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hank you. 
— bo. 

A conta do presi
dente Barack Obama 
no Twitter, o micro-
blog, diz que os tuítes 

enviados pelo presidente em pessoa são 
sempre assinados com suas iniciais em 
letras minúsculas — bo. Na noite de 
terça-feira passada, logo depois que as 
emissoras de TV encerraram as proje
ções informando que o presidente esta
va reeleito para mais quatro anos, Oba
ma postou o tuíte com o agradecimento 
acima. Minutos antes de fazer o discur
so da vitória diante de uma multidão em 
Chicago, ele voltou a se comunicar com 
os eleitores pela rede. Mandou um 
e-mail certeiro: "Vocês fizeram isso 
acontecer. Não foi destino nem aciden
te". Com 61 milhões de votos, apenas 
3 milhões a mais que seu adversário, o 
republicano Mitt Romney, Obama obte
ve seu segundo mandato apesar de tudo 
— da economia que não decola, do de
semprego que se mantém nas alturas e 
do consenso nacional de que o país está 
pior que antes. Mesmo assim, Obama 
tem razão ao dizer que não foi destino 
nem acidente. Sua vitória é uma conse
quência da demografia. 
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O democrata Barack Hussein Oba-
ma, 51 anos, ganhou um segundo man
dato porque teve votação estupenda nos 
segmentos que mais crescem na popula
ção americana. Ganhou entre as mulhe
res, os jovens, os negros, os asiáticos e 
os latinos (veja o quadro na pág. 86). 
No eleitorado branco, anglo-saxônico e 
protestante, aquele associado ao perfil 
típico da população americana, Obama 
perdeu feio. Recebeu 39% dos votos, 
contra 59% de Romney. Eis o tremendo 
impacto político da nova demografia 
americana: para eleger-se presidente 
não é mais necessário ter maioria do 
eleitorado branco. Já em 2008. Obama 
ganhou com 43% do voto branco. Tanto 
antes como agora, compensou a má vo
tação dos brancos com um caminhão de 
votos nos segmentos da população que 
estão mudando a cara dos EUA. 

Com a eleição da semana passada, a 
democracia americana exibiu ao mundo 
sua extraordinária capacidade de dar voz 
às minorias. Os brancos ainda são mais 
de 60% da população, mas não são hege
mônicos. Os Estados Unidos são um país 
cada vez mais multiétnico, mais aberto à 
participação da mulher, mais tolerante com 
a diversidade, mais distante do passado de 
intolerância racial ou religiosa. O con
servadorismo feroz propugnado por uma 
cena base do Partido Republicano é cada 
vez mais estranho ao pedaço mais ex
pressivo da sociedade americana. O sal
do é dramático: nos últimos seis pleitos 
presidenciais, os republicanos perderam 
em cinco no voto popular. No discurso 
da vitória, Obama captou a mensagem: 
"Acredito que podemos cumprir a pro
messa fundadora desta nação: a ideia de 
que. se você está disposto a trabalhar 
muito, não importa quem você é, de on
de vem. qual é sua aparência ou quem 
você ama. Não importa se é negro ou 
branco, hispânico, asiático ou indígena, 
jovem, velho, rico ou pobre, saudável, 
deficiente, gay ou heterossexual"'. 

Há trinta anos, talvez vinte, só um 
doido diria que em 2012 a Casa Branca 
seria disputada entre um negro e um 
mórmon — e o bunker de baixarias das 
campanhas não disparou um único pe-
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tardo sobre raça ou fé. Os americanos 
percorreram um longo caminho para 
chegar a isso, da perseguição aos mór-
mons no século X I X à eleição do pri
meiro presidente católico. John Kenne-
dy, em 1960. Da abolição da escravatu
ra ao triunfo dos direitos civis e ao fim 
da segregação racial na década de 60. O 
resultado é uma sociedade que, com 
avanços e recuos, pois nada em política 
é linear, alarga os horizontes da expe
riência humana. 

O Senado, pela primeira vez, terá 
vinte mulheres. Na legislatura atual, há 
dezessete. Entre as novatas estará Tam-
my Baldwin, a primeira mulher aberta
mente homossexual a concorrer ao Sena
do. Na Câmara dos Deputados, a banca
da democrata, também pela primeira 
vez, não será formada por uma maioria 
de brancos do sexo masculino. Nos esta
dos do Maine e Maryland, os eleitores 
aprovaram o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. Até aqui, os estados ameri
canos que legalizaram o casamento gay 
o fizeram através do Parlamento estadual 
ou da Justiça. É a primeira vez que ganha 
a chancela do voto popular. No Colora
do, os eleitores legalizaram a maconha. 
O estado de Washington, enclave liberal 
na costa do Pacífico, aprovou as duas 
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coisas numa tacada só: legalizou a ma
conha e o casamento gay (veja a repor
tagem na pág. 94). 

A mudança demográfica mais notá
vel é o crescimento dos latinos, ou hispâ
nicos. Obama fez comerciais eleitorais 
em espanhol — "Soy Barack Obama y 
apruebo este mensaje" — e Romney 
também fez anúncios dirigidos à comu
nidade hispânica, mas tropeçou ao apoiar 
uma lei brutal contra os imigrantes no 
Arizona. Para enfrentar o problema dos 
12 milhões de imigrantes ilegais, Rom
ney fez pior. Defendeu a "autodeporta-
ção": tornar a vida dos ilegais tão mise
rável que eles próprios decidiriam deixar 
o país. Não surpreende que tenha recebi
do 27% dos votos latinos. Na primeira 
década do século, a população latina foi 
a que mais cresceu nos Estados Unidos. 
Até 2050, passará de 30% da população. 
Até lá. as minorias de hoje serão a maio
ria. "Os republicanos não se entendem 
sobre como tratar os latinos, mas, mais 

cedo ou mais tarde, vão se adaptar", pre
vê o cientista político Ruy Teixeira, um 
dos primeiros a escrever sobre o impacto 
pró-democratas da nova demografia. 

Por natureza, transformações demo
gráficas são lentas. Mas, mesmo no curto 
período entre 2008 e agora, houve mu
danças que favoreceram Obama. Em 
quase todos os nove estados mais dispu
tados do país, houve crescimento do 
eleitorado latino (pró-Obama) e queda 
do eleitorado de trabalhadores brancos 
(anti-Obama). O presidente venceu em 
oito — a Flórida fechou a semana con
tando os votos, mas, mesmo lá. Obama 
estava na frente. Com base nesse ajuste 
demográfico, surgiu a ideia de que o Par
tido Democrata estaria no rumo de tor
nar-se uma força majoritária e hegemô
nica. É altamente improvável. 

Numa sociedade dinâmica como a 
americana, só um segmento isolacionista 
fica imune às transformações ao seu re
dor. Na década de 80, os trabalhadores 
que votavam nos democratas migraram 
para o republicano Ronald Reagan. 
Quando a direita cristã começou a tomar 
conta do Partido Republicano, os mode
rados eleitores dos subúrbios se afasta
ram da legenda. Os próprios latinos, à 

medida que envelhecerem e ascenderem 
na estrutura socioeconômica, tenderão a 
mudar sua visão. O cientista político 
Sean Trende, autor de The Lost Majority 
(A Maioria Perdida), que trata desse fe
nômeno, sentencia: "Na política ameri
cana, não existe maioria permanente". 

A demografia é dinâmica, e não 
uma sentença a favor ou contra uma ou 
outra ideologia. Entre 2010 e 2015, a 
população hispânica com mais de 20 
anos aumentará em 5,4 milhões. Ponto 
para os democratas. Mas a população 
branca com mais de 55 anos aumentará 
em 6,5 milhões. Ponto para os republi
canos. Enquanto a camada de brancos 
mais jovens, entre 20 e 54 anos, decli
nará 3,4 milhões. Outro ponto para os 
republicanos. O professor Jack Golds-
tone, que recentemente lançou um li
vro sobre demografia política, afirma: 
"Se os republicanos conseguirem en
trar no eleitorado latino e aumentar sua 
atual vantagem entre os eleitores mais 
velhos, a demografia se volta a seu fa
vor já na próxima eleição". Assim co
mo os latinos podem virar republica
nos, os mais velhos também podem 
virar democratas. Mas, por ora, é certo 
que os republicanos estão do lado erra-
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do: o povo, sistematicamente, tem re
jeitado seus candidatos presidenciais. 

Obama assumiu um país à beira da 
catástrofe: crise financeira monumental, 
recessão brutal e desemprego galopante. 
Termina o mandato tendo contornado a 
crise financeira e baixado um catatau de 
regulamentos para tentar frear o papeló-
rio tóxico de Wall Street. A economia 
crescerá cerca de 2% do PIB. É pouco, 
mas é melhor que a queda de quase 3% 
em 2009, ainda herança do antecessor. 
Em outubro, abriram-se 170000 vagas, 
uma gota no oceano, mas também me
lhor que a pulverização de 800000 em
pregos em janeiro de 2009. Na frente 
externa. Obama limpou a sujeira deixa
da por George W. Bush. Encerrou a 
guerra no Iraque, encerra a guerra no 
Afeganistão até 2014 e concentrou o 
combate ao terror nos terroristas. Na po
lítica doméstica, por mais rejeição que a 
reforma do sistema de saúde tenha gera
do, Obama cumpriu uma promessa — e 

bandeira centenária dos democratas. A 
reforma é incompleta e acumula defei
tos, mas encerrou um vexame america
no: a existência de 40 milhões de cida
dãos sem cobertura de saúde. 

Sua administração, porém, revelou-
se hostil ao mundo dos negócios, ao co
mércio, ao mercado — em suma, ao ca
pitalismo. Obama não teve, nem no 
exercício do governo, nem na campanha 
eleitoral, um plano sério e crível para 
combater o déficit. Nesses aspectos, o 
melhor que poderá fazer no segundo 
mandato é aprender com os erros do pri
meiro. No Congresso, os republicanos 
fizeram uma oposição implacável, mas 
o presidente não mostrou empenho nem 
ânimo para vencer esse obstáculo. A re
vista inglesa The Economist contabiliza: 
nas 104 partidas de golfe que Obama jo 
gou desde que chegou à Casa Branca, só 
numa teve um deputado republicano co
mo adversário. Os ingleses conhecem a 
matéria: no norte, nada é mais eficaz pa
ra amansar a oposição do que cortejá-la 
no campo de golfe. 

Bom adversário para Obama, mas 
mau candidato para os eleitores, Rom-
ney tentou apresentar-se como alternati
va ao democrata, mas nunca soou verda

deiro. Chegou a ser belicoso em política 
externa e, em relação ao déficit, recorreu 
à "matemágica" de combatê-lo cortando 
impostos e aumentando a despesa m i l i 
tar. Romney foi um candidato à procura 
de um discurso, sempre assustado com o 
ronco da ala conservadora do partido. 
Com isso, espantou os independentes e 
atropelou a nova demografia americana. 
Sua campanha soou hostil aos homosse
xuais e aos imigrantes, sensível demais 
aos interesses do tubaronato de Wall 
Street e nunca conquistou a confiança do 
eleitorado feminino. 

O impacto da demografia é evidente 
na política americana, mas sua força é 
ainda mais decisiva em outras partes do 
mundo. O demógrafo Richard Cincolta 
criou um modelo capaz de prever a pro
babilidade de um regime se democrati
zar a partir do perfil etário de sua popu
lação. As populações mais velhas ten
dem a ter regimes mais democrát icos 
que as populações mais jovens. Cincot-
ta previu que eram crescentes as chan
ces de a Tunísia virar uma democracia 
liberal — isso antes da Primavera Ára
be. O modelo faz boas previsões para a 
Líbia e o Egito, mas não para Iraque. 
Afeganistão e Iêmen, onde a média de 
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idade da população é baixa. A taxa de 
fertilidade tem enorme repercussão po
lítica. No conflito entre palestinos e is
raelenses, ela é acompanhada de perto. 
Em média, os israelenses têm menos f i 
lhos que os palestinos e sempre com
pensaram a desvantagem com o est ímu
lo à imigração. Mas há um segmento 
em Israel — o dos judeus ultraortodo-
xos — que tem mais filhos que os pales
tinos. Não por acaso, a influência políti
ca dos ultraortodoxos só cresce. 

Desde 1950. o mundo vive uma mu
dança demográfica sem precedentes. Na 
metade do século X X I , a África será um 
continente extraordinariamente populo
so, com a Nigéria à frente dos demais 
países. A relação das nações mais popu
losas seguirá mais ou menos a mesma, 
só que em ordem diferente: o Paquistão 
passará o Brasil, Bangladesh passará a 
Rússia. As previsões, no entanto, são 
apenas previsões. Para surpresa de boa 
parte dos demógrafos, a taxa de ferti l i
dade dos países ricos está aumentando, 
contrariamente à tendência de queda. A 
entidade das Nações Unidas encarrega
da das projeções populacionais elevou a 
taxa de fertilidade dos países industriali
zados para 1,35 criança por mulher em 
2006. Dois anos depois, aumentou-a pa
ra 1,64. Em 2010, aplicou novo acrésci
mo, dessa vez para 1,71. O aumento da 
fertilidade inclui os EUA. Se a previsão 
se materializar, o perfil demográfico 
produzirá novos desdobramentos na 
economia e na política. 

Por ora. o que se sabe é que a campa
nha presidencial, encerrada depois de ter 
consumido mais de 2 bilhões de dólares, 
manteve quase tudo no mesmo lugar: 
Obama na Casa Branca, democratas com 
maioria no Senado e republicanos com 
maioria na Câmara. Como o cenário é 
igual, teme-se que democratas e republi
canos permaneçam incapazes de chegar 
a um acordo — qualquer acordo. Nos 
dias seguintes à reeleição, Obama man
dou sinais conciliatórios à oposição, que 
respondeu com cordialidade. O primeiro 
desafio será o chamado "abismo fiscal" 
(veja a reportagem na pág. 96). É um 
bom recomeço, mas será preciso uma 
mudança real de postura tanto de repu
blicanos quanto de Obama — essa con
tradição viva entre ambição e cautela. 
Que ninguém se deixe iludir pela enga
nadora modéstia da assinatura — bo. 
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cie, tudo sinaliza uma onda avassaladora 
contra o conservadorismo social, mas a di
nâmica é um pouco mais complexa. Nos 
Estados Unidos, em matéria de comporta
mento, a esquerda costuma contar com o 
apoio da direita libertária, que prega a mais 
ampla liberdade individual, da prostituição 
à heroína. No Colorado, estado em que os 
republicanos ainda têm respeitável eleito
rado, essa união explica a legalização da 
maconha. Em Washington, a divisão das 
forças que normalmente se opõem à lega
lização da erva - mães, policiais - desta 
vez abriu caminho para a aprovação. 

A medida é a mais liberal já aprovada 
nos Estados Unidos. Qualquer pessoa 
maior de 21 anos poderá fumar maconha 
- e não apenas portá-la - sem risco de 
punição. Ninguém sabe como será a imple
mentação da maconha legal, pois a legisla
ção federal americana proíbe o consumo 
da droga. Com bom humor, o governador 
do Colorado, o democrata John Hickenloo-
per, que se opôs à legalização, alertou para 
o choque de leis e pediu calma à galera da 
larica: "Não avancem ainda no pacote de 
biscoitos Cheetos ou Goldfish". Se a maco
nha legal for mesmo implementada, Colo
rado e Washington servirão como um labo
ratório para o resto dos Estados Unidos e 
do mundo, num momento em que a discus
são sobre a legalização da erva, e mesmo 
de outras drogas, ganha atenção em fóruns 
internacionais. Na América Latina, acossa
da pela violência do narcotráfico, a legali
zação é um assunto recorrente. 

No estado de Washington, a lei é crite
riosa. Prevê a implantação de dois progra
mas: um de educação sobre a droga e outro 
de prevenção ao consumo, além da criação 
da Marijuana Help Une, que oferecerá trata
mento e ajuda aos dependentes. Uma 
agência do governo vai regular o plantio, a 
produção e a venda da erva. A avaliação da 
experiência também será rigorosa. A lei cria 
uma entidade para estudar o comporta
mento e as atitudes dos consumidores, for
necendo dados para definir o preço e o im
posto sobre a maconha e evitar o surgimen
to de um mercado negro. Para acumular 
conhecimento, as duas maiores universida
des de Washington terão verba para fazer 
pesquisas sobre o assunto. Entusiastas da 
erva já comparam a legalização da maco
nha com a proibição do álcool nos EUA em 
1920. Três anos depois, com o fracasso da 
medida, Nova York voltou a legalizar o álcool. 
Em 1933, o país liberou geral. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 46, p. 84-95, 14 nov. 2012. 




