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André Martin: ‘O simples anúncio de que pretendia fazer uma reforma agrária levou o presidente Fernando Lugo ao 

cadafalso’./Luiz Prado-LUZ 
  
Levantes, revoluções e golpes de Estado surgem da confluência e embate de forças políticas. 
Os embates de superfície são noticiados nos jornais, visíveis e submetidos à opinião pública. 
Os submersos, porém, não angariam manchetes, embora possam ser detectados nas 
entrelinhas das notícias. Muitas vezes, movimentações políticas regionais escondem fortes 
influências internacionais, dando uma importância global a eventos locais. 
  
Para fazer uma análise da deposição do presidente Fernando Lugo no Paraguai, em 22 de 
junho, suas causas e consequências, o Diário do Comércio entrevistou o professor livre 
docente de Geopolítica, André Martin, 58 anos de idade, chefe do Departamento de Geografia 
da Universidade de São Paulo (USP), que adverte: "Em política, ninguém é bonzinho".   
  
Diário do Comércio – O impeachment de Lugo, a consequente suspensão do Paraguai 
no Mercosul e a imediata adesão da Venezuela ao bloco são fatos interligados? 
  
André Martin – Eles refletem o movimento das forças geopolíticas na América do Sul. Nunca 
estivemos tão politicamente à esquerda quanto agora, em claro confronto com o 
conservadorismo norte-americano. O golpe no Paraguai já vinha sendo orquestrado desde 
2009, conforme revelaram documentos diplomáticos americanos vazados pelo Wikileaks no 
ano passado. Os atores deste cenário são o Mercosul e a Venezuela, contra Paraguai e EUA. 
  
DC – A situação política do presidente  Fernando Lugo exigia um impeachment 
sumário? 
  
Martin – Fernando Lugo já estava na reta final de seu mandato, que terminaria em abril do 
ano que vem.  Ele vinha perdendo gradativamente sua base de apoio, por razões internas, 
como abandonar a Igreja Católica, de que era bispo, e depois ao se descobrir que tinha filhos, 
comprometendo sua reputação como pessoa e como membro da Igreja. Também não foi capaz 
de angariar apoio nos setores organizados da sociedade, principalmente dos camponeses, 
cujos interesses defendia, e não tinha uma base parlamentar. Seu próprio partido, a Aliança 
Patriótica de Mudança, não o apoiou. Embora viesse se isolando politicamente, não havia 
absolutamente nada que justificasse a interrupção abrupta de seu mandato pelo Congresso. A 
Constituição e a Democracia paraguaias foram feridas, em um golpe branco, pela ausência de 
um processo legítimo de impeachment e de seu direito de defesa. 
  
DC – Que interesses nacionais e internacionais estão envolvidos no impeachment de 
Lugo? 
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Martin – Houve uma convergência de interesses. Do lado do Congresso paraguaio, foi o de 
solapar o fortalecimento das forças progressistas ligadas aos camponeses, em benefício dos 
grandes latifundiários. O simples anúncio de que pretendia fazer uma reforma agrária levou 
Lugo ao cadafalso, precipitando um golpe preventivo, cujo estopim foi a invasão de uma 
grande propriedade rural pertencente, veja só, a um senador. Houve um pedido de 
reintegração de posse, obrigando Lugo a enviar tropas para prevenir a violência e cumprir a 
ordem judicial. Quando as tropas chegaram, houve um tiroteio, sem que nenhum dos lados 
admita tê-lo começado. Os atiradores, e a que interesses estavam servindo, ainda não foram 
identificados. Do lado dos EUA, não é difícil imaginar que a CIA esteve por trás disso, 
principalmente porque o presidente da Câmara dos Deputados do Paraguai comunicou-se com 
Washington logo após o impeachment, oferecendo a reativação da base aérea de Marechal 
Estigarribia, localizada perto da Tríplice Fronteira, construída na ditadura de Alfredo Stroessner 
(1954-1989), além de acenar com a possibilidade de construção de outra, na fronteira com a 
Bolívia. 
  
DC – Mas havia interesse dos EUA na deposição de Lugo? 
  
Martin – Os EUA estão sempre se movendo, porém sua presença na América Latina vem se 
enfraquecendo acentuadamente. Não só o presidente do Equador, Rafael Correa, fechou uma 
base militar em Manta, na cabeceira de rios amazônicos, como a importância geopolítica da 
base aérea de Marechal Estigarribia (cujas atividades militares foram interrompidas por Lugo) 
aumentou exponencialmente, com o recrudescimento político no Oriente Médio. A necessidade 
de os EUA estarem presentes na região da Tríplice Fronteira é premente, diante de um novo 
conflito que se desenha no Oriente Médio. Não devemos esquecer que há sérias suspeitas de 
que nessa região, onde a comunidade árabe-muçulmana é grande, haja também células 
terroristas – supostamente iranianas. Seriam as responsáveis pelo atentado em Buenos Aires, 
em 1994, contra a Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA), resultando em 85 mortos e 
300 feridos. Nos arredores de Foz do Iguaçu e Pedro Juan Caballero, há um grupo norte-
americano destacado para analisar a entrada e saída de pessoas e dinheiro relacionados ao 
Oriente Médio. Assim, não há dúvida de que as crescentes tensões entre o EUA e Irã estejam 
relacionadas, pelo menos indiretamente, ao impeachment de Lugo. O Brasil e a Argentina são 
contra a presença norte-americana na Tríplice Fronteira, porque controles aduaneiros devem 
ser nacionais e soberanos. Embora a vulnerabili-dade de uma vasta fronteira administrada por 
três países diferentes seja grande, é um problema de fácil solução mediante acordos comuns. 
O desentendimento maior em relação a tudo isso é o afastamento da América do Sul em 
relação às políticas dos EUA. 
  
DC – Qual o motivo desse afastamento? 
  
Martin – A tentativa de integração da América Latina, por meio da formação de um bloco 
geoeconômico poderoso – do qual o Mercosul é um embrião – coloca em xeque a influência 
hegemônica dos EUA na região. Quanto mais se chega perto do objetivo, mais os EUA 
atrapalham. Praticam a política de se aproveitar da dependência dos Estados pequenos, 
frágeis, vulneráveis e falidos, para manter sua posição geoestratégica. Em uma aliança com a 
França, em 2004, expulsaram do Haiti o presidente Jean-Bertrand Aristide, e a ocupação foi 
entregue à ONU, sob a liderança das tropas brasileiras. Em 2009 houve uma quartelada em 
Honduras, para depor o presidente Manuel Zelaya, e a consequente ocupação militar do país. 
As forças conservadoras da América Latina alinham-se a esses eventos, e os apoiam, enquanto 
as progressistas os condenam, instalando-se a polêmica e a tensão entre ambas. Agora foi a 
vez do Paraguai, o único país pró-americano no Mercosul. A presença do Brasil nos eventos 
caribenhos incomodou os EUA, que tentam impedir a ascensão do Brasil como líder das 
Americas do Sul e Latina.  
  
DC – O Paraguai era contra a entrada da Venezuela no Mercosul? 
  
Martin – O Senado paraguaio é fortemente contra, porque representa um setor social muito 
ligado ao primeiro mundo, seu grande mercado importador de soja. Ironicamente, grande 
parte dessa produção está em mãos de "brasiguaios". 
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DC – A Venezuela aproveitou-se da situação para ser admitida? Qual seu novo papel? 
  
Martin – A suspensão do Paraguai também feriu a Constituição do Mercosul permitir a entrada 
da Venezuela, com a ausência do único país do bloco que poderia se opor (e que na ocasião 
também assumiria sua presidência temporária), faz com que sua admissão seja obtida 
deforma oportunista, levando a Venezuela a entrar pela porta dos fundos. O procedimento 
correto seria convencer o Senado paraguaio da importância econômica do ingresso da 
Venezuela, como vinha sendo feito [na quinta-feira passada, 23 de agosto, após esta 
entrevista, o Senado paraguaio rechaçou por 31 votos a favor e 3 contra, com 11 ausências, a 
adesão da Venezuela ao Mercosul]. Evitando insistentemente sua entrada (por razões 
ideológicas contra o governo Chávez), o Senado paraguaio estava prejudicando o próprio 
bloco; suspendê-lo, portanto, foi o contra-golpe do Mercosul. A Venezuela tornou-se um navio 
quebra-gelo, abrindo caminho para países de regime mais à esquerda, como Equador e Bolívia 
aderirem. Sob esse ponto de vista, o imbróglio acabou sendo um ganho, porque virão mais 
países para o Mercosul, fortalecendo sua economia e importância geopolítica. Mas a ausência 
do Paraguai, mesmo que temporária, é lamentável. 
 
DC - O Paraguai pode retaliar? 
 
Martin - Será preciso avaliar se o processo da próxima eleição será democrático, pois o risco é 
alto, com possíveis distúrbios populares. Nesse caso, o retorno ao Mercosul será vetado; no 
momento, o presidente interino Federico Franco acenou com o corte da quota paraguaia de 
energia elétrica, produzida em Itaipu, para o Brasil, embora o diretor da usina tenha declarado 
posteriormente que o acordo bilateral é "blindado" politicamente. Ameaça também levar a 
decisão do Mercosul de suspender o Paraguai à Corte Internacional de justiça de Haia, e o 
possível ingresso do país na Aliança do Pacífico, constituída por Chile, México, Peru e Colômbia 
e que está interessada nos estímulos econômicos futuros dos EUA. 
 
DC - Como avalia a situação das esquerdas na América do Sul? 
 
Martin - Se, tradicionalmente, o poder Executivo sempre esteve em mãos conservadoras, 
contrapondo-se às progressistas do Legislativo, o que temos hoje é uma inversão de valores. 
O baixo nível de politização popular tornou a eleição para presidente a expressão mais 
democrática, retratando a vontade nacional, enquanto os votos para o Legislativo se 
pulverizaram nas elites conservadoras, que mantiveram uma presença eleitoral expressiva por 
meio de currais eleitorais - muitos criados ainda na época das ditaduras. É crucial para a 
democracia que o Parlamento tenha força; mas se está impregnado de forças conservadoras, 
passa a ser pouco representativo da vontade popular como um todo. Essa questão está 
atravessando todos os países da América Latina atualmente representando o grande desafio 
para a democracia. 
 
DC - Essa dinâmica ajuda a entender o Mensalão... 
 
Martin - De fato, relações tensas e ideologicamente opostas são terreno fértil para 
mecanismos políticos espúrios de governabilidade. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 25, 26 e 27 ago. 2012, Política, p. 6-7. 
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