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Artigo

Obama
rejeita o
‘obamismo’

E u sou um bobo, um tipo es-
pecífico de bobo. Eu sou
um bobo de Obama.

Quando o presidente dis-
se que os desempregados não po-
dem esperar pela ajuda por mais 14
meses, e que é preciso fazer algo ime-
diatamente, acreditei nele. Quando
os representantes do governo come-
çaram a dizer que a possibilidade de
uma recessão de dois dígitos é algo
assustadoramente real e seria irres-
ponsável não apresentar um pacote
que pudesse ser aprovado de imedia-
to, acredito neles.

Eu gostava das ideias de Obama
sobre o corte dos encargos sociais e
quando ele pediu aos republicanos
que o apoiassem. Mas, evidentemen-
te, eu sou um bobo. Quando o presi-
dente apresentou a segunda metade
do seu pacote de estímulo, ficou cla-
ro que não tinha nada a ver com a
ajuda imediata à população nem ser-
viria para evitar um duplo mergu-
lho. É um instrumento de campa-
nha, e não um projeto de lei sobre o

emprego.
É uma reciclagem de ideias que não

foram aprovadas nem mesmo quando
os democratas controlavam o Congres-
so. Em suas observações, na segunda-
feira, o presidente não tentou conse-
guir o apoio dos republicanos nem mes-
mo para alguns pontos de suas medi-
das. Ele repetiu os apelos populistas
que inflamam os liberais, mas enraive-
cem moderados e conservadores.

Ele afirmou que poderemos pagar o
custo futuro do Medicare (assistência
médica aos idosos) se elevarmos os im-
postos dos ricos. E repetiu a velha meia-
verdade sobre os milionários que não
pagam tantos impostos quanto suas se-
cretárias. (Na realidade, os 10% mais
altos da faixa dos assalariados pagam
quase 70% de todos os impostos de ren-
da, segundo o Departamento da Recei-
ta. As pessoas pertencentes à faixa de
1% pagam 31% de sua receita ao gover-
no federal, enquanto o trabalhador mé-
dio paga menos de 14%, segundo o De-
partamento do Orçamento do Con-
gresso.) Não foi um discurso destina-
do a suscitar uma ação. Mas foi o tipo
de discurso que soava melhor na boca
de Ted Kennedy. O resultado é que não
teremos tão cedo nem o estímulo de
curto prazo nem a redução da dívida a
longo prazo, mas eu sou um bobo por-
que acho que isso seria possível.

Sou mesmo um bobo. Acreditei em
Obama quando ele disse que queria ir
muito além dos ultrapassados debates
ideológicos que paralisaram este país.
Eu sempre acredito que Obama está
prestes a quebrar as categorias conven-
cionais e a adotar um dos vários paco-
tes de reforma bipartidários que pulu-
lam por aí.

Mas, não se esqueçam, eu sou um
bobo. A Casa Branca decidiu claramen-
te que, em um país de republicanos in-
transigentes e ideólogos mesquinhos,
é preciso ser também intransigente e
mesquinho. O presidente foi atingido
pela carga dos liberais que habilmente
o venceu durante a luta sobre o teto da
dívida. Portanto, a Casa Branca abando-
nou a abordagem do Homem Razoável
ou a abordagem centrista de Clinton.

Ela voltou, como Ezra Klein de The
Washington Post admitiu, para a políti-
ca rotineira. O presidente está parecen-
do Al Gore na campanha para a presi-
dência, mas sem o apelo pela terra. Au-
mentos dos impostos para os ricos!
Proteção das dotações orçamentárias!
O povo versus os poderosos! Eu espera-
va que o presidente desse a uma nação
hipócrita algo não convencional, mas,
como vocês sabem, eu sou um bobo.

Sendo um bobo, ainda acredito que a
alma do presidente gostaria de fazer
alguma coisa para sanar os problemas
estruturais do país. Eu continuo achan-
do que, dentro de algumas semanas,

ele vai propor uma séria reforma fiscal
e uma reforma das dotações. Mas toda
vez que ele chega perto disso, ele não
conclui.

Ele sussurrou que empreenderia
uma séria reforma do Medicare, mas
depois optou por mudanças válidas, po-
rém reduzidas. Ele fala de uma reforma
fiscal fundamental, mas continuo me
esquecendo de que prometeu que nun-
ca elevaria os impostos dos 98% mais
pobres.

Isso significa que, quando ele fala em
aumentar a receita, e tem o direito de
fazê-lo, na realidade não pode falar de
algo substantivo.

Ele não pode taxar a gasolina. Não
pode taxar o consumo. Não pode fazer
uma abrangente reforma fiscal. Ele pre-
cisa restringir suas mudanças na políti-
ca fiscal aos 2% mais ricos, e para conse-
guir uma receita concreta deve atingi-
los de qualquer maneira. Não simplifi-
caremos o código fiscal, mas Obama
vai elevar os impostos dos ricos que
contribuem para as instituições de cari-
dade! Temos de fazer alguma coisa pa-

ra reduzir o espantoso superávit da
filantropia que assola este país!

O presidente acredita que a im-
prensa impõe uma falsa equivalên-
cia à política americana. Nós culpa-
mos igualmente ambos os partidos
pela política conflituosa, quando na
realidade os republicanos são mais
rígidos e radicais.

Há muita verdade nisso, mas pelo
menos os republicanos respeitam os
americanos a ponto de dizer o que
realmente pensam. A Casa Branca
dá aos moderados bocadinhos de es-
perança, e depois os arranca da nos-
sa boca. Ser um admirador de Oba-
ma significa deixar de ser um entu-
siasta para se sentir usado.

A Casa Branca decidiu empreen-
der a campanha brigando com os li-
berais.

Acho que compreendo a sua op-
ção, mas ainda acredito no estilo de
governo de que Obama falava em
2008. Talvez eu seja o último. É que
eu sou um bobo. / TRADUÇÃO ANNA
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A Casa Branca decidiu que,
em um país de republicanos
intransigentes e ideólogos
mesquinhos, é preciso ser
intransigente e mesquinho
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Polêmica. Ao apresentar o plano de estímulo, Barack Obama defendeu aumento do imposto dos mais ricos
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