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ANDRÉ PETRY, DE NOVA YORK, 

ma semana antes de embarcar para o Brasil, o presidente dos Esta
dos Unidos, Barack Obama, concordou em dar uma entrevista ex
clusiva a VEJA. Obama pediu que ela fosse feita por escrito. A re
vista enviou-lhe catorze perguntas e ele escolheu nove para respon
der. Entre as questões excluídas estavam algumas de cunho pessoal, 
como a que pedia as impressões do Brasil que lhe ficaram gravadas 

na memória quando, na juventude, assistiu, ao lado de sua mãe, à fita Orfeu Negro, 
de 1959. filmada durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Obama também preferiu 
evitar uma pergunta bem-humorada: "De que adianta ser o homem mais poderoso do 
planeta se não pode fumar um cigarrinho no Jardim das Rosas, na Casa Branca?". 
Ele, no entanto, não se furtou a comentar o que espera do julgamento que os histo
riadores farão de seu governo daqui a 100 anos. Na entrevista a seguir, cujas respos
tas foram enviadas a VEJA na tarde de sexta-feira passada, horas antes de embarcar 
para Brasília na base aérea de Andrews, em Washington, Obama discorreu sobre os 
motivos de sua viagem, as relações com o Brasil e a América Latina, a economia 
mundial, suas ambições como político e o impacto das insurreições populares contra 
ditadores no Oriente Médio. 

Primeiro, a pergunta que não quer calar 
os Estados Unidos estão mesmo em declí
nio ou é sua posição relativa que parece 
menos importante pela ascensão de outros 
países? Não estamos em declínio. Ao 
contrário. Nossos melhores dias ainda 
estão por vir. Os fundamentos dos Esta
dos Unidos permanecem sólidos — a 
produtividade do trabalhador americano, 
o espírito inovador dos nossos empreen
dedores e empresas, a excelência das 
nossas universidades, que atrai estudan
tes de todas as partes do mundo, e a mis
são dos nossos homens e mulheres de 
farda, que garantem a segurança e a esta
bilidade internacionais. Além disso, em 
um momento em que enfrentamos desa
fios comuns, como crescimento econô
mico, mudança climática e a não prolife
ração de armas nucleares, as relações en
tre as nações não precisam ser um jogo 
de soma zero. É do interesse americano 
que mais países venham a contribuir para 
a segurança e a prosperidade globais. 
Essa é a razão pela qual não apenas acei
tamos a ascensão de países como o Bra
sil, mas achamos que é bem-vinda. 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
disse que o Brasil já é a quinta maior eco-
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por mudança no Oriente Médio e no 
norte da África, temos defendido esses 
valores sem cessar e vamos continuar a 
fazê-lo. Mas é importante considerar 
que são movimentos nacionais, que sur
giram de dentro. Não cabe aos Estados 
Unidos impor mudanças. Os povos da 
região é que estão lutando por seus di
reitos universais, e isso é positivo. 

As revoluções árabes podem ser o primei
ro passo para a democracia na região, 
mas as forças em ação também podem 
abrir caminho para repúblicas islâmicas 
antiamericanas, como aconteceu com o 
Irã em 1979.O senhor trabalha com a hi
pótese de futuros regimes simpáticos, ne
gociáveis ou hostis? Quando os povos se 
levantam em nome de valores univer
sais, seja onde for, é um momento pro
missor. Rejeito a ideia de que, no mun
do árabe, temos de escolher entre o sta
tus quo e o extremismo. Não foi isso 
que vimos no Egito, onde pessoas re
presentando amplos segmentos da so
ciedade egípcia saíram de casa, dia após 
dia, para ocupar a Praça Tahir e outros 
lugares. Há muitos exemplos no mundo 
de nações que fizeram transições bem-
sucedidas de governos autoritários para 
a democracia — na América Latina, no 
Leste Europeu, no Sudeste Asiático. En
tão, acredito que temos uma oportunida
de para manter parcerias estreitas na re
gião e construir relações sólidas com 
países que estão fazendo a transição de
mocrática, como Egito e Tunísia. 

Daqui a 100 anos, o que o senhor gosta
ria que os historiadores dissessem sobre 
seu governo, mas o que o senhor teme 
que eles venham a dizer? Bem, não passo 
meu tempo pensando sobre o que os 
historiadores do futuro vão dizer. Meu 
dia já está bastante ocupado com os de
safios cotidianos e as coisas que fazem 
a diferença para os americanos e os de
mais povos — os empregos, a seguran
ça, os sonhos para os filhos. É nisso que 
estou concentrado. Agora, como eu já 
disse, ninguém quer ser um presidente 
medíocre. Todos querem ser um grande 
presidente. Mas acho que a história 
lembra dos líderes e das gerações que 
mudam o rumo do seu país para melhor, 
que deixam as coisas melhores do 
que encontraram. É isso que tento fazer 
todos os dias. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 12, p. 62-67, 23 mar. 2011. 




