
Autoritarismo nunca mais 
NOS ÚLTIMOS 25 ANOS, A DITADURA PERDEU ESPAÇO NA 
AMÉRICA LATINA À CUSTA DE GOLPES E CHOQUES 

E m 21 de dezembro de 2000, o 
então presidente argentino Fer
nando de la Rúa participou do 

popular programa de televisão Video-
match. A ideia era dissipar a imagem de 
personagem apagado que pesava sobre 
ele. Mas tudo deu errado. No set, o pre
sidente se encontrou com 
seu dublê, um ator que 
imitava sua voz e seus 
gestos, e um jovem saiu 
da plateia para lhe per
guntar rispidamente so
bre a situação de alguns 
presos políticos. A ação 
decidida do Oso Ruper-
to (outro ator disfarçado 
de tamanduá) impediu 
que a cena surreal tivesse 
maiores consequências. 

Doze meses depois, 
de la Rúa entrou para a 
história como o segun
do presidente argentino 
desde o retorno da de
mocracia a não concluir 
seu mandato. No total, 
12 presidentes latino-
-americanos tiveram de 
renunciar ou foram defe-
nestrados legalmente pelo Congresso. 
A isso, somam-se três golpes de Estado 
e dez tentativas de golpe militar, algu
mas tão singulares como o autogolpe 
fracassado do guatemalteco Jorge Ser
rano Elias, o "aprendiz de ditador", que 
conseguiu governar por apenas sete 
dias após dissolver o Congresso. 

"Formalmente, há uma evolução 
democrática na América Latina", afir
ma Miguel Ángel Bastenier, diretor 
do diário El País. "Não porque seja 
mentira, mas sim porque nos 
encontramos diante de situa
ções democráticas de fraca 

que melhor define hoje a região é "du
rabilidade democrática". O acadêmico 
rejeita o risco de recaída autoritária, 
pois, para ele, não existem atores com 

capacidade política para prota
gonizar aventuras, nem apoio 

externo às ditaduras. Como 

densidade. São democracias, sem dú
vida, mas no nível mais precário pos
sível e com o risco de que se enfraque
çam as divisões entre o que é democrá
tico e o que não é." 

Para o cientista político argentino 
Fabián Pressaco, da Universidade A l 
berto Hurtado, em Santiago, a expressão 

assinalou o cientista político polonês-
americano Adam Przeworski, da Uni
versidade de Nova York, nenhuma 
democracia caiu em um país com renda 
per capita superior à da Argentina em 
1975 (US$ 6.055). "As democracias 
ricas sobrevivem a guerras, revoltas, 
escândalos, crises econômicas e de go-



verno, ao inferno e à inundação", escre
veu em um estudo publicado original
mente pelo Programa de Desenvolvi
mento da ONU. 

O que de fato afeta as democracias 
latino-americanas é um "escasso rendi
mento" diante dos problemas sociais, 
o que abriu espaço para políticos como 
Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Cor
rea (Equador) ou Evo Morales (Bolí
via). "O populismo passa a comandar 
as instituições, mas, às vezes, se apegar 
ao jogo institucional não resolve os pro
blemas socioeconômicos", afirma. "As 
sociedades latino-americanas estão 
vivendo esse dilema." 

CONSTITUINTE, DOU-LHE UMA... 
"Creio que na América Latina ha
ja muito experimentalismo no plano 
micro, o que não se traduziu em uma 
agenda institucional forte", afirma Ro
berto Mangabeira Unger, professor da 
Universidade de Harvard e ex-ministro 
de Assuntos Estratégicos durante o 
governo do presidente Lula. "Isso fica 
muito claro no setor das inovações 
constitucionais." 

Os exemplos são vários: Fujimori 
aboliu de fato a Constituição peruana 
de 1979 e redigiu outra que continua 
em vigor. No Chile, reformou-se cupu-
larmente a draconiana Constituição 
pinochetista dos anos 1980. Chávez, Cor
rea e Morales, por outro lado, ditaram 
Constituições sob medida. Apenas Ar
gentina e México são regidos por Cons
tituições centenárias, ainda que tenham 
passado por reformas pontuais. 

"A América Latina tem um nível 
de rotatividade de Constituições muito 
alto. Um fato notável e, em parte, preo
cupante", afirma Roberto Gargarella, 
professor de direito constitucional da 
Universidade de Buenos Aires. Para o 
especialista, um problema das novas 
Constituições é que, em vez de iden
tificar um grande drama ou objetivo, 
muitas vezes elas são motivadas por 
questões de curto prazo, como a ree-

leição presidencial. "Embora isso não 
evite que haja razões de fundo", diz. 

' Uma delas é a incorporação de di
reitos sociais, econômicos, ambientais 
ou étnicos. Sob esse aspecto, é signifi
cativo o caso da Constituição colom
biana de 1991. Diferentemente de ou
tras, ela nasceu da sociedade civil, e, 
entre suas colaborações, o ex-presidente 
da Corte Constitucional da Colômbia, 
Alfredo Beltran, destaca "novos meca
nismos de participação, como a inicia
tiva popular legislativa, a revogação do 
mandato para governadores e prefeitos 
e a eleição popular do vice-presidente 
da República". 

"Justamente uma das Constitui
ções mais criticadas, a da Bolívia, pelo 
certo grau de improvisação, tem a gran-

O comportamento 
cada vez menos 

p r e v i s í v e l 
dos eleitores 

enfraquece os 
partidos 

de virtude de identificar um problema 
muito grave e que marcava a socie
dade, a exclusão social e étnica", ana
lisa Gargarella. 

Diante dos diferentes graus de 
conservadorismo ou experimentação 
constitucional estão o comportamento 
cada vez menos previsível dos eleitores 
e o crescente enfraquecimento dos 
partidos políticos. "Estamos diante 
de sociedades que são mais voláteis 
politicamente, que estão disponíveis 
para modificar seu voto de uma ma
neira mais fácil, com base nas ofertas 
armadas para a ocasião, que depois 
desaparecem", afirma Pressaco, da 
Universidade Alberto Hurtado. 

O Peru seria um caso paradigmá-

tico (e preocupante) de um fenômeno 
do qual se afastam apenas países como 
Chile ou Brasil. 

O PRESIDENTE SOU EU 
O que está claro é que a América La
tina continuará sendo a terra do pre
sidencialismo, sistema que todos os 
especialistas consultados consideram 
enraizado na cultura política da região 
- presidencialismos fortes de direita, 
como o do colombiano Álvaro Uribe, 
ou de esquerda, caso de Hugo Chávez. 
Na história recente, a novidade está 
nas novas figuras que o encarnam: um 
indígena na Bolívia, um operário no 
Brasil, uma mulher divorciada e agnós
tica no Chile ou um ex-guerrilheiro no 
Uruguai. "A autoridade está radicada 
em sujeitos que mais parecem da mas
sa", afirma Pressaco. 

Suficiente para avançar na agenda 
social e econômica, combater a cor
rupção e o narcotráfico? Mangabeira 
Unger considera que a América Latina 
poderia manter o presidencialismo por 
suas virtudes, mas dotar o regime de 
mecanismos para superar os impasses 
que, de tempos em tempos, o levam 
à beira do precipício. "Poderíamos 
permitir que qualquer um dos poderes 
(executivo ou legislativo) convocasse elei
ções antecipadas, de forma que o poder 
que exerça essa prerrogativa tenha de 
pagar o preço político de correr o risco 
eleitoral", afirma. 

Algo assim poderia ter evitado a ro
tatividade presidencial da qual padeceu 
o Equador, entre 1997 e 2005, ou a po
larização na Venezuela. Ao final de sua 
infeliz aparição televisiva, Fernando de 
la Rúa se confundiu, saiu pelo lado er
rado e se deparou com uma porta ceno
gráfica. Sua figura torpe dando passos 
para trás e desaparecendo em segundo 
plano atrás do apresentador Marcelo 
Tinelli talvez tenha sido o momento 
mais baixo, simbolicamente falando, 
do presidencialismo argentino. 
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