
ernando Lugo, o novo presidente
paraguaio, tem 57 anos de idade.
Isso significa que, quando ele
nasceu, fazia quatro anos que o
Partido Colorado estava no po-

der. É esse símbolo que, depois de seis
décadas de controle absoluto do país,
parecia eterno, que ele conseguiu der-
rotar nas urnas.

Resta o mais difícil: encontrar o cami-
nho para transformar o Paraguai, até ago-
ra tratado como um imenso manancial a
ser explorado sem escrúpulo algum,
num território minimamente justo. O
quadro social paraguaio é tremendo:
60% da população vive em estado de po-
breza, 31% na indigência. O sistema po-
lítico está contaminado em todos os ní-
veis pela corrupção desenfreada, a impu-
nidade é epidêmica, o atraso é palpável.

Tão enraizados são os colorados no po-
der, e tão espalhados dentro da popula-
ção paraguaia, que Pompeyo Lugo, um
de seus irmãos, é diri-
gente da agora princi-
pal legenda de oposi-
ção. Aliás, a família in-
teira do presidente tem
vínculos com o Partido
Colorado, o que não im-
pediu que seu pai ficasse preso e fosse
torturado durante quase um ano na di-
tadura de Alfredo Stroessner, que con-
trolou o país de 1954 a 1989. Outros ir-
mãos do presidente também padeceram
prisão e torturas. Durante essas déca-
das, cárcere e abusos fizeram parte do
cotidiano dos paraguaios. Ser membro
da agremiação que controlava o país era
uma vantagem, mas, graças às divergên-
cias e disputas internas, essa militância
não significava necessariamente imuni-
dade ante a violência.

É fácil, então, entender a firme deter-
minação do novo presidente de estabele-
cer um regime de rígido respeito aos di-

reitos humanos, refletida numa de suas
primeiras declarações após ter tomado
posse: "Não haverá mais violência con-
tra os paraguaios, e o Exército não mais
será algoz dos camponeses e dos pobres".

Além do histórico familiar existe a
própria -milítância de Fernando Lugo.
Ao longo dos onze anos, entre 1994 e
2005, em. que foi bispo da diocese de San
Pedro, uma das mais miseráveis do Pa-
raguai, ele se mostrou ardoroso ativista
na defesa dos direitos civis mais básicos.
Foi uma voz dissonante dentro da Igreja
paraguaia, um persistente e incômodo
militante das teses da Teologia da Liber-
tação, e assim se transformou em um ca-
rismático líder popular que, contra to-
das as apostas, venceu as eleições.

De 1947 a 1951 os colorados derrota-
ram seus adversários em eleições que
desafiavam qualquer lógica: o resultado
da contagem dos votos era divulgado
antes mesmo que as urnas fossem aber-
tas. Depois do golpe militar encabeça-
do por Stroessner, em maio de 1954, as
eleições continuaram se realizando nor-

malmente. Todas foram vencidas por
Stroessner, candidato único.

O ditador foi apeado do poder cm
1989, depois de um golpe encabeçado
por um de seus aliados mais próximos e
leais, o também general Andrés Rodrí-
guez. Aliás, tão próximo que era sogro
de Alfredito Stroessner, filho dileto do
ditador, que só não fez carreira política
porque se matou com uma overdose de
cocaína. Rodríguez convocou eleições,
e uma vez mais ganharam os colorados,
e assim foi até a vitória de Lugo.

As eleições de abril deste ano criaram
um Congresso no qual a maioria é de opo-
sição ao novo presidente, ou seja, forma-
da por parlamentares do inevitável Parti-
do Colorado. Lugo não tem corno escapar
dessa sombra, ao menos por enquanto.

Os votos do ex-bispo vieram embala-
dos na esperança de transformações
anunciadas por ele durante a campanha.
Uma vez empossado, o que ele realmen-
te pode fazer é ganhar tempo, equili-
brando-se entre a esperança de seus elei-
tores e a realidade política de um país de
tragédia, e assim ver como se acomodam
as forças políticas surpreendidas pela
brusca mudança no cenário: os donos
do poder passam a ser oposição.

Ou seja: o problema de Lugo é convi-
ver com essa sombra poderosa do pas-
sado até conseguir neutralizá-la e dar ao
seu governo o rumo pretendido.

Sua primeira medida já foi anuncia-
da: uma reforma agrária destinada a
examinar todos os títulos de proprieda-
de de terras distribuídos aos apanigua-
dos de Stroessner ao longo dos anos.
Calcula-se que cerca de 80% das terras
produtivas do Paraguai estejam em
mãos de 200 proprietários.

A reforma agrária, cujas bases serão
divulgadas no fim do mês, certamente
afetará brasileiros que compraram terras
recebidas por seguidores de Stroessner.

Além do mais, deverá significar o pri-
meiro confronto direto entre governo



e Parlamento. Haverá outros, com cer-
teza, e a única arma de que Lugo dis-
põe é a mobilização popular, como ad-
mite Carlos Soares, que aos 33 anos
ocupará a estratégica Secretaria de
Emergência Nacional.

Soares é um dos repre-
sentantes da ala esquer-
da do governo (perten-
ce ao P-MAS, Partido
Movimento ao Socialis-
mo), e estabelece suas
expectativas com amar-
ga serenidade: "Quere-
mos uma revolução, con-
fiamos em Lugo, mas
com a atual correlação
de forças nosso teto político é baixo, é
de menos que urna reforma. Primeiro
será preciso fechar o ciclo de transi-
ção pós-Stroessner".

Outro ponto delicado, e que interes-
sa diretamente ao Brasil, é a questão do
preço pago pela energia elétrica expor-
tada pela empresa binacional Itaipu. E,
pairando sobre todos os pontos, a neces-

sidade de uma reestru-
turação profunda no
aparato de Estado e de
encontrar novos rumos
(ou, na verdade, qual-
quer rumo viável) para
a combalida economia
do país. Crescer e gerar
empregos, em última
instância, é uma emer-
gência concreta.

Lugo conta com apoio
externo de vizinhos mais

abonados. O venezuelano Hugo Chávez
anunciou que o Paraguai terá todo o pe-
tróleo que necessitar, a argentina Cris-
tina Fernández de Kirchner prometeu

auxiliar em tudo que for possível, e Lula
deixou claro que buscará saídas concre-
tas e urgentes para a questão do preço
da energia elétrica que o Brasil compra.

Esse apoio será imprescindível. A pre-
sença nutrida de mandatários na ceri-
mônia de sua posse (faltaram apenas os
presidentes da Colômbia, Álvaro Uribe,
e do Peru, Alan Garcia) foi considerada
um bom sinal de compreensão dessa ne-
cessidade, e também de uma espécie de
manifestação comum de propósitos e
projetos. Era como se todos estivessem
ali para celebrar o fim de um longo pe-
ríodo de sombras iniciado em 1951.

Analistas sul-americanos conside-
ram que a eleição de Lugo faz parte de
uma etapa de profundas mudanças que
acontecem na região, e que a renovação
política ocorrida no Paraguai tem forte
significado no panorama geopoíítico do
subcontinente. A fragilidade política in-
terna será urn obstáculo difícil de supe-
rar, e certamente a inexperiência do ex-
bispo e de seus aliados de esquerda é
motivo de preocupação.

De todas as formas, entre esperanças e
expectativas, o até agora adormecido Pa-
raguai vive uma etapa de ares renovados.

Um bom símbolo
dessa mudança espe-
rada, dessa ruptura
com o passado, está na
ministra de Assuntos
Indígenas, Margarita
Mbywangi. Quando ti-

nha 4 anos, ela foi levada por fazendeiros
brancos da aldeia onde vivia e vendida
como aprendiz de empregada doméstica.
Conforme ia crescendo era revendida de
uma família à outra. Assim aprendeu a ler
e escrever: sendo mercadoria que passa
de mão em mão, de casa em casa.

Aos 46 anos, orgulha-se de não guar-
dar rancor. "Ao menos aprendi a ler e a
falar três idiomas, o ache de meus an-
cestrais, o guarani e o espanhol".

A escravidão foi formalmente aboli-
da no Paraguai em 1844. Formalmente,
porque na prática até hoje é comum pe-
quenas meninas indígenas serem leva-
das e depois traficadas como emprega-
das domésticas. Lugo conhece de per-
to essa realidade. Nomear Margarita
Mbywangi, uma ex-escrava, como mi-
nistra é algo mais que um gesto simbó-
lico. É enfrentar as sombras do passado
e anunciar novos tempos.
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