
Por Néstor Gorojovsky
No momento em que escrevemos estas linhas,

acaba de dirimir-se a primeira parte do proceso elei-
toral peruano. Pela segunda vez, Ollanta Humala,
um candidato de origem militar, havendo se oposto
em ocasiões a esse presidente Fujimori que não va-
cilou em recorrer ao crime para sustentar suas polí-
ticas de entrega econômica e submissão à vontade
do grande capital estrangeiro, vence o primeiro tur-
no. Voltará a ser-lhe esquivo o segundo? E isto, que
incidência tem sobre o resto da América do Sul?

A GRANDE INCÓGNITA
O segundo turno não será simples para Humala.

É indiscutivelmente o líder dos pobres peruanos, lhe
cabendo, porém, a difícil tarefa de aglutinar em seu
apoio as diversas forças sociais que possam conver-
ter a atual eleição em uma batalha democrática en-
tre o Fundo Monetário Internacional e seu reduzi-
do núcleo de aliados locais, por um lado, e a imensa
maioria do Peru, mais ou menos abastada, por ou-
tro. A Nação em massa frente ao minúsculo e en-
capsulado grupelho daqueles que servem ao inte-
resse antinacional.

Porém, o Peru tem uma obstinada tradição po-
lítica de ocultamente dos setores mais populares,
quiçá a mais dura de toda América Latina. Some-se
a isto a vigência de formas de discriminação e ra-
cismo arraigadas na sociedade de castas de tempos
coloniais. A continuidade das velhas classes lati-
fundiárias e mineiras, assim como sua posterior as-
sociação com o capital estrangeiro, nada fizeram
senão exacerbar estas características.

Na segunda semana de março, Humala, que até
este momento não havia superado 12% das inten-
ções de voto, rompeu de pronto todas as previsões
e em poucos dias se colocou a frente do pelotão de
candidatos. Os estrategistas anti-Humala, que o ne-
garam com mais empenho que Pedro a Jesus, toma-
ram-no em conta repentinamente. A maioria, para
denunciar que o eleitorado estava ante um perigo-
so chavista e golpista falido que se cobria com pele
de cordeiro, de uma falsa benevolência, para cap-
turar votos.

Como apropriadamente diz o jornalista peruano
Raúl Wiener, "o disfarce de Ollanta, se isso existe,
não foi para ocultar-se ante seu povo, que entendeu
muito bem quê coisa o une ao seu candidato, mas
sim para tornar a seus adversários o mais difícil pos-
sível a aplicação da tática de demolição que utiliza-
ram em 2006". Nessa oportunidade, as similitudes
da ideologia de Humala e o chavismo se somaram
à revolta de Andahuaylas contra Fujimori para que
a campanha opositora lograsse imprimir a Huma-
la uma imagem antidemocrática que repugnou boa

parte do eleitorado, e levou Alan Garcia ao poder.
O que interessa é saber se agora, no segundo tur-

no, valerá a "tese do disfarce" para fazer com que
votem contra Humala as camadas democráticas de
classe média e média alta que, horrorizadas, veem
em sua rival Keiko Fujimori o fantasma da restau-
ração dos piores métodos de domínio do grande ca-
pital financeiro multinacional, as grandes empresas
mineradoras que devastam o Peru, e outras "bele-
zas" que não excluem a transformação de Lima em
base sularnericana para a IV Frota dos EUA.

UMA NOVA DIMENSÃO
Já faz muito tempo que os acontecimentos polí-

ticos de cada um de nossos países deixaram de re-
percutir apenas sobre esses mesmos países. Os países
sulamericanos estão sendo tomados por uma onda
de reaproximação que faz de cada eleição local um
movimento estratégico no xadrez do conjunto. Não
acreditamos pecar por econômicos se dissermos que
por trás deste fato há importantes forças materiais.

Por um lado, as positivas e mais reconhecíveis,
ainda que passivas: o incremento do intercâmbio
entre os países da América do Sul cresce dia a dia.
Somos atores do nascimento difícil de um mercado
interno latino-americano (e não "peruano", "brasi-
leiro", "chileno" etc.) que se centra na América do
Sul.

Para dize-lo muito sinteticamente, a extensão
das vias de comunicação interior e o desenvolvi-
mento das forças produtivas, deformadas e tudo,
como estão pelo peso ainda enorme das forças de
extroversão econômica, estão começando a assen-
tar os ainda tênues, porém já identificáveis, alicer-
ces da reunificação econômica.

O outro aspecto das forças materiais a que aludi-
mos é mais sutil e frágil, porém é o aspecto ativo, e
portanto o que mais nos interessa nesta nota: a cres-
cente certeza de que no mundo moderno, orientado
irrevogavelmente aos grandes blocos, a única pos-
sibilidade de existência dos países da América Lati-
na é a unificação de suas capacidades em uma en-
tidade comum cada vez mais sólida.

Esta certeza faz com que a diferença de outros
tempos, quando as eleições nos diversos países da
América do Sul nos eram relativamente indiferen-
tes, agora nos sejam vitais. Uma mudança de rumo
na política peruana pode representar muitíssimo
mais que uma esperança de mudança na vida das
massas despossuídas deste país.

DO PACÍFICO AO ATLÂNTICO
Pode representar (e a visão americana de Ollanta

Humala permite aspirar a que realmente seja assim)

o estabelecimento de um novo eixo geoeconômi-
co e geopolítico na América do Sul: um eixo leste-
oeste que vá desde o Pacífico (Lima) até o Atlânti-
co (Santos) através de uma Bolívia com a qual, já
disse Humala, "nos unem dois mil anos, e nos sepa-
ram cento e oitenta".

Some-se isto ao movimiento centrípeto que está
promovendo na Venezuela Hugo Chávez, disposto a
que seus compatriotas se redescubram sulamerica-
nos, para além de caribenhos, e a decidida orienta-
ção sulamericanista da política econômica argenti-
na, para se entender, do Brasil, a importância dessa
eleição.

Que vença ou perca Humala já não é indiferen-
te ao carioca, ao baiano ou ao gaúcho. E não por
afinidades políticas, que também tem seu peso, cla-
ro. O acordo entre Venezuela e Colômbia, quiçá o
resultado mais brilhante da UNASUL, converte o
Peru em peça chave para a geopolítica da divisão
americana.

Se Humala ganha as eleições, o povo brasileiro
se aproximará do Pacífico como jamais o fez antes.
E quiçá seja o momento de que esse mesmo povo,
para assegurar a eterna amizade dos peruanos, saiba
forçar os Odebrecht a ter boa conduta nas terras do
Inca quando construam caminhos e represas.

Um triunfo eleitoral de Humala pode, por reper-
cussão, plantear ao povo brasileiro a imensa res-
ponsabilidade que lhe cabe na construção do des-
tino comum latinoamericano. Nada mal para uma
eleição "local". De fato, Lula já assumiu essa res-
ponsabilidade ao prover de assessores a candidatu-
ra de Ollanta. No aprofundamento dessa linha está
a chave do futuro.

Néstor Gorojovsky é geógrafo e jornalista argentino.
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Text Box
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