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Obama acerta o tom da
resposta sobre revoltas
Os EUA não têm interferido, mas também não têm ficado de braços cruzados; a influência
americana tem sido aplicada nos pontos em que ela conta, como no caso do Exército egípcio

P ara algumas autorida-
des do Departamento
de Estado dos EUA, o
conceito de “poder inte-
ligente” – a conexão e in-
tegração entre diploma-

cia, defesa, desenvolvimento e ou-
tros instrumentos dos chamados po-
der “brando” (soft power) e “duro”
(hard power) – é o ponto central da
visão de política externa do governo
de Barack Obama. Mas, no momen-
to, a estratégia do poder inteligente
do presidente se defronta com um
grande desafio apresentado pelos
acontecimentos no Oriente Médio.

Se Obama não apoiar os governos
no Egito, Bahrein, Arábia Saudita e
Iêmen pode colocar em perigo impor-
tantes metas de política externa, co-
mo a paz no Oriente Médio, a base
naval no Golfo Pérsico, a estabilida-
de dos mercados de petróleo ou a coo-
peração contra os terroristas da Al-
Qaeda. Por outro lado, se apoiar es-
ses governos, ele vai se contrapor a
uma nova sociedade civil informati-
zada nesses países e pode colocar em
risco a estabilidade em um prazo

mais longo.
Equilibrar o poder duro com relação

aos governos com o apoio do poder
brando à democracia é como andar em
uma corda bamba. O governo Obama
vem tentando se equilibrar nessa situa-
ção, mas até agora não despencou.

Como a Casa Branca tem usado o ter-
mo “poder inteligente” , algumas pes-
soas acham que ela está se referindo so-
mente aos EUA e, para os críticos, trata-
se apenas de um slogan, como o “tough
love” (firmeza no trato, mas com o obje-
tivo de ajudar), que é usado para suavi-
zar a política externa americana.

No entanto, o poder inteligente não
se limita, absolutamente, aos EUA. A
combinação de poder duro e brando é
uma tarefa difícil para muitos Estados,
mas não menos necessária por isso.

Na verdade, alguns pequenos países
têm se mostrado muito mais hábeis nas
estratégias do poder inteligente. Cinga-
pura investiu o necessário na sua defesa
militar de modo a parecer tão indigesta
quanto um “camarão envenenado” para
os vizinhos que deseja dissuadir. Ao
mesmo tempo, tem combinado a estra-
tégia de poder duro com atividades de

poder brando dentro da Associação das
Nações do Sudeste Asiático (Asean), co-
mo também tem se empenhado para
transformar suas universidades em um
centro de atividades não governamen-
tais regionais.

Da mesma maneira, a Suíça por muito
tempo usou o serviço militar obrigató-
rio e as montanhas que formam sua geo-
grafia como recursos de poder duro pa-
ra dissuasão e, simultaneamente, tor-
nando-se atrativa para outros por meio
das suas redes bancárias, comerciais e
culturais.

O Qatar, pequena península na costa
da Arábia Saudita, permitiu que seu ter-
ritório fosse usado como quartel-gene-
ral do Exército dos EUA na invasão do
Iraque, enquanto que, ao mesmo tem-
po, patrocinou a Al-Jazira, a mais popu-
lar rede de TV da região, que foi uma
crítica tenaz das ações americanas.

A Noruega entrou para a Otan com a
finalidade de defesa, mas adotou políti-
cas avançadas no campo da ajuda ao de-
senvolvimento no estrangeiro e da inter-
mediação de paz para aumentar seu po-
der brando.

Prússia. Historicamente, Estados em
ascensão adotaram estratégias de po-
der inteligente que foram bastante
úteis. No século 19, a Prússia de Bis-
marck empregou uma estratégia militar
agressiva para derrotar Dinamarca, Áus-
tria e França, em três guerras que leva-
ram à unificação da Alemanha. Tendo
cumprido seu objetivo, contudo, Bis-
marck concentrou-se na diplomacia ger-
mânica, criando alianças com seus vizi-
nhos e fazendo de Berlim o centro ne-
vrálgico da diplomacia europeia e da re-
solução de conflitos. Um dos grandes
erros do imperador Guilherme II, duas
décadas depois, foi destituir Bismarck e
não renovar o tratado que ele firmou
com a Rússia, em 1887, e desafiar a supre-

macia naval da Grã-Bretanha.
Depois da Restauração Meiji

(1867-1868), um Japão que prosperava
criou uma força militar que permitiu ao
país derrotar a Rússia em 1905. Mas Tó-
quio também adotou uma política diplo-
mática conciliatória em relação à Grã-
Bretanha e EUA e investiu muito para se
tornar um país atrativo no exterior.

Depois do fracasso do seu plano impe-
rialista de criar uma Grande Ásia Orien-
tal, nos anos 30, que tinha um compo-
nente de poder brando de propaganda
antieuropeia, e sua derrota na 2ª Guer-
ra, o Japão passou a adotar uma nova
estratégia, reduzindo o poder militar e
se concentrando mais em uma aliança
estratégica com os americanos. Seu fo-
co no crescimento econômico atingiu
sua meta, mas o país desenvolveu um
poder brando e um Exército apenas mo-
destos.

Nas suas primeiras décadas, a China
comunista criou sua força militar e, ao
mesmo tempo, utilizou o poder brando
da doutrina revolucionária marxista e
da solidariedade do Terceiro Mundo pa-
ra cultivar aliados no exterior. Mas, de-
pois do esgotamento da estratégia
maoista nos anos 70, os líderes chineses
voltaram-se para os mecanismos do
mercado para fomentar o desenvolvi-
mento econômico. Deng Xiaoping aler-
tou seus compatriotas para evitarem
aventuras externas que pudessem colo-
car em risco o desenvolvimento interno
chinês.

Em 2007, o presidente Hu Jintao pro-
clamou a importância de investir no po-
der brando da China. Diante do crescen-
te poder militar e econômico do país,
foi uma decisão inteligente. Ao associar
seu crescente poder duro com os esfor-
ços para se tornar um país mais atraen-
te, o objetivo da China foi conter os te-
mores dos seus vizinhos e a tendência a
confrontar o poder chinês.

Em 2009, a China estava, com ra-
zão, orgulhosa de seu sucesso, sain-
do da recessão global com uma alta
taxa de crescimento econômico. Mui-
tos chineses concluíram, erronea-
mente, que isso representava uma
mudança na balança de poder global,
que os EUA estavam em declínio.

No entanto, esse tipo de narrativa
pode conduzir a conflitos. De fato, a
confiança exagerada na afirmação de
seu poder levou a China a adotar um
comportamento mais autoritário em
termos de política externa no fim de
2009 e 2010.

Estratégia. A China se desviou da
estratégia inteligente de uma potên-
cia em ascensão e violou a máxima de
Deng Xiaoping de que o país devia
avançar cautelosamente e “habil-
mente manter um comportamento
discreto”. Depois que enfrentaram
as críticas internacionais e uma dete-
rioração das relações com EUA, Ja-
pão, Índia e outros países, os líderes
chineses decidiram retornar à estra-
tégia de poder inteligente de Deng.

Assim, enquanto o governo Oba-
ma se empenha para aplicar sua estra-
tégia de poder inteligente nas atuais
condições revolucionárias do Orien-
te Médio, vale a pena observar que os
EUA não estão sozinhos nessa dificul-
dade de combinar o poder duro e o
brando de maneira bem sucedida. O
poder inteligente é uma estratégia
importante para se ter sucesso na po-
lítica mundial, mas ninguém disse
que é fácil de obter. / TRADUÇÃO DE
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Opresidente america-
no Barack Obama
tem sido muito criti-
cado pela maneira
com a qual está lidan-
do com as mudanças

revolucionárias no Norte da África e
no Oriente Médio. Na verdade, ele
parece simplesmente não estar lidan-
do muito com elas, ao menos não em
público.

Para os combatentes de poltrona
que assistem ao desenrolar dos fatos
nas telas de seus computadores e tele-
visores em Washington e Nova York,
o problema é exatamente este. Eles
querem que Obama se envolva mais
com a crise. Em vez de adotar uma
abordagem cautelosa, permitindo
que os manifestantes no Irã, Tunísia,
Egito, Líbia, Bahrein, Iêmen e outros
países se ocupem da gritaria, eles que-
rem que o presidente fale grosso, ou,
melhor ainda, que envie a Força Aé-
rea americana para derrubar dos
céus os caças e helicópteros de Kada-
fi. Querem que Obama diga a esses
ditadores que abram mão do poder
imediatamente, senão...

Senão o quê, exatamente? Não há
dúvida de que o governo americano
se aliou a um grande número de dita-
dores brutais nos últimos 50 anos.

Durante a Guerra Fria, os ditado-
res beneficiavam-se da boa vontade
americana desde que fossem antico-
munistas (“facínoras amigos”). Os
ditadores do Oriente Médio rece-
biam grande quantidade de dinheiro
e armas desde que evitassem atacar
Israel e mantivessem os muçulma-
nos longe do poder. Em ambos os
casos, estes relacionamentos de pro-
ximidade foram mantidos por tem-
po demais. Nos países árabes, eles só
serviram para inflamar o extremis-
mo islâmico.

Ainda assim, para que tenha início
uma transição para formas mais de-
mocráticas de governo, a condição
de Estado cliente dos Estados Uni-
dos pode ser vantajosa. Durante os
anos 80, Coreia do Sul, Filipinas e

Taiwan conseguiram se livrar de seus
ditadores, em parte porque estes depen-
diam totalmente do dinheiro e das ar-
mas dos EUA.

Quando a Guerra Fria se aproximou
de seu desfecho, o anticomunismo dei-
xou de servir como garantia da proteção
americana. Assim, quando coreanos, fi-
lipinos e taiwaneses se voltaram contra
seus governantes, os EUA, ainda que

com atraso, estavam em posição de di-
zer a seus clientes militares que recuas-
sem. De forma mais discreta, algo pare-
cido provavelmente ocorreu também
no Egito.

Infelizmente, esse tipo de pressão
não pôde funcionar na China quando os
chineses exigiram aquilo que outros
asiáticos já tinham conquistado.

Tanto o Partido Comunista Chinês

quanto o Exército de Libertação Popu-
lar foram capazes de sobreviver sem o
patrocínio americano. O mesmo pode
ser dito a respeito do regime teocrático
no Irã. Se Kadafi finalmente for depos-
to, o motivo não será a dependência do
Exército dele em relação aos EUA.

Mas há outro problema na possibilida-
de de os EUA assumirem um papel de
liderança nas revoltas políticas do
Oriente Médio. Algumas das pessoas
que agora acusam Obama de ser “bran-
do” demais são as mesmas que defende-
ram abertamente a guerra no Iraque.

Na época, elas esperavam que o “cho-
que e pavor” promovidos pelas forças
americanas seriam suficientes não ape-
nas para derrubar o ditador (coisa que
se revelou verdadeira), mas também
para fazer com que a invasão liderada
pelos americanos fosse recebida com
entusiasmo pelos iraquianos liberta-
dos, que então anunciariam o início de
uma nova era democrática no Oriente
Médio.

Além dos 100 mil iraquianos mor-
tos e dos milhões de outros que se

tornaram refugiados, uma das bai-
xas deste empreendimento bru-

tal foi a perda da confiança
nos EUA enquanto força be-

nigna. As operações Liber-
dade Iraquiana e Liber-

dade Duradoura (esta
no Afeganistão) con-
feriram aos esforços
americanos de pro-
moção da democra-

cia uma péssima fama.
As pessoas desejam li-

berdade, mas não quando
esta é distribuída por uma me-

tralhadora americana.
Até o momento, a retórica antiameri-

cana tem se mostrado notavelmente
contida nos levantes que varrem o
Oriente Médio. O cinismo com o qual
os déspotas tentam desacreditar todo
tipo de oposição como mera obra de
agentes estrangeiros sem dúvida desem-
penha um papel neste silêncio.

Mas a discrição pública de Obama
também. Seu discurso conciliatório fei-
to no Cairo em 4 de junho de 2009, tão
ridicularizado pelos mais aguerridos
nos EUA, somado à sua aversão genera-
lizada em relação a uma posição arro-
gante e ameaçadora, criaram espaço o
bastante para que os opositores dos di-
tadores do Oriente Médio se rebelas-
sem sem que o movimento fosse em
nenhum momento manchado pela in-
tervenção estrangeira. O espetáculo
pertence a eles, e é assim que as coisas
deveriam ser.

Mas isso não quer dizer que os
EUA devam se manter sempre passi-
vos. Na verdade, o país não ficou de
braços cruzados. A influência ameri-
cana foi aplicada nos pontos em que
ela conta, como no caso do Exército
egípcio. E Obama foi claro ao mani-
festar seu apoio às aspirações demo-
cráticas, para a surpresa de aliados
como Israel e Arábia Saudita.

No entanto, como mostra a histó-
ria recente, derrubar líderes truculen-
tos é apenas o início do processo de
democratização.

A construção de instituições que
garantam não apenas as liberdades
políticas, mas também a proteção
das minorias, assim como outras con-
dições liberais, já é difícil o bastante
em países onde tais instituições exis-
tiram anteriormente, como na Euro-
pa Central pós-comunista.

O processo é ainda mais desafia-
dor em países que não as conhecem,
ou nos quais a economia ainda esteja
principalmente nas mãos das Forças
Armadas. Uma intervenção armada
anglo-americana, especialmente na
ausência da sanção da ONU, prejudi-
caria muito a credibilidade dos libe-
rais e democratas, que agora preci-
sam de toda a credibilidade que pude-
rem reunir.

Há, sem dúvida, alguns manifes-
tantes que prefeririam uma posição
mais estridente de Obama para re-
forçar suas declarações de apoio a
seus objetivos. Alguns pedem até
por uma assistência americana mais
ativa.

Há medidas que as potências oci-
dentais podem adotar para aliviar o
sofrimento, como oferecer ajuda aos
refugiados, por exemplo, ou empre-
gar tecnologias avançadas para man-
ter abertos os canais de informação.
Mas os falcões americanos querem
exatamente aquilo que a maioria dos
líderes da oposição líbia rejeitou ca-
tegoricamente. Querem que os EUA
demonstrem liderança, exatamente
a última coisa que as democracias as-
pirantes precisam no momento.

Os povos do Oriente Médio e do
Norte da África foram liderados pelo
Ocidente – ou por ditadores apoia-
dos pelo Ocidente – por tempo de-
mais.

Eles precisam encontrar seu pró-
prio caminho rumo à liberdade. Oba-
ma parece compreender isso. E é por
isso que ele agiu tão bem. / TRADUÇÃO
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Os combatentes de poltrona
querem que o presidente
americano se envolva
mais com a crise
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A encruzilhada da
diplomacia dos EUA
Crise árabe mostra que equilíbrio entre poder duro e
brando é mais difícil de se obter do que Obama imaginava
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A30.




