
OR QUE NÃO TE CAIAS?"

é uma expressão que se
usa, na Espanha, para
falar com crianças.
Crianças mal-educadas

e inconvenientes. Foi a expressão que o rei
Juan Carlos, da Espanha, escolheu para rea-
gir à mais recente bravata internacional do
presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Era
a sessão final da Cúpula Ibero-Americana
em Santiago, no Chile, no sábado 10. Chá-
vez chamara o ex-primeiro-ministro espa-
nhol José Maria Aznar de fascista por sua
proximidade com o presidente americano
George W. Bush, que apoiou a tentativa de
golpe contra Chávez em 2002. "Fascistas
não são humanos", disse Chávez. "Cobras
são mais humanas que fascistas."

O primeiro-ministro espanhol, o socia-
lista José Luís Zapatero, saiu em defesa de
seu antecessor e opositor. Lembrou que
Aznar foi legitimamente eleito, duas vezes,
para ser o chefe de governo da Espanha. A
bronca pública do monarca espanhol fez ta-
manho sucesso que o vídeo invadiu o You-
Tube em mais de 50 versões e foi adotado
como ringtone de celulares mundo afora.
O vídeo original foi acessado 3,5 milhões
de vezes na internet. "êPor quê no te callas?"
também virou bordão de manifestantes em
Caracas, em protestos contra a reforma que
permite a Chávez perpetuar-se no poder. O
presidente venezuelano não recuou. Erige
que o rei se desculpe e ameaça retaliar em-

presas espanholas na Venezuela. "Vou ficar
de olho nelas", disse Chávez.

Sua arrogância tem sido inflada por
alguns números mágicos. O barril do pe-
tróleo está a US$ 100. Essa cotação deixa a
Venezuela, oitavo maior exportador mun-
dial, numa posição privilegiada de protago-
nista. Estamos numa era em que a energia
é considerada uma arma política no jogo
entre potências. Além de Chávez, líderes
como o russo Vladimir Putin e o iraniano
Mahmoud Ahmadinejad têm despertado
preocupação. Eles são criticados por usar a
maré favorável no preço do petróleo para
se manter no poder, muitas vezes ignoran-
do as instituições democráticas.

na semana passa-
da, Chávez elogiou Ahmadinejad e anun-
ciou que a Venezuela terá um programa
nuclear "com fins pacíficos". "(Esses) go-
vernos já têm mais dinheiro do petróleo
do que esperavam", escreveu o colunista
Robert Samuelson em artigo recente no
jornal Washington Posí."Eles podem pagar
o preço de ser duros e pacientes."

A nova bravata de Chávez não passava de
um entrevero diplomático entre ele e um
rei normalmente contido nesse complexo
cenário internacional. Até que o presidente
brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ausente
ao bate-boca, decidiu subir ao ringue por
vontade própria. "Podem criticar o Chávez
por qualquer outra coisa, inventem uma

coisa para criticá-lo; mas, por falta de de-
mocracia na Venezuela, não é", disse Lula
numa entrevista no Itamaraty, na quarta-
feira. "O que não falta ali é discussão. A Ve-
nezuela já teve três referendos, três eleições
não sei para que, quatro plebiscitos." Lula
defendeu, como parte do jogo democrático,
a intenção de Chávez de se reeleger. Mais
uma vez, como fez recentemente, Lula ci-
tou primeiros-ministros como Margaret
Thatcher, Felipe González e Helmut Kohl
(kia o quadro à página 42) como exemplos
de governantes que exerceram o poder por
longos períodos. Também citou o presidente
francês François Mitterrand, eleito para dois
mandatos de sete anos.

Dessa forma, Lula pôs no mesmo nível
regimes democráticos diferentes, parlamen-
tarismo e presidencialismo. "É distinto por
quê? É continuidade", disse. Lula também
não fez distinção entre plebiscitos e eleições.
Dois erros graves na visão de especialistas
que se dedicam a estudar as regras do jogo
democrático e da liberdade de expressão.
"Não resta dúvida de que as declarações de
Lula têm algo de assustador. A Venezuela
não pode ser classificada como uma demo-
cracia, seja porque o governo não respeita
a oposição, pressionando-a além do limite
aceitável, seja porque não assegura a liber-
dade de expressão, seja ainda porque está
demonstrando não tolerar quaisquer sinais
da existência de críticas ao seu governo", diz
o cientista político José Álvaro Moisés, da
Universidade de São Paulo (USP) (kia a
entrevista à página 41). "O presidente Lula
deve ter sido influenciado por sua corte,
pois a comparação que fez é absolutamen-
te improcedente", diz Christian Lohbauer,
cientista político do Grupo de Análise da
Conjuntura Internacional da USP.

No parlamentarismo, diz Lohbauer, o
povo não elege o chefe de Estado — o pri-
meiro-ministro -, mas sim os parlamen-
tares que vão elegê-lo. Vários desses man-
datos sucessivos que Lula citou passaram
por voto de desconfiança, instrumento por
meio do qual o Parlamento põe em dúvi-
da a legitimidade do primeiro-ministro e
decide se ele deve permanecer no cargo.
"Além de haver eleições periódicas para
a escolha dos parlamentares, o primeiro-
ministro ainda fica o tempo todo subme-
tido à aprovação dos parlamentares. No
parlamentarismo, o tempo de mandato





do primeiro-ministro é meramente for-
mal, porque o parlamento pode depô-lo
a qualquer momento", afirma Lohbauer.

A ex-primeira-ministra inglesa Margaret
Thatcher, citada pelo presidente Lula, não
terminou seu último mandato, porque o
parlamento a destituiu antes. No presiden-
cialismo, ao contrário, o mandato presiden-
cial é fixo. São sistemas diferentes. "É muito
pouco democrática a idéia de um presi-
dencialismo sem limites", diz Lohbauer. "A
sociedade democrática se organizou para
que houvesse alternância. Em nenhum dos
países com tradição democrática os pre-
sidentes podem ter mais que dois man-
datos sucessivos. Não se pode negar que
tudo que Chávez fez até hoje esteve dentro
das normas constitucionais. Mas Hitler foi
eleito dentro das regras constitucionais. É a
vontade da sociedade venezuelana? É. Mas
democracia não significa apenas promover
eleições e plebiscitos."

Chávez fechou em maio uma televisão
(RCTV), ameaça fechar outra e proíbe de-
bates sobre a reforma constitucional. Elo-
giar a "democracia" venezuelana poderia
ser apenas um deslize. Mas Lula esperou
quatro dias para falar sobre o mal-estar de
Santiago do Chile. Conversou com o mi-

nistro das Comunicações e responsável pela
nova TV pública, Franklin Martins, e com
seu assessor para assuntos internacionais,
Marco Aurélio Garcia. Na mesma conferên-
cia ibero-americana, Chávez tinha chamado
Lula de "magnata do petróleo" por causa do
anúncio das novas megarreservas de Tupi.

Lula vai à Venezuela no dia 12 de dezem-
bro, depois de passar pela Bolívia. Quer
que Chávez intervenha para que saia um
acordo realista de fornecimento de gás com
Evo Morales. Quer ainda que Chávez e Fi-
del Castro amenizem o discurso antietanol.
Pelo menos neste mandato em vigor, Lula
acredita que será o etanol, e não o petróleo,
a marca de seu governo. Uma visita a Cuba
está marcada para antes do Natal. Há, segun-
do assessores, uma amizade construída entre
Lula e Chávez. Os dois líderes fazem piadas
um com o outro, cultivam intimidades.

"Lula deveria repreender Chávez, tratá-lo
como irmão menor", diz Arthur Virgílio,
líder do PSDB no Senado. "O presidente
cometeu um equívoco econômico ao criar
aresta com um país relevante para o Bra-

sil como a Espanha. E um erro político ao
confundir eleição com plebiscito. É pra-
ticamente impossível um presidente ser
derrotado num plebiscito. Numa eleição,
a oposição tem rosto e voz."

A idéia da "democracia plebiscitaria" foi
defendida pelo embaixador Samuel Pinhei-
ro Guimarães, secretário-geral do Ministé-
rio brasileiro das Relações Exteriores, num
seminário da Academia da Latinidade, em
Lima, no início de novembro. Samuel é
um dos principais ideólogos da diploma-
cia adotada por Lula. Pertence à esquerda
do Itamaraty, é um crítico da aproximação
entre Brasil e Estados Unidos e defensor do
alinhamento entre os países pobres.

O objetivo da democracia plebiscitaria,
segundo Pinheiro Guimarães, pode ser no-
bre: "Dar mais voz às camadas excluídas da
população, em referendos e plebiscitos". Ele
defende "a retórica populista e distributivista,
pela saúde e educação". E acusa "a mídia" de
"desmobilizar a população" e controlar os
excluídos "pela distração". Num momen-
to em que está para ser inaugurada a TV



pública de Lula, pergunta-se que modelo
o Brasil deverá seguir na emissora: a BBC
inglesa ou a Telesur de Chávez.

Seria correto chamar a Venezuela chavis-
ta de democracia? Seguem alguns fatos:
• A estréia de Hugo Chávez no cenário po-
lítico foi numa tentativa frustrada de golpe
de Estado em 1992. Na época tenente-co-
ronel do Exército venezuelano, Chávez li-
derou 300 soldados que tentaram derrubar
o presidente Carlos Andrés Pérez.
• Após ser eleito, usou sua popularidade
para destituir o Congresso e promover uma
Constituinte. O novo parlamento foi todo
formado por aliados de Chávez. A mudan-
ça deu ao presidente mais um mandato.
FÍ Chávez reelegeu-se novamente em 2000.
Por causa da nova Constituição, esse foi
considerado seu primeiro mandato.
• Aposentou os ministros do Supremo Tri-
bunal da Venezuela que considerava seus
adversários. Para o lugar, nomeou aliados.
• Mudou também a composição do Con-
selho Nacional Eleitoral, órgão que julga
as causas eleitorais do país, para acomodar
ministros simpáticos a seu governo.
• Não renovou a concessão da RCTV,
emissora de televisão que fazia oposição
a seu governo.
H É suspeito de incentivar e armar grupos
militares que intimidam seus opositores.
• Agora quer mudar novamente a lei para
poder se reeleger quantas vezes desejar.

Em conversas particulares, Lula critica
Chávez pela retórica belicista. Diz achar um
"porre" quando Chávez vira pastor do bo-
livarianismo. Bolivarianismo é a doutrina
baseada nas idéias de Simon Bolívar, consi-
derado o libertador das colônias espanho-
las na América Latina. Nascido em Caracas
em 1783, Bolívar tornou-se símbolo das
esquerdas no continente. Filho de família
aristocrata e descendente de espanhóis, es-
tudou em Madri e voltou da Europa para
lutar pela independência de cinco países
sul-americanos: Venezuela, Colômbia, Bo-
lívia, Peru e Equador. Chávez prega o



bolivarianismo como forma de trazer jus-
tiça social para toda a América Latina. No
começo do governo, Lula ajudou Chávez
criando o grupo de países amigos da Vene-
zuela (que incluía a Espanha). Sugeriu que
Chávez abrisse conversas com os setores
menos radicalizados da oposição. Em vão.
Agora, entre Venezuela e Espanha, Lula
preferiu, no cálculo político, manter um
caminho aberto com Chávez.

A resposta veio rápido. Na quinta-feira,
Chávez comemorou a posição brasileira.
Leu ao vivo num programa de rádio as de-
clarações de Lula, e pediu aplausos. "Nosso
modelo socialista", disse Chávez, "é emi-
nentemente democrático." Lula reafirmou,
no Itamaraty, que o Brasil deve respeitar a
soberania dos outros países e parar de se
meter onde não é chamado. É uma atitude
louvável, de não-interferência. O preceden-
te mais próximo foi a reação - passiva ou
neutra—de Lula no episódio de Evo Mora-
les com a Petrobras em l2 de maio de 2006.
"Estão querendo o quê? Que eu mande o
Exército invadir a Bolívia?", perguntou
quandd Morales ocupou simbolicamente
uma das refinarias da Petrobras.

Quem provocou a Espanha, em primeiro
lugar, foi Chávez. Como Lula reagiria se,
numa conferência entre chefes de Estado,
alguém chamasse Getúlio Vargas de caudi-
lho e Fernando Henrique Cardoso de direi-
tista disfarçado de socialdemocrata? Acha-
ria ou não uma intromissão deselegante?
Ao dizer, em entrevista, que ele e Chávez
não diferem muito erriseus pontos de vista

e ao apontar a presença do rei na confe-
rência como o "problema", Lula declarou
publicamente que não há nada de mais em
chamar um ex-governante de outro país
de "fascista". "Nós (os chefes de Estado) nos
entendemos", disse Lula. "O problema foi
falar aquilo na presença do rei."

Juan Carlos é mais que mera figura deco-
rativa. Responsável pela redemocratização
da Espanha, após a Guerra Civil (1933-1936)
e os 39 anos de ditadura do general Francis-
co Franco, o rei conseguiu, em 1975, o que
parecia impossível: pacificar a Espanha, que
se dilacerara na Guerra Civil. Com o Pacto
de Moncloa, em 1977, Juan Carlos levou so-
cialistas e conservadores, proprietários de
terra e camponeses, operários e industriais
a chegar a um acordo sobre como conciliar
suas diferentes aspirações. E abortou, em
1981, um golpe do coronel da Guarda Civil
Antônio Tejero, que esperava o apoio do rei

e manteve o governo como refém. De seu
palácio, Juan Carlos comandou as Forcas
Armadas e pôs fim à aventura. Lula e Chávez
podem não gostar, mas, na Espanha, o rei é
uma garantia da jovem democracia.

Se os frutos políticos no exterior, na visão
do governo, justificam a posição tomada por
Lula em relação à Venezuela e à Espanha, aqui
no Brasil Lula despertou polêmica entre pen-
sadores, historiadores e eleitores. A maioria
enxergou alguns perigos concretos. O maior
deles seria Lula ter enfim admitido implicita-
mente a hipótese de um terceiro mandato em
2010. Se, a seu ver, a Venezuela não se indispõe
com a democracia ao alterar a Constituição
para permitir que Chávez se perpetue no
poder, por que um terceiro mandato seria
algo impensável no Brasil? Um dos trechos
da fala de Lula - selecionado por Chávez na
rádio—dizia o seguinte: "Acho que na demo-
cracia é assim, a gente submete aquilo que a



gente acredita ao povo, e o povo decide e a
gente acata o resultado. Porque senão não é
democracia" Para um presidente que, nas
pesquisas de popularidade, goza de 60% de
apoio, essa afirmação é tão simplista quanto
reveladora. Estaria Lula se espelhando em
Chávez, que se reelegeu legitimamente para
mais seis anos de mandato e agora defende
a reeleição infinita? O venezuelano está no
poder desde 1998, com exceção de algumas
horas em 12 de abril de 2002, quando foi
derrubado por um golpe fracassado.

A possível entrada da Venezuela no Merco-
sul ganha temperatura com a personalidade
turbulenta de Chávez. "Chávez não demons-
tra intenção de cumprir as regras do bloco,
nem cumpriu os compromissos impostos
pelo Mercosul, como rever as tarifas comer-
ciais", diz José Augusto Guilhon Albuquer-
que, professor de Relações Internacionais da
USP. "Abriremos cada vez mais isenções para
Argentina, Paraguai e Uruguai, e o Mercosul
vai virar letra morta. O que Chávez busca no
Mercosul é mais uma plataforma política
apenas." O governo discorda dessa visão. "A
prioridade deve ser a integração regional",
diz o chanceler brasileiro Celso Amorim.
"Para termos paz na América do Sul, temos
de ter uma integração econômica." Amorim
cita a Europa como exemplo de integração
regional a ser seguido pela América Latina.

Chávez tem fãs respeitados. O uruguaio
Enrique Iglesias, ex-presidente do BID, o
Banco Interamericano de Desenvolvimento,
e o ex-presidente de Portugal Mário Soares
citam avanços na saúde, educação e habita-
ção como conquistas valiosas. Mesmo sa-
bendo que a Venezuela só distribui dinheiro
e benesses ao povo por causa do petróleo.
Erra quem menospreza Chávez. No dia 20
de novembro, Chávez será recebido em Paris
pelo presidente francês, Nicholas Sarkozy.
Ele deseja levar uma prova de que está viva a
refém mais famosa da guerrilha colombiana
(as Farc), Ingrid Betancourt, com naciona-
lidade e filhos franceses. Sarkozy prometeu
em campanha que negociaria pessoalmente
a libertação de Ingrid, seqüestrada há qua-
se seis anos na Colômbia. Provavelmente,
Chávez voltará a criticar o rei Juan Carlos e
tentará pôr Sarkozy em situação delicada. É
aparentemente impossível obrigar Chávez a
moderar seu comportamento. Ou a desistir
do papel de líder na América Latina. E muito
menos a calar a boca.
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