Roy, di-
retor do Instituto Kissinger na
China, durante um debate no
Brookings Institution, em Wa-
shington, realizado no dia 6.

GARANTIA
Do lado chinês, o desconforto
cresceudepoisqueovice-secre-
tário de Estado americano, Ja-
mes Steinberg, afirmou em se-
tembroqueaChinadeveriadar
aomundouma “garantia estra-
tégica” em seu processo de as-
censão.

“Garantia estratégica se ba-
seia em uma central, ainda que

tácita,barganha.Damesmama-
neira que nós e nossos aliados
devemos deixar claro que esta-
mospreparadosparadarboas-
vindas à chegada da China co-
moumaprósperaebem-sucedi-
da potência, Pequimdeve asse-
gurarqueseudesenvolvimento
nãoocorreráemdetrimentoda
segurança e do bem-estar dos
outros”,disseSteinberg,emdis-
curso proferido no Center for a
NewAmerican Security.

Desde então, os chineses se
perguntam se essa é a nova li-
nha da política externa dos
EUA em relação a seu país, em
substituiçãoàquefoielaborada
pelo antecessor de Steinberg,

Robert Zoellick, que prega-
va a necessidade de a China
serum“participanterespon-
sável” da comunidade inter-
nacional.

“Os chineses têm paixão
pelo que eu chamo de diplo-
macia de slogans”, observou
David Shambaugh, diretor
do programa sobre política
chinesa da Universidade
GeorgeWashingtoneprofes-
sor daAcademia Chinesa de
Ciências Sociais. “Eles estão
perplexos e tentando enten-
der o que isso significa.”

De acordo com Stapleton
Roy, do Instituto Kissinger,
o desconforto chinês é ainda
maior pelo fato de Steinberg
nãoter feitomençãoàneces-
sidadedegarantiaestratégi-
cadosEUAemrelaçãoàChi-
na.

“É certamente razoável
para os EUA e outros países
se preocuparem com o im-
pactoda crescente riqueza e
poder da China sobre seus
respectivos interesses”, dis-
seRoy.“Maséigualmentera-
zoável a China se preocupar
com a possibilidade de os
EUA, sozinhos ou emarticu-
laçãocomoutrospaíses,con-
cluírem que a ascensão da
China é prejudicial aos nos-
sos interesses e adotarem
medidas destinadas a inibir
o crescimento chinês”, afir-
mouRoy. ●
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A secretária de Estado dos
EUA,HillaryClinton,passouos
primeiros meses de governo
ofuscadaemumgabinete cheio
de egos e enviados especiais.

Hillaryeraapenasumaentre
váriasvozesdepolítica externa
e se manteve tão discreta que
chegou a ser chamada de “mu-
lher invisível” por comentaris-
tas. Mas, depois de meses apa-
gada, ela finalmente tirou sua
“burca metafórica”, como defi-
niu a jornalista Tina Brown em
artigo na semana passada.

“É difícil acreditar que nin-
guém no seu governo saiba on-
deestãoosmembrosdaAl-Qae-
da.Tambémédifícilcrerquese-
ria impossível prendê-los se
realmente quisessem”, decla-

rouHillarynoPaquistão,emou-
tubro.Eladeua caraparabater
– concedeu entrevistas nas
quais se expôs ao antiamerica-
nismo crescente no país –, mas
rebateu à altura. Ofensivas de
sinceridade, no entanto, nem
sempredão resultados nomun-
dodiplomático.Noafãde impri-
mirsuamarca,elaacaboucome-
tendo algumas gafes.

EmIsrael, porexemplo, ano-
va Hillary assertiva meteu os
pés pelas mãos. “Trata-se de
uma proposta sem preceden-
tes”, disse ela, referindo-se à
oferta dúbia do premiê Binya-
min Netanyahu de congelar
“parcialmente”osassentamen-
tos israelenses. Com sua frase,
Hillary recuou da posição ante-
rior do governo Obama, que
considerava essencial a inter-
rupção total das construções
paraoiníciodasnegociaçõesen-

tre palestinos e israelenses.
Areaçãofoi imediata.Palesti-

nos e aliados árabes dos EUA,
como Egito e Arábia Saudita,
protestaram – os americanos
estavammaisumavezcedendo
para Israel. Dois dias depois,
Hillary tentou consertar agafe,

dizendoqueapropostaisraelen-
seestava“muitoaquém”dasex-
pectativasdosEUA.“Elaémui-
to disciplinada, mas nas últi-
mas semanas tem desafinado
um pouco em seus comentá-
rios”,dizMarcoVicenzino,dire-
tor doGlobal Strategy Project.

Nos primeiros meses do go-
verno Obama, houve muita es-
peculação sobre o fato deHilla-
ry estar sendo posta de “escan-
teio”. Richard Holbrooke, o en-
viado especial para Afeganis-
tão e Paquistão, ocupa-se do
maior abacaxi da administra-
ção.DennisRosscuidadoGolfo
Pérsico e do Irã e passou a se
reportar diretamente à Casa
Branca. E George Mitchell é o
enviado especial para Oriente
Médio. Sobrava para Hillary
poucacoisa–China,queeladis-
putava com o secretário do Te-
souro Tim Geithner, que fala

mandarim. E América Latina,
na qual ninguém parecia estar
muito interessado.

A secretária tambémtevede
engoliralgunssapos.Seuprote-
gido,JosephNye(queformulou
a teoriadosoftpowerabraçada
porHillary), não levou a embai-
xada do Japão. Hillary supor-
toutudoestoicamente,semdei-
xarnenhumapontadeinsatisfa-
ção vazar para a imprensa.

Mas, lentamente, ela foi tra-
tando de imprimir sua marca
no cargo. Resta ver se sua posi-
çãodeprotagonistatraráresul-
tados. Isso porque, juntamente
com a mudança de curso de
Hillary, talvez tenha de haver
também uma alteração de rota
da política externa dos EUA. A
tática de “fazer amigos e in-
fluenciar pessoas” está demo-
randoadarresultadosemuitos
já demonstram impaciência.

OAfeganistãoestáumcaose
oprincipalaliadodosEUAéum
presidente corrupto e desacre-
ditado.OIrãindicaquenãoestá
levando a sério as negociações
para que seu urânio seja enri-
quecido na Rússia. O Oriente
Médio está, novamente, empa-
cado.EaChina,maior financia-
dora da dívida americana, ga-
nhoupasse livre para seus abu-
sos dos direitos humanos.

“Acho que a Casa Branca su-
bestimou amagnitude dos pro-
blemas que tinham pela frente,
tinha essa ideia de que uma no-
va retórica resolveria tudo”, diz
Vicenzino.“Elescomeçaramal-
tamente confiantes em relação
à questão palestino-israelense,
Afeganistão,eagoratêmdeade-
quarexpectativas eadotaruma
estratégia mais realista.” E é aí
que a novaHillary assertiva po-
de fazer a diferença. ●
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●●●Os programas nucleares da
Coreia do Norte e do Irã estarão
no topo da agenda de segurança
do presidente Barack Obama na
China, que incluirá também dis-
cussões sobre a colaboração
chinesa no Afeganistão e Paquis-
tão. Apesar de terem relações
bem diferentes com Pyongyang
e Teerã, Washington e Pequim
querem evitar que os dois países
desenvolvam armas nucleares.

A China é o único aliado inter-
nacional de peso da Coreia do
Norte e tem crescente vínculo
com Irã, um dos principais forne-

cedores de petróleo do país.
“Não queremos um Irã com ar-
mas atômicas, mas temos de
respeitar seu direito ao uso pací-
fico de energia nuclear”, disse o
diretor do Centro para Política
Econômica Internacional da Uni-
versidade de Pequim, Wang
Yong.

No caso do Afeganistão, o
que deve ser discutido é a am-
pliação da presença chinesa no
processo de recuperação do
país, com obras de infraestrutu-
ra e ajuda emergencial. ●
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