
Pobreza, educação e qualidade institucional: desafios da festa do bicentenário 
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A reinauguração do emblemático Teatro Colón — ícone da cidade de Buenos Aires e dono de 
uma acústica invejável —, a inauguração de numerosas obras públicas, manifestações 
patrióticas comandadas pela presidente Cristina Fernández de Kirchner, encontros 
interessantes de reflexão e a publicação de livros alusivos à data serão parte da celebração 
dos 200 anos da Revolução de Maio de 1810. Será festejada, em breves palavras, a 
constituição da nação argentina. Nesses dois séculos surgiram as ideias mais fortes de nação, 
os primeiros partidos políticos e houve também vários retrocessos, como os sucessivos golpes 
militares a partir de 1930 até o retorno do país à democracia em 1983. 

Outros países da América Latina apresentam um histórico semelhante, o que levou à formação 
do Grupo Bicentenário (http://www.grupobicentenario.org), formado em dezembro de 2007 e 
constituído pelos países que celebram seu bicentenário entre 2009 e 2011, como a Argentina, 
Colômbia, Chile, Bolívia, Equador, El Salvador, Espanha, México, Paraguai e Venezuela. A 
Espanha decidiu participar do grupo impulsionada pelo espírito de “construção de uma 
comunidade iberoamericana mais forte e coesa, capaz de enfrentar de maneira mais decisiva 
desafios comuns como o da atual crise econômica”, disse o primeiro-ministro espanhol, José 
Luis Zapatero, durante ato institucional que abriu a comemoração do bicentenário das 
independências latinoamericanas. 

De acordo com especialistas, o bicentenário é uma data simbólica que servirá para a reflexão 
sobre os avanços e retrocessos da região. Os principais desafios são os níveis elevados de 
pobreza e de exclusão, ausência de um sistema educacional de qualidade e de um modelo 
econômico competitivo, além da necessidade de partidos políticos mais fortes que defendam 
com maior determinação a democracia. 

Contas pendentes 

Enquanto os países trabalham na agenda do bicentenário, o golpe de Estado de 28 de junho 
em Honduras — que destituiu o presidente eleito Manuel Zelaya — acende mais uma vez a luz 
vermelha na política da região. O fato ocorrido, condenado pelos países do continente, EUA e 
Espanha, entre outros, “é um retrocesso. É o retorno dos fantasmas do passado, e a sensação 
de que a solidez da democracia na região não era o que se imaginava, portanto é um bom 
momento para que os demais países reflitam sobre as ferramentas que poderão fortalecer seu 
sistema político”, observa Eduardo Fracchia, professor da IAE (Escola de Administração e 
Negócios da Universidade Austral).  



Prossegue em Honduras um clima dramático. O poder está agora nas mãos de Roberto 
Micheletti, que assumiu a presidência de fato, enquanto Manuel Zelaya, o presidente deposto, 
tenta voltar ao país. Os especialistas dizem que a democracia é, sem dúvida, um dos valores 
que mais merecem cuidados na região, mas que não pode ser dissociado da necessidade de 
melhorar sua qualidade política e institucional. “O problema de Honduras é cultural, tem 
origem na falta de sentido da república”, observa Ernesto O’Connor, diretor do Programa de 
Análise de Conjuntura Econômica da UCA (Universidade Católica Argentina). Ele acrescenta 
que “no caso da Argentina, seria preciso que houvesse políticas de Estado entre os dirigentes 
mais importantes do país, já que falta consenso básico nesse sentido, falta um projeto para o 
país, instituições estáveis, alternância de poder (e não reeleições)”, já que tudo isso 
contribuiria com a transparência do sistema democrático. 

Para Stella Maris Palermo, secretária acadêmica da Faculdade de História, Geografia e Turismo 
da USAL (Universidade do Salvador), “o caminho a ser percorrido na Argentina não dispensará 
conflitos e acordos. Toda nação é edificada por meio da conciliação de interesses. O importante 
é levar em conta os interesses das maiorias e atentar para as diferenças naturais. Não se trata 
de otimismo ingênuo. 

A esperança não exclui as dificuldades. Contudo, podemos tomar o que hoje acontece com 
uma lenta aprendizagem que deverá se cristalizar com o surgimento de dirigentes políticos e 
sociais.”  

A rapidez com que o panorama democrático deve se instalar na região não pode eclipsar 
outras deficiências muito graves como a educação e a pobreza. De acordo com a Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), o percentual da população pobre na 
América Latina é de 33,2%. Além disso, a pobreza extrema, ou indigência, chega a 12,9%, o 
que equivale a 71 milhões de pessoas. Martín López Amorós, assistente de pesquisas da IAE, 
observa que “a curto prazo, é preciso reduzir ao mínimo os custos da crise internacional e 
local. Para isso, seria importante trabalhar no sentido de que a pobreza não disparasse, bem 
como lutar contra o aumento da desigualdade que as crises geram”.  

Para O’Connor, da UCA, “são muitos os aspectos em que temos ainda de nos aprofundar. 
Educação e saúde são fundamentais, já que implicam a inclusão dos filhos dos atuais excluídos 
no futuro. É preciso também uma nutrição que garanta aos filhos dos pobres a conclusão de 
um secundário digno e a realização de estudos universitários ou terciários”. Fracchia, da IAE, 
diz que a Argentina “deve melhorar o sistema educacional que sempre foi motivo de orgulho, 
mas que agora vive uma fase de decadência”. O país produziu 5 prêmios Nobel (Bernardo 
Houssay, César Milstein e Luis Leloir na área de ciências; Carlos Saavedra Lamas e Adolfo 
Pérez Esquivel receberam o Nobel da paz). Contudo, nas últimas décadas, os melhores 
professores e cientistas deixaram o país. 

Avançando em diferentes sentidos 

Todavia, como diz o velho ditado, a esperança é a última que morre. Para Stella Maris 
Palermo, da USAL, “mais do que aspectos positivos, podemos falar de razões para ter 
esperança. A história argentina foi palco de profundos desencontros, mas precisamos de 
consenso para construir o futuro a partir da sua superação e a despeito de todas as limitações 
que possam surgir. É assim que pensam os argentinos.” 

No caso da Argentina, “há vários pontos a destacar. Por um lado, nos últimos 25 anos, a 
democracia finalmente se consolidou.  

 



Vale também destacar o nível cultural médio da sociedade argentina. Além disso, o país se 
firmou como potência mundial no segmento agropecuário, tendo sido um dos espaços mais 
inovadores no setor nas últimas décadas”, observa López Amorós, da IAE. Contudo, é bom 
lembrar que nem todos os países da região seguiram a mesma trajetória: “Venezuela, 
Colômbia, Equador e El Salvador jamais chegaram realmente a decolar, tendo se mantido à 
margem da história como países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A história do 
Paraguai é diferente, já que, como se sabe, no século 19 — com um modelo baseado na 
autarquia — foi capaz de se consolidar como uma das potências regionais até ser devastado 
pela Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), da qual jamais se recuperou”. No conflito, Brasil, 
Uruguai e Argentina uniram-se militarmente contra o Paraguai. 

O’Connor, da UCA, chama a atenção para o exemplo do Chile, “que hoje é o país mais 
desenvolvido da região. Predomina na América Latina o pensamento populista, herdeiro da 
estrutura social colonial, o que torna difícil a implantação do pensamento republicano”. “No 
Brasil, pelo contrário”, acrescenta, “predomina o pensamento desenvolvimentista, de longo 
prazo, de abertura em relação ao mundo, sejam quais forem os partidos políticos instalados no 
poder. Há um sentimento nacionalista e de competitividade”. 

O aniversário da região seria também ocasião para o fortalecimento dos laços entre os países 
celebrantes. Contudo, as dificuldades próprias de acordos comerciais como o Mercosul, ALCA 
(Área de Livre Comércio das Américas) e Nafta (Tratado de Livre Comércio da América do 
Norte) mostram que ainda há um longo caminho a percorrer. 

Para a professora Stela Maris, da USAL, “a Argentina precisa se inserir no mundo. Essa é, sem 
dúvida, uma exigência inescapável. Trata-se, porém, de algo que vai além de simples 
funcionalidades econômicas e que, fora do contexto, deu no que todos sabemos. A participação 
no diálogo global tem como exigência a afirmação prévia de um sujeito com quem se possa 
dialogar, e o bicentenário pode ser a ocasião propícia para isso”. 

Sobre o futuro 

Na Argentina, o governo da presidente Cristina Fernández de Kirchner criou um Comitê 
Permanente do Bicentenário da Revolução de Maio 1810-2010 com informações disponíveis no 
site www.bicentenario.gov.ar. É verdade que não constam ali as últimas atualizações 
referentes à mudança no quadro de autoridades, já que José Nun ainda aparece como 
secretário de Cultura apesar de ter sido substituído há poucos dias por Jorge Coscia. Trata-se 
de um projeto nacional que diz respeito às “escolas, justiça social, prosperidade econômica, 
respeito aos direitos humanos, conscientização e identidade nacional de toda a população, 
diminuição da desigualdade e consolidação da democracia”. 

Os especialistas dizem que o bicentenário é uma “data simbólica” e deve ser aproveitada para, 
de acordo com Fracchia, da IAE, “determinar o rumo desejado pela Argentina a longo prazo, já 
que a política econômica dos últimos anos não mudou suas características básicas: uma 
indústria que apela para a competitividade do preço do peso argentino para fazer frente à 
concorrência do resto do mundo, um país com pouca capacidade financeira, uma sociedade 
com elevado nível de pobreza e desigualdade e um regime fiscal frágil. Falta algo básico: 
diálogo entre as partes que integram a democracia argentina. Além disso, é preciso fortalecer 
os partidos políticos e envolver mais a sociedade. Os modelos a seguir são os EUA, Austrália e 
Chile”, disse. 

 

 



Ernesto O’Connor, da UCA, concorda e diz que “o padrão cultural argentino não prioriza o 
longo prazo e tampouco o sacrifício, e sim o curto prazo e o prazer do consumo. Não há 
cultura de poupança e nem de trabalho como os países de desenvolvimento recente e, 
naturalmente, os desenvolvidos. A economia deve seguir um projeto de desenvolvimento 
nacional de longo prazo, consensual, porém esse consenso deve ser obra dos mesmos 
dirigentes que levaram o país à situação atual, o que exige um esforço enorme”. 

Por fim, Stella Maris, da USAL, faz uma reflexão que pode ser útil tanto para o bicentenário 
argentino quanto para os demais países aniversariantes da América Latina: “A história e o 
futuro caminham juntos e se articulam com o presente. Por isso, é importante a atitude com 
que se olha para o passado, que pode não ser fecunda. Nem o narcisismo autocomplacente ou 
destrutivo, nem a pretensão de se apropriar da memória por meio de uma relação a que 
corresponde um interesse são fecundos. O bicentenário é uma oportunidade para nos 
apropriarmos de nossa história, reafirmar valores e reconhecer as limitações e, principalmente, 
aceitar e assumir uma herança: isto é o que temos sido, esses são nossos sucessos e fracassos 
e, a partir de agora, necessariamente, temos de seguir em frente.” 
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