
morte repentina do ex-presidente Néstor Kirchner, que 
governou a Argentina entre 2003 e 2007, em 27 de outubro, 
após u m a parada cardiorrespiratória, coloca um grande 

ponto de interrogação sobre o país. O peronista, de 60 anos, era a 
liderança política por trás do governo da mulher, Cristina Kirchner. 
"O caminho percorrido por ela sempre esteve articulado ao dele", 
diz Paulo Resende, professor de Ciências Políticas da PUC (Pontifícia 
Universidade Católica) de São Paulo. 

E se Kirchner era dado como presença certa nas eleições do pró
ximo ano, Cristina poderia, então, assumir o seu lugar? "A condição 
histórica está dada, mas dependerá de como a presidente saberá apro
veitar a situação", afirma o professor Waldir Rampinelli, presidente 
do lela (Instituto de Estudos Latino-Americanos). 

O grande desafio de Cristina Kirchner não é necessariamente 
a oposição - rachada e sem nomes fortes para fazer frente à viúva 
- mas, sim, o próprio partido do qual faz parte, o Justicialista. A ava
liação é do professor Alberto Pfeifer, membro do Grupo de Análise 
da Conjuntura Internacional (GACInt) da Universidade de São Paulo. 
"Ela terá de provar que consegue administrar o país por si mesma. Se 
a economia for bem, Cristina será o nome forte", acredita. 

Incertezas à parte, os analistas concordam em um ponto: a mor
te súbita do ex-presidente argentino pode se transformar em um 
trunfo para Cristina, que tem sofrido com a perda de popularidade por 
conta de conflitos com setores fortes da economia, como o rural. 

"O clima é de comoção e solidariedade. Muito tem se falado no 
país sobre a era Kirchner, marcada pela recuperação do país depois da 
grave crise do início da década de 2000. E Cristina pode ter vantagem 
nisso", observa Marcelo Zorovich, professor de Relações Internacio
nais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). 

Mas, se as relações entre governo, população e setor produtivo po
dem sofrer transformações após a perda de uma de suas figuras mais 
destacadas da Argentina, os laços com os países da América Latina 
não devem se alterar. Segundo Zorovich, embora a região tenha con
flitos internos, as diversas iniciativas em benefício do fortalecimento 
latino-americano terão continuidade. "A controversa Unasul [União 
de Nações Sul-Americanas, da qual Kirchner era secretário-geral] é um 
exemplo", diz. Para que a aliança avance, acredita Pfeifer, da USP, é 
preciso um nome forte para dirigi-la. Uma opção seria Lula, que deixa 
a presidência do Brasil no final do ano. 
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