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O novo presidente foi um hábil leitor
do momento. Menem, cujo Ministério da
Economia era comandado por Domingo
Cavallo, aplicara à risca as determinações
do Fundo Monetário Internacional (FMI),
com venda das empresas estatais — operação na época apoiada pelos Kirchner
— e manutenção artificial da paridade — a
política do "Um a um", pela qual um
peso valia um dólar, o que garantiu em
um primeiro momento a redução da inflação e assegurou sensação de bem-estar
a uma população que podia se fartar de
produtos importados e viajar pagando
pouco - as importações foram de US$
4 bilhões a US$ 25 bilhões entre 1990
e 2000. Chegava-se ao banco com cem
pesos e saía-se com cem dólares. Sem
poder competir, milhares de agricultores
hipotecaram as propriedades. QuatroSeu falecido marido, Nestor Kirchner,
foi eleito, em 2003, sob a memória do que se centas mil pequenas e médias empresas
vayan todos, a explosão social de dezembro fecharam as portas, desempregando 1,6
milhão de pessoas. Mais da metade da
de 2001, quando um país inteiro, cansado
dívida
argentina foi contraída no "tempo
da política convencional, foi às ruas exigir
perdido": um país que não produz precisa
a queda de Fernando de la Rúa. Trocavarecorrer a empréstimos. A desocupação
se de presidente como se troca de roupa.
foi a 23,6% em 2002 - estava abaixo de
Foram cinco em 12 dias: após De la Rúa,
10% uma década antes - e o emprego
o presidente do Senado, Federico Ramón
formal
era uma realidade para 34%.
Puerta; o governador da província de
San Luís, Adolfo Rodriguez Saá; o pre"O eleitorado argentino se comporta
sidente da Câmara, Oscar Camaño; e o
de maneira conservadora", avalia o ciengovernador da província de Buenos Aires,
tista político Franco Rinaldi. "A política
Eduardo Duhalde, que acabou por apoiar
se transformou, na Argentina, em um
Kirchner no pleito do ano seguinte após
problema quando foi um fator desestaa desistência de Carlos Reutemann, então
bilizador das instituições." O slogan de
governador da província de Santa Fé.
Néstor Kirchner na campanha eleitoral
Kirchner, ex-governador da província de
de 2003 era "Um país normal". Simples
Santa Cruz, era um candidato improvável. como os anseios de então da maioria
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Exatos dez anos após a crise estrutural,
na qual os problemas econômicos levaram
a instabilidades no sistema político e à reorganização do tecido social, a confiança
no caminho adotado é tamanha que a
presidente se sente em condições de indicar que a Europa segue pela trilha errada.
"Ainda estamos em tempo de estabelecer
soluções, mas soluções que tenham a ver
com a regulação daqueles que ocasionaram
o problema, as dos mercados financeiros",
advertiu Cristina durante uma das reuniões
da Cúpula do G20, na França em que
lembrou ainda, com conhecimento de
causa, a associação entre crise econômica,
descrédito na política tradicional e emergência de regimes totalitários. O bom
andamento da economia é um dos êxitos
do atual governo, que em outubro renovou
seu mandato para mais quatro anos com
a maior vitória desde a redemocratização,
em 1983, ao obter 54% dos votos válidos.

dos argentinos, que queriam somente
a "normalidade" de um bom asado aos
domingos, um mate na calçada com os
vizinhos, mandar os filhos à escola e ter
um trabalho.
Na Argentina de 2003, "normalidade"
era devolver ao país a estabilidade política
da democracia representativa e, ao povo,
emprego e poder de compra. As 272
assembleias de bairros e cidades surgidas
nos anos anteriores não conseguiram
avançar em alternativas, e a maior parte
da população ansiava pela volta da relação
governo-governados. As eleições de 2007,
ao consagrarem Cristina presidente, deram
uma demonstração de que o governo era
bem-visto, leitura ratificada em outubro
passado. "As urnas, neste último domingo,
nos disseram que este é o caminho que vamos seguir", disse a presidente dias após a
reeleição, reforçando um dos traços-chave
do kirchnerismo: guiar-se pelo que indica
a conjuntura - "a única verdade é a realidade" é o apotegma do peronismo. "Aqui
estamos recuperando o tempo perdido",
somou no discurso pós-triunfo.

fin

Q U A N D O T O M O U P O S S E para
o segundo mandato como presidente
da Argentina, no mês passado, Cristina
Fernández de Kirchner não apenas deu
sequência ao maior período de estabilidade
democrática do país. Ela garantiu a manutenção de um projeto de ideias simples e
execução complexa iniciado no momento
de maior dificuldade das últimas décadas,
quando mais da metade da população
estava abaixo da linha de pobreza e o país
era motivo de piada.

Sofrível orador em um universo balizado
pela oratória. Feioso em um espaço guiado
por aparências. Originário de uma Santa
Cruz responsável por menos de 1% dos
votos em um cenário historicamente dominado pelo eixo Buenos Aires-CórdobaSanta Fé. A Argentina era um país quase
inviável, com 54,7% vivendo na pobreza
e um Produto Interno Bruto (PIB) que
recuara 10,9% nos 12 meses anteriores.
No pleito de 2003, despontava como favorito o responsável por conduzir o país
à calamidade: Carlos Saúl Menem, presidente entre 1989 e 1999, que conquistou
o primeiro turno, mas que, frente à reviravolta ocorrida na preferência dos eleitores
e à projeção de uma estrepitosa derrota
no segundo turno, renunciou à disputa.
Néstor, segundo colocado, chegou à Casa
Rosada com 22% dos votos. Ambos eram
candidatos do mesmo partido, o peronista
Partido Justicialista, o que é permitido pela
legislação eleitoral argentina.

"Tempo perdido" é o componente
de primeira hora do ideário kirchnerista,
que, assim, coloca-se em oposição ao
menemismo - a fracassada política de Menem. "O povo marcou uma forte opção
pelo futuro e pela mudança", apontava o
presidente no dia da posse, 25 de maio de
2003. A preocupação maior dos argentinos era saber se o país teria como honrar
os empréstimos assumidos junto ao FMI
e ao Clube de Paris. Néstor disse "não" •
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grupo Clarín, principal conglomerado de
mídia, levaram à ruptura da relação, que,
até aquele momento, era ótima.
Os Kirchner se dão conta de que o
poder do grupo Clarín é uma ameaça à
circulação de diferentes pontos de vista e
colocam em marcha um antigo anseio de
setores acadêmicos, logo transformado
em bandeira dos jovens. A nova regulação
dos meios de comunicação visa garantir a
pluralidade da informação mediante uma
distribuição menos desigual das concessões
de emissoras. Aprovada em 2009, a Lei de
Meios, como ficou conhecida, ainda não
foi plenamente implementada por conta de
recursos apresentados àjustiça pelo Clarín.

s

Somou-se a isso o Futebol para Todos,
depois transformado em Esporte para
Todos, decreto por meio do qual a presidente declarou a modalidade preferida
dos argentinos de interesse cultural da
nação. Isso significa que as transmissões
televisivas não poderiam ficar restritas
às emissoras por assinatura ou, pior, à
modalidade "pague para ver", fonte de
arrecadação que fez aumentar exponencialmente o poderio do Clarín.
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mil pessoas. Sem se abalar, ela arremata:
"Bom, também um pouco de zurdaje não
vai cair mal em um país na situação em que
estamos. Há tanta pobreza, não?".
A votação de outubro de 2011 deixou claro que este governo não cai bem
às Susanitas. O espanto teve início logo
nas primeiras semanas do kirchnerismo,
quando a Espanha solicitou a extradição
de militares argentinos para que fossem
julgados pelos crimes cometidos contra
espanhóis durante o regime autoritário
(1976-83). De supetão, o presidente determinou a derrubada dos dispositivos que
garantiam imunidade penal aos repressores. Questionado por um ministro sobre a
consternação que a notícia provocaria na
caserna, Néstor respondeu que poderiam
optar por uma condenação no próprio
país ou por passarem o resto das vidas
em uma prisão na Europa sem receber
a visita de parentes. Até agora, mais de
200 colaboradores e cabeças da repressão
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e foi renegociar a dívida, operação exitosa
que permitiu ao país, não isento de custos,
livrar-se do arbítrio do FMI.
Mafalda, personagem clássica do
cartunista argentino Quino, satiriza o
mundo adulto ao representar o universo
infantil. Susanita, sua amiga, é a tradução
da classe média gorila argentina, sempre
preocupada em levar uma vida fútil, disposta a reproduzir o senso comum e a
assegurar a manutenção do status quo. Em
uma tirinha clássica, Mafalda informa ter
lido no jornal que 43 milhões de crianças
trabalham em todo o mundo. Susanita
reage: "Temos a culpa? Não. Podemos
solucionar o problema? Não. A única
coisa que podemos fazer é indignar-nos e
dizer 'que barbaridade'". Susanita vira-se a
uma Mafalda atônita e diz: "Pronto. Diga
você também o seu 'que barbaridade',
assim nos despreocupamos deste assunto
e podemos brincar em paz".
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A televisão argentina é um universo repleto de Susanitas, mas nenhuma
encarna o papel com mais maestria que
a apresentadora Mirtha Legrand. Em
2003, após a vitória, Néstor e Cristina
submeteram-se ao crivo do espetáculo,
sendo entrevistados por Mirtha. "Sabe o
que dizem? Que com vocês vem um zur-daje" diz Mirtha. Zurdaje é uma expressão
de difícil tradução, que saltou dos manuais
da ditadura (1976-83) e que significa algo
na linha do "comunistinha". Néstor a faz
recordar que a visão de mundo sintetizada por essa palavra levou à morte de 30
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foram condenados, e em torno de 1,7 mil
são alvos de processos. Foi a primeira vez
que um presidente se declarou integrante
da geração "ceifada" pelo regime, ainda
que pairem dúvidas sobre a atuação direta
do casal na resistência. Esse foi um fator
de aproximação ao eleitorado jovem, que
passou a ser um dos vértices do kirchnerismo, sobretudo no governo de Cristina,
e mais ainda após a morte de Néstor. Nos
últimos anos foi aprovada, por iniciativa
do Executivo, a lei que garante aos casais
homoafetivos a equiparação de direitos,
e passou a ser debatida a legalização do
aborto.
A crise com o agronegócio foi o
ponto mais critico até agora. Em 2009,
o governo de Cristina tentou impor uma
retenção maior ao setor que comanda a
economia nacional, o que desencadeou
uma batalha dura para os dois lados e um
forte desgaste da imagem da atual gestão.
Foi ali, também, que se deu um novo passo
contra o gorilismo. As fortes críticas do

Na aproximação com as classes baixas,
porém, nada teve mais êxito que o Benefício Universal por Filho. O pagamento de
uma bolsa mensal a crianças e adolescentes
cujos pais estejam desempregados ou atuando no trabalho informal beneficia 4,5
milhões de pessoas, nos moldes do Bolsa
Família brasileiro. É um dos fatores que
explicam como a Argentina, a exemplo
de outras nações da região, saiu antes da
primeira perna da crise internacional, entre
2008 e 2009, e tem se segurado melhor
nesta segunda etapa. O fortalecimento
do mercado interno criou um ciclo no
qual aumentam a geração de empregos, a
arrecadação do Estado e o poder de compra, garantindo crescimento econômico.
Há outra questão comum com os
vizinhos: a soja, capaz de encabeçar o
crescimento da balança comercial, que,
por sua vez, garante o superávit que paga
as dívidas argentinas. O aumento vertiginoso do preço no mercado mundial e
a melhoria das tecnologias de produção
garantiram um aumento da área plantada
de 22 milhões para 32 milhões de hectares
em 15 anos. A soja responde hoje por 56%
da área cultivada com cereais e oleaginosas na oitava maior nação do mundo em
território. A exportação de farinha e óleo
foi responsável por 23% das exportações
argentinas em 2009. Para que se tenha um
grau de comparação, no Brasil, onde a sojidependência preocupa, o grão respondeu
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com mais uma tentativa de corte de direitos promovida pelo chefe de governo
da cidade de Buenos Aires, Mauricio
Macri, que está para a Argentina como
Aécio Neves está para o Brasil: Susanitas
aguardam o momento em que se levantará
em prol da oposição aos "malfeitos" do
governo federal.

fin

subsídios de uma economia dependente
do papel do Estado - uma das conquistas
dos primeiros oito anos do kirchnerismo.
Incrivelmente, Cristina encontra-se
frente a uma das dificuldades detectadas no começo do governo Menem. O
empresariado, que entre o fim da década
de 1990 e os primeiros anos deste século
perdeu muitos recursos por causa da crise
de 2001, resiste à promoção de novos
investimentos. Em termos absolutos, a
compra de máquinas e equipamentos até
aumentou, mas em termos percentuais
ainda é inferior à obtida nos últimos anos
de menemismo. Sem aumento da produção, a demanda força os preços para cima,
e há empresários que calculam que podem
ganhar o mesmo sem precisar investir. "É
uma história cultural que tem a ver com a
história econômica nefasta da Argentina",
diz Felisa Miceli, ministra da Economia na
segunda metade do mandato de Néstor.
"Nosso país tem um enorme território e
muito pouca população. Precisamos de um
modelo de alto valor agregado."

ar

Dias após as eleições, Cristina começou a anunciar uma série de medidas
para cercar-se de garantias de que a crise
externa não ancore no país. Foi um anúncio feito "picadinho", sem dar o caráter
de um grande conjunto — pois "pacote"
remete ao menemismo. Na somatória dos
últimos meses, formou-se um projeto de
políticas que tentam combater o capital
especulativo e retirar gradativamente os

is.

por 8,5% das vendas ao exterior em 2010,
colocando-se na quarta posição da pauta, e
neste ano as projeções indicam que chegará
a 48% da área plantada com grãos.
A queda repentina dos preços da
commodity poderia levar a uma redução no
crescimento. Além disso, a população nota
em seu cotidiano os efeitos da "sojização":
a conversão de áreas de produção de
outros vegetais e de pecuária em lavouras
para a soja uniu-se a fatores mundiais para
elevar os preços nos supermercados. "A
inflação é um problema. Saio com cem pesos e não compro quase nada", diz Daniel
Muñoz, um eleitor do kirchnerismo que,
como muitos, vive de hacer changas (fazer
bicos). "A única saída é tratar de produzir
com valor agregado", diz. Cristina deu demonstrações de que sabe deste perigo. Um
de seus últimos compromissos antes das
eleições do ano passado foi uma reunião
com setores do agronegócio abertos ao
diálogo, uma tentativa de transformação
da exportação de produtos primários em
uma agroindústria. "Foi um gesto muito
importante por parte da presidente",
relatou Carlos Garetto, presidente da Confederação Intercooperativa Agropecuária
(ConlnAgro), que admite ter havido excessos que levaram a perdas dos dois lados.
"Abriu-se uma porta. Tomara que a partir
daqui possamos ter uma relação normal."

Um protesto fecha uma das vias de
acesso à praça de Maio numa tarde quente
de outubro. São professores indignados

Um rapaz de óculos escuros carrega a
bandeira da Juventude Peronista, uma de
várias organizações kirchneristas presentes. Carlos Días, de 36 anos, é um professor
de ensino secundário que cresceu sob teto
peronista e acredita que sê-lo é defender
causas que seguem vigentes após mais de
50 anos, baseadas em uma "pátria livre e
soberana". "Alguns se montam sob o escudo do peronismo para fazer outras coisas",
diz, em referência a Menem, tão integrante
do Partido Justicialista quanto Cristina
Kirchner. Carlos e parte da população
argentina veem em Macri uma grande
semelhança com Menem, com a retomada
do livre-mercado e do Estado a serviço
dos lucros privados. Macri, confrontado
por um governo que é popular por fazer
o contrário disso, garante que não - uma
dificuldade que não lhe é exclusiva. Antes das eleições, 63,5% indicavam que a
oposição não possuía projeto alternativo.
Macri terá mais quatro anos para mostrarse. Um intervalo imenso para a política
argentina, se pensarmos que, até um ano e
meio antes do pleito de 2011, Cristina não
parecia ter chances de reeleição, ou que
Néstor não tinha qualquer possibilidade
de vitória até o começo de 2003. "Falar da
Argentina de 2015 é como falar do Brasil
de 2094. É uma política de uma dinâmica
muito peculiar", pondera o pensador
marxista Atílio Borón. Para ele, o grosso
do movimento social, muito identificado
ao kirchnerismo, não está em condições
de formular alternativas. Por enquanto, a
maioria da população nem as quer - ela
deseja apenas um país normal.
•

Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 54, p. 40-43, jan. 2012.

