
EITO o BALANÇO, não há co-
mo negar: dois anos depois 
de uma vitória brilhante, o 
Partido Democrata tomou 
uma lavada ainda mais es-
petacular: a maior derrota 
de um partido no governo 

dos EUA desde 1938. A apuração len-
ta de eleições apertadas e eventuais re-
contagens podem mudar ligeiramente 
os números, mas o quadro é claro. 

De 255 deputados democratas e 178 
republicanos, passaram a ser 243 re-
publicanos e 192 democratas. Dos 37 
assentos em disputa no Senado, 19 dos 
quais eram de democratas e 18 de re-
publicanos, a oposição deve ficar com 
25, reduzindo a supremacia absoluta 
dos democratas no início do mandato 
de Obama (de 60 a 40) a um quase em-
pate (de 52 a 48, contando como demo-
cratas dois independentes que geral-
mente os apoiam). Os republicanos ra-
dicais do Tea Party elegeram dois se-
nadores (o libertarian Rand Paul, pe-
lo Kentucky, e o cubano-americano 
Marco Rubio, pela Florida) e cerca de 
60 deputados, 28 dos quaisvenceram 
em distritos que eram de democratas. 

Dos 37 governos estaduais em dispu-
ta (19 democratas, 17 republicanos e 
um independente), os republicanos de-
vem ficar com 24 (um dos quais do Tea 
Party) e um será de um independente 
ex-republicano. Sobram aos democra-
tas 20 dos 50 estados da União. Entre 
esses, um prêmio de consolação: a im-
portante Califórnia, cuja crise finan-
ceira foi aprofundada pela gestão do re-
publicano Arnold Schwarzenegger. 

Tudo isso, apesar do empenho pes-

soai do presidente Barack Obama na 
eleição dos correligionários (ignora-
do por políticos e analistâs brasileiros 
que criticaram Lula por fazer o mes-
mo, insistindo em que o presidente de-
ve ser um "magistrado"), bem como de 
sua esposa, Michelle, e dos principais 
astros do partido, incluindo Bill Clin-
ton, ainda tido como o político mais 
popular do país. Apesar do "Comício 
para restaurar a lucidez e/ou o medo", 
no qual os humoristas Jon Stewart e 
Stephen Colbert satirizaram a Fox e o 
discurso paranoico dos republicanos. 

No Brasil, considerar as ausências nas 
urnas como protesto é conversa de 
derrotado: a maioria dos que deixam 
de votar o faz por razões práticas. Mas, 
nos EUA, onde o voto é facultativo, as 
eleições se dão em dia útil e é possível 



votar pelo correio, a abstenção tem 
sentido político. Não basta o eleitor 
simpatizar: é preciso convencê-lo de 
que faz diferença votar. O esforço de 
Obama foi menos para converter repu-
blicanos ou independentes do que para 
animar os democratas de 2008 a votar 
- e não foi bem-sucedido. Eleitores 
brancos e idosos, em parte inflamados 
pelo Tea Party, compareceram às ur-
nas em maior proporção, jovens e mi-
norias se desinteressaram. 

E de se notar que as guerras nas 
quais os EUA continuam a se atolar e 
desperdiçar fortunas não foram men-
cionadas na campanha. Tornaram-se 
consensuais. Dentro das correntes de 
opinião dominantes, a manifestação 
mais notável veio de David Broder, um 
dos principais colunistas do respeitá-

vel The Washington Post, em 31 de ou-
tubro. Recomendou a Obama, como 
estratégia de recuperação política e 
econômica, que passe os anos de 2011 e 
2012 orquestrando uma grande guer-
ra com o Irã: "Olhem para Roosevelt e 
a Grande Depressão. O que, afinal, re-
solveu a crise econômica? A Segunda 
Guerra Mundial. Enquanto as tensões 
subirem e acelerarmos as preparações 
para a guerra, a economia vai melho-
rar. A nação vai se unir em torno de 
Obama, que poderá ser visto como um 
dos presidentes mais bem-sucedidos 
da história". 

Não se poderia pedir melhor prova 
de que, outra vez, "é a economia, estú-
pido", mas desta feita com mais ênfa-
se na última palavra. E uma visão es-
túpida da economia que move o voto e 

a abstenção. A crise que impulsiona o 
Tea Party é a mesma que elegeu Oba-
ma há dois anos. Continua a ter a mes-
ma origem: as políticas de desregula-
mentação financeira iniciadas por Bill 
Clinton e radicalizadas por Bush jú-
nior com ajuda das bolhas infladas por 
Alan Greenspan. Sua natureza não mu-
dou. E como o doente que, ao constatar 
que o tratamento da anemia foi insufi-
ciente para restaurar sua saúde rapida-
mente, opta por abandoná-lo em troca 
de jejum e orações. 

O pacote de estímulos e de gas tos pú-
blicos foi, evidentemente, insuficiente 
para reverter o aumento do desempre-
go, mas agiu na direção correta e pro-
vavelmente evitou que fosse pior. A re-
forma da saúde ficou muito aquém da 
proposta inicial, mas foi melhor do que 
nada. Ao resgatar os bancos em apuros 
por seus próprios erros, Obama ofere-
ceu-lhes recursos à vontade e permi-
tiu-lhes distribuir bônus milionários e 
retomar as práticas que levaram à cri-
se, insistindo apenas em regulamentos 
inofensivos de proteção ao consumi-
dor. A inação teria sido pior para a eco-
nomia, mas ele perdeu a oportunidade 
de fazer uma reforma financeira real, 
deixou os cidadãos desempregados e 
endividados com a sensação de terem 
sido traídos em favor dos interesses de 
Wall Street. Nem por isso conseguiu a 
simpatia de conservadores, banquei-
ros e empresários. Seu prêmio foi ser 
considerado "socialista", "anticolonia-
lista" e o presidente mais "antiempre-
sarial" de todos os tempos. 

A proposta dos republicanos é to-
da força à ré. Cortar gastos públicos, 



desregulamentar ainda mais, anular a 
já aprovada reforma da saúde negan-
do-lhe recursos financeiros. Reverter 
o aumento do déficit público - embo-
ra a causa principal do seu crescimen-
to súbito seja a queda da arrecadação, 
não o aumento moderado dos gastos 
(em grande parte militares), o que em 
época de recessão será um suicídio não 
só social, como econômico. A corrente 
Tea Party vai além. Quer reduzir tan-
to quanto possível os impostos, a dívida 
pública e o governo federal, eliminar a 
saúde, a previdência e até o ensino pú-
blico. Mesmo sem força suficiente pa-
ra impor seu programa ao conjunto do 
Partido Republicano, foi bem-sucedida 
em tornar respeitável sua agenda ex-
tremista e deslocar o debate eleitoral à 
direita, pautando-o pela questão fiscal. 

Para muitos críticos - não se fale de 
marxistas, mas de um liberal e Prêmio 
Nobel de Economia como Paul Krug-
man - Obama poderia ter feito melhor. 
Deveria ter proposto um projeto auda-
cioso. Se o Congresso não o aprovasse, 
deveria denunciar a obstrução e tentar 
conquistar apoio popular para ampliar 
sua base nesta eleição. Deveria desa-
fiar abertamente a plutocracia, como 
Roosevelt. Ao se limitar, de saída, ao 
que julgava possível negociar e ceder 
ainda mais sem protestar, deu ao pú-
blico a impressão de que teve o que pe-
diu e fracassou. Ao apostar no debate 
desapaixonado e racional e incorporar 
propostas republicanas de austeridade 
em busca de um consenso impossível, 
legitimou a propaganda do Tea Party, 
quando era preciso denunciá-la como 
nociva. Obama é o retrato do fracas-
so da razão comunicativa ante o mani-
queísmo da propaganda e o simplismo 
da mídia de massas. 

quanto às intervenções militares no 
exterior, que parecem consensuais. Só 
o Fed continua livre para inflar a base 
monetária, criar uma bolha internacio-
nal e acirrar a guerra cambial mundial. 

O Tea Party ainda tem fôlego para 
crescer. Em janeiro de 2010, a Suprema 
Corte, ao decidir que a primeira emen-
da à Constituição dos EUA (sobre liber-
dade de expressão e associação) se apli-
ca a pessoas jurídicas, liberou a propa-
ganda política por parte de empresas e 
suas doações a candidatos e grupos po-

O quadro persiste: "Obama promete 
trabalhar com os republicanos", mas 
"Republicanos prometem revogar a re-
forma da saúde", dizem as manchetes 
depois do desastre. Não há compromis-
so ou "triangulação", como se dizia no 
tempo de Bill Clinton. A palavra de or-
dem da direita republicana, lançada por 
Rush Limbaugh, desde a posse do novo 
governo, é: "Obama tem de fracassar", 
para a direita voltar em 2012. Trian-
gular entre objetivos opostos é não fa-
zer nada. Se os primeiros dois anos fo-
ram tolhidos, os próximos dois podem 
ser de paralisia total - exceto, talvez, 

líticos, conferindo ainda mais poder a 
empresários e executivos e aos órgãos 
de mídia que quiserem apoiar. A come-
çar pelo Grupo Fox, que hoje emprega 
pelo menos três dos quatro principais 
pré-candidatos republicanos à Presi-
dência: Mike Huckabee, Sarah Palin e 
Newt Gingrich. O quarto, Rick Santo-
rum, é seu colaborador freqüente. 

Não há como encontrar a spec tos po-
sitivos para o resto do mundo. Desta 
vez não se pode esperar que o aumen-
to da presença republicana no Congres-
so destrave acordos comerciais. Ao con-
trário dos conservadores tradicionais, o 
Tea Party é hostil à imigração, a trata-
dos de livre-comércio, à OMC, ao FMI, à 
ONU, ao G-20, à ajuda.a países pobres e 
aos órgãos de cooperação internacional, 
vistos como extensões desta besta-fera, 
o governo federal. E com a persistência 
do alto desemprego, propostas de aber-
tura comercial seriam suicídio político 
até para seus defensores tradicionais. 

A paralisia da política econômica, a 
pressão pelo corte de gastos e a tenta-
tiva de compensar tudo isso pela "fle-
xibilização quantitativa" e desvalori-
zação do dólar reduzirão ainda mais 
as possibilidades de que uma recupe-
ração dos EUA ajude a impulsionar a 
economia de outros países em. dificul-
dades. Como exemplificou o colunista 
do Washington Post, e s t a g n a ç ã o eco-
nômica e tensões políticas podem con-
duzir a aventuras militares perigosas 
para todo o planeta. 

Text Box
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