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Para o cientista político argentino José Natanson, da revista acadêmica Nueva Sociedad, a 
popularidade dos governos sul-americanos deve manter-se em alta, enquanto a economia 
mantém sua rota de crescimento na região. 
 
Isso significa não só a provável eleição de Cristina Kirchner neste fim de semana, na disputa 
pela sucessão de Néstor Kirchner, na Argentina, mas também um movimento geral que reforça 
as continuidades, e não as rupturas.  
 
Natanson participou de uma mesa-redonda nesta quarta-feira em Caxambu (MG), durante a 
31ª reunião da Anpocs (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais), a associação que reúne pesquisadores das áreas de sociologia, política e antropologia. 
A pauta da mesa era "Políticas sociais e econômicas: o impacto da experiência brasileira na 
América Latina". Participou dela, entre outros, Teodoro Petkoff, um venezuelano que faz duras 
críticas ao governo Chávez -- Chávez e Venezuela acabaram tomando conta do debate. 
 
UOL - Para você, houve mais convergência ou divergência entre vocês, quando o assunto foi 
Chávez? 
Natanson - Creio que convergimos. De um modo geral, concordamos que o governo Chávez foi 
se modificando ao longo do tempo. Como a solidificação de sua base, houve um movimento no 
sentido de concentração de poderes. Chávez continua a ganhar as eleições, mas mudou a 
forma como ele se comporta com os que não estão de acordo com ele. Temos uma situação 
intermediária, que não é um ditadura, mas também não é uma democracia. 
 
UOL - A provável eleição de Cristina Kirchner muda algo na Argentina? 
Natanson - A candidatura dela mescla continuidade com mudança. Seu slogan é "Sabemos o 
que falta, sabemos o que fazer". Ela deve aproveitar a boa situação econômica do país, com 
alto crescimento e forte recuperação, depois da crise de 2001. Superávit fiscal, comercial, 
bons indicadores sociais também. Só a inflação é um problema. Com a intervenção de Kirchner 
no instituto que faz o levantamento, hoje ninguém sabe qual é a real inflação no país. 
 
UOL - E quais seriam as mudanças numa gestão Cristina? 
Natanson - Néstor não conseguiu resolver algumas situações e promoveu algumas mudanças 
institucionais que levaram a uma concentração de poderes. Passou a governar usando os 
decretos de necessidade e urgência, algo equivalente às medidas provisórias do Brasil, 
assumiu um controle de algumas questões, como a legislação orçamentária: baixar e subir 
impostos e remanejar verbas passaram a ser uma atribuição presidencial. Também aumentou 
seu poder na nomeação de juízes. Isso talvez mude, mas não é certo. 
 
UOL - Para o Brasil, muda algo? 
Natanson - Para o Brasil e para o Mercosul, creio que mude muito pouco. Cristina tende a 
aproximar-se mais dos EUA e a afastar-se um pouco, talvez, da Venezuela. De um modo geral, 
ela deve dar mais atenção à política externa, o que Néstor, diante da crise que enfrentou, não 
pôde fazer. No Mercosul, a questão central agora é a entrada ou não da Venezuela no bloco. 
Nessa questão, o ator mais importante é o Brasil, que ainda não aprovou a entrada, não a 
Argentina. 
 
UOL - Além do peronismo, há alguma tendência política que ganha algo nestas eleições? 
Natanson - Não. Na Argentina, há um só partido, não é como o Brasil. Há apenas peronistas e 
anti-peronistas. E os anti-peronistas estão desorganizados. 
 
UOL - Na América do Sul, como um todo, os governantes têm mantido altas taxas de 
popularidades. Por quê? 
Natanson - O fator mais importante é a economia. Há altos índices de crescimento em toda a 
região. No Brasil, ela é até menor que na Argentina, Venezuela, Chile. Também há políticas 
sociais em curso em toda a região, o que é possível porque há mais dinheiro. Enquanto seguir 



esse crescimento, creio que a tendência é mais de continuidade que de ruptura. Mesmo que 
um eventual governo do PSDB substitua o do PT no Brasil, tende a ser um governo popular. 
 
UOL - E essas políticas sociais estão, de alguma forma, mudando a região? 
Natanson - Creio que sim. É uma mudança gradual, não revolucionária. Reformista, ela 
recupera elementos do neoliberalismo. Economicamente, Kirchner é conservador. Chávez 
também foi bastante conservador, agora segue uma política mais "radical". Mas segue 
havendo empresas privadas lucrando bastante, grandes investimentos, inclusive investimentos 
de empresas brasileiras. Na Bolívia, Morales também não tem promovido mudanças radicais. O 
ministro da área econômica não é um líder indígena, mas um especialista, e a Bolívia também 
tem superávit fiscal. 
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