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Xadrez latino
Transformações políticas trazem
inclusão social para uma região que
ainda ostenta alguns dosmaiores
índices de desigualdade domundo,
mas o grande desafio dos países,
alertamespecialistas, é aprimorar
osmodelos de democracia e criar
melhores lideranças para o futuro

E
sses novosmodelos de de-
mocracia tendem a rece-
ber mais atenção — da
oposição, dos EUA e de
formadores de opinião
dentro da América Latina

— justamente quando passam por ci-
ma da lei ou dos próprios ideais demo-
cráticos. Questões como manipulação
de dados econômicos, ausência de se-
paração de poderes, perseguição à li-
berdade de expressão ou nacionaliza-
ções que inibem a indústria, tornam o
Estado poderoso demais ou diminuem
a ação da iniciativa privada deveriam,
defendem estudiosos, ser avaliadas
juntamente ao forte pacto social e de
integração que boa parte dos governos
latinos, não importa se mais ou menos
autoritários, vem perseguindo.
— Só desta forma a sociedade teria

uma visão menos maniqueísta e uma
compreensãomais ampla, sendo capaz
de criar melhores lideranças no futuro
—avalia Francisco Carlos Teixeira, pro-
fessor de História moderna e contem-
porânea da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) e autor do recém-
lançado “Vox, voces” (Multifoco).
Autor de vários livros sobre democra-

cia e movimentos sociais na América
Latina, o sociólogo português Boaven-
tura de Sousa Santos diz achar “inima-
ginável atualmente, do México à Ar-
gentina, a escolha de lideranças presi-
denciais que não trabalhem comabase
da pirâmide social, que não dialoguem
com os menos favorecidos”. Mais do
que investir 550 bilhões de petrodóla-
res emprojetos sociais, diz Santos, Chá-
vez incluiu os pobres no debate políti-
co, reformando uma Constituição que
ele considerava “moribunda”.
O boliviano EvoMorales e o equatori-

ano Rafael Correa seguiram o exemplo,
incluindo na Carta conceitos indígenas
de bem-estar e amor à Terra. A palavra
“plurinacional”, incluída no nome do
Estado boliviano, é repleta de simbolis-
mo — assim como a “Revolução Cida-
dã” de Correa. Para o povo, esses se tor-
naram “novos valores”. O resto passou a
ser visto por muitos como símbolo de
um passado associado às elites.
— Para os acostumados a Constitui-

ções liberais-democráticas são concei-
tos um tanto estranhos, mas que aí fo-
ram transformadores. À medida que a
democracia foi se consolidando na re-
gião, ela foi se voltando para a deman-
da do pobre. E ele foi percebendo que,
sendomaioria, era o principal legitima-
dor desses governos. É a chamada revo-
lução pelo voto. E isso aconteceu no
Brasil também, tanto que a oposição
temmuita dificuldade em contestar es-
te modelo e dialogar com esses novos
eleitores — diz Santos, ressaltando es-
perar que, no caso do Brasil, onde as
instituições foram se tornando cada vez
mais confiáveis desde a redemocratiza-
ção, “o Judiciário julgue com o mesmo

afinco do caso domensalão outras situ-
ações de corrupção, mesmo que envol-
vendo opositores do governo Lula”.
As melhorias e a inclusão social co-

mo as ocorridas sob Chávez, que para
Teixeira são “revolucionárias por se tra-
duzirem numa campanha contra o ra-
cismo e por terem zerado o analfabetis-
mo na Venezuela”, ainda acontecem
num contexto dos maiores índices de
desigualdade e violência domundo.De
acordo com a última pesquisa do Lati-
nobarômetro, uma ONG com sede em
Santiago do Chile, que faz 19 mil con-
sultas de opinião por ano em 18 países
da região, as principais preocupações
dos latinos são: segurança, emprego,
educação e saúde. À medida em que a
maioria dos países avança nesses itens,
a preocupação é aprimorar esses novos
modelos de democracia. E, nesta ques-
tão, o mexicano Enrique Krauze, autor
de “O poder e o delírio” (Benvirá), so-
bre o chavismo, sai emdefesa da neces-
sidade de fortalecer as instituições, di-
versificar a economia e, principalmen-
te, garantir a liberdade de expressão.
Tudo o que Chávez e alguns de seus se-
guidores não fizeram, ou fazem ainda
muito timidamente.

CRIAÇÃO DE ORGANISMOS REGIONAIS
A Sociedade Interamericana de Im-
prensa (SIP) está especialmente atenta
à relação entre governo e mídia em Ar-
gentina, Bolívia, Venezuela e Equador.
Já Brasil, Chile, Peru, Colômbia e Uru-
guai são vistos como exemplos de res-
peito à liberdade de expressão (assim
como, não à toa, às instituições). E isso,
diz Krauze, “eleva suas democracias a
umpatamar diferenciado, sendo popu-
lares sem serem populistas”.
— É verdade que os Estados latino-

americanos passaram a ter uma voca-
ção social. Não estou em desacordo
como reparto do dinheiro,mas é preci-
so evitar manipulações políticas com o
uso dos recursos públicos. A falta de li-
berdade de expressão, algo comum em
alguns desses países, deixa governos
com o monopólio da palavra e os po-
vos, desinformados sobre os problemas
— acredita o escritor mexicano.
E não é só internamente que esta

ebulição se dá. Chávez teve influência
decisiva na criação de organismos regi-
onais como Unasul (União de Nações
Sul-Americanas), Celac (Comunidade
de Estados Latino-Americanos e Cari-
benhos) e Alba (Aliança Bolivariana
das Américas), além de ter impulsiona-
do o surgimento de órgãos como a Pe-
trocaribe e a expansão do Mercosul, ao
qual a Venezuela recentemente se jun-
tou e que pode receber em breve Equa-
dor e Bolívia. Essas iniciativas foram
descritas pelo ex-presidente Lula como
“um ponto sem volta” na integração
sul-americana, em artigo publicado no
“New York Times” depois da morte de
Chávez.

Mesmo países mais próximos aos
EUA, ideológica ou comercialmente,
como México, Chile, Colômbia e Peru,
pertencemapelomenos umdesses no-
vos blocos. Entre os reflexos desta uni-
ão regional, que Chávez chamou de
“Doutrina Bolívar no lugar da Doutrina
Monroe”, há um esvaziamento da Orga-
nizaçãodos EstadosAmericanos (OEA)
e o considerável aumento da relação
comercial com a China.

‘SEGUNDO GRITO DE INDEPENDÊNCIA’
Os EUA se mostram mais preocupados
comoavanço chinês do que comahos-
tilidade latino-americana. Uma reação
a isso deve vir até o fim do mês, com a
ratificação da Aliança do Pacífico. Para
Wagner Iglecias, o bloco formado por
México, Chile, Peru e Colômbia — paí-
ses que já possuem tratados de livre co-
mércio com os americanos —, preten-
de desmontar um pouco desta união
da América do Sul. Mas, acima de tudo,
fará os americanos ganharem pontos
em sua disputa com a China pela hege-
monia no Oceano Pacífico. Há projetos
de expansão desta aliança a países co-
mo o Panamá, cujo canal liga o Pacífico
ao Atlântico.
— O jogo de poder regional mudou e

se tornou mais complexo. Temos hoje
um Peru alinhado economicamente
aos americanos, com um tratado de li-
vre comércio assinado, integrando a
Aliança do Pacífico, mas ideologica-
mente adotando reformas sociais à la
Lula ou Chávez. Um Ollanta Humala
(presidente peruano) hoje pode se dar
ao luxo de exibir um pragmatismo e
uma autonomia política antes impen-
sáveis — afirma Teixeira.
Peter Hakim, presidente do instituto

Diálogo Inter-Americano, com sede em
Washington, acha que esta “nova Amé-
rica Latina” veio para ficar. Ele não sabe
se ela foi mais influenciada por Chávez
— além de Bolívia e Equador, o chavis-
mo salvou as economias da Argentina,
de Cuba e de outros países caribenhos
— ou pela bem-sucedida experiência

social brasileira, intensificada durante
o governo Lula. Ou se foi porque “esta-
va na hora mesmo de o povo latino-
americano dar seu segundo grito de in-
dependência”.
SegundoHakim, o funeral de Chávez,

cuja comoção popular só pode ser
comparada às mortes dos argentinos
Evita e Juan Domingo Péron, deveria
servir de alerta para o governo do ame-
ricano Barack Obama. Seja pela retóri-
ca anti-EUAusadapelos líderes presen-
tes ao evento (todos os países latinos
enviaram representantes de alto nível),
seja pela reunião de tantos “inimigos”
dos EUA: do cubano Raúl Castro ao ira-
niano Mahmoud Ahmadinejad.
— Há uma indiferença preocupante

aos EUA, como seWashingtonnão con-
tasse mais para a América Latina— diz
Hakim, para quem temas como a revi-
são dobloqueio aCuba, reformamigra-
tória e políticas antidrogas poderiam
“elevar a moral de Obama na região”.
Além da geopolítica e dos desafios

institucionais, especialistas alertam
para o risco de governos que desejam
sustentar a popularidade caírem na ar-
madilha do assistencialismo. Se o povo
passou a ter orgulho e melhores condi-
ções de vida, seus líderes precisamme-
lhorar a gestão. Uma corrente, defendi-
da por Boaventura Sousa Santos, acha
que a situação não se resolverá com-
pletamente enquanto os latinos manti-
verem o papel principal de fornecedo-
res dematéria-prima. Países do arco in-
dígena como México, Bolívia, Peru,
Equador e Chile ainda registram
tensões decorrentes dessas “políticas
extrativistas”, diz Santos. A moderniza-
ção da indústria e dos serviços—aliada
a políticas de preservação ambiental —
é uma preocupação e um desafio.
Entretanto, há uma corrente de pen-

samento, avalia Teixeira, que pensa na
industrialização como algo concomi-
tante ao fornecimento de commodities.
Para esses especialistas, os países— so-
bretudo o Brasil, se quiser manter e
ocupar uma liderança regional — pre-

“Para os
acostumados a
Constituições
liberais-democráticas
são conceitos um
tanto estranhos,
mas que aí foram
transformadores.”
BOAVENTURA SOUSA
SANTOS
Sociólogo português

“A falta de liberdade
de expressão deixa
governos com o
monopólio da palavra
e os povos,
desinformados sobre
os problemas. ”
ENRIQUE KRAUZE
Escritor mexicano
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OMAPAGEOPOLÍTICODAAMÉRICALATINA
O que observar em cada país

Fontes: Francisco Carlos Teixeira (UFRJ) e Wagner Iglecias (USP)

MÉXICO
O desafio é conter a violência. É forte a interdependência
com os EUA. O PRI, que voltou ao poder, precisa se
modernizar e acelerar reformas por mais democracia.
Grupos que podem reivindicar essas reformas:
Yo Soy 132: Defende mais liberdade de imprensa, entre as
instituições e os poderes. É um grupo jovem e urbano, que
realiza protestos por melhorias e vem sendo comparado aos
movimentos que deram origem à Primavera Árabe
Zapatistas: No fim do ano passado, o movimento do
subcomandante Marcos voltou a dar demonstração de
força, ocupando as ruas de Chiapas, região indígena e pobre

AMÉRICA CENTRAL
Continua uma área de forte
influência americana. Os desafios
são violência e desigualdade
social. A Nicarágua, apesar de
integrar a Alba e ser sustentada
pelo assistencialismo internacional
chavista, tem acordo com os EUA

CUBA
Transição em andamento. O
desafio seria adotar medidas de
abertura ainda enquanto Fidel
Castro for vivo, evitando uma
divisão de comando. Pode ser
prejudicada se houver transição
na Venezuela

VENEZUELA
Como o presidente encarregado – e
favorito para as eleições de abril –
Nicolás Maduro vai conduzir a política
(autoritarismo e falta de separação dos
poderes) e a economia
(desabastecimento, inflação,
dependência do petróleo). O país está
polarizado, a oposição pode se
fortalecer. Há potenciais conflitos entre
civis e militares

COLÔMBIA
Com a capacidade de passar a
Argentina como segunda economia da
América do Sul, tem o elogiado e
moderado governo de Juan Manuel
Santos ofuscado pela negociação com
as Farc. Se Santos fracassar, pode
levar a uma volta do uribismo, de
Álvaro Uribe, que, apesar de ter coibido
a guerrilha, cometeu abusos de direitos
humanos e autoritarismo político

BOLÍVIA
Evo Morales, o primeiro presidente
indígena, transformou a realidade de
seu país, incluindo a maioria de seus
habitantes no debate político. Tensões
separatistas com as elites tradicionais
arrefereceram ao longo dos anos, muito
graças ao vice, Álvaro García Linera,
militante da causa indígena, intelectual
e ex-preso político. Linera, porém, é
considerado “louro e branco demais”
para suceder a Morales

CHILE
Um país muito confiável
institucionalmente e economicamente.
O governo de Sebastián Piñera que
representou a volta da direita não
agradou e o país deve voltar às mãos
da Concertação. Aposta-se que a
provável futura presidente, a
ex-presidente Michelle Bachelet, realize
as reformas na Previdência Social e na
Educação. Os estudantes chilenos
continuam sendo o motor político dos
confrontos que acometem o país

ARGENTINA
Não há uma alternativa ao peronismo, e o governo de
Cristina Kirchner concentra muito poder. Mas dois grupos
podem influenciar a política.
La Cámpora: O lado militante e esquerdista do
peronismo. Fundado por Máximo Kirchner, filho de
Néstor e Cristina Kirchner, sua influência vem crescendo
nas universidades argentinas. A maior inspiração é o
grupo guerrilheiro Montoneros. Estudantes carregam
imagens de Juan Domingo Perón e de Héctor José
Cámpora.
Peronistas cansados: Especialmente os mais moderados,
integrantes da classe média, descontentes com as
acusações de corrupção, a perseguição à imprensa e a
manipulação dos dados sobre a inflação do governo. O
Papa Francisco pode ter muita influência sobre este grupo

PARAGUAI
O Paraguai tem uma elite arcaica

e associada a corrupção e
ineficiência. Fernando Lugo foi

incapaz de satisfazer as
demandas populares e foi

deposto num golpe polêmico

PERU
Ollanta Humala herdou de seus
antecessores uma economia em
constante crescimento. Seu desafio é
levar os programas sociais adiante e
reduzir a desigualdade. Apesar da
proximidade ideológica com o
chavismo, não abre mão do acordo de
livre comércio com os EUA e é um
entusiasta da Aliança do Pacífico

BRASIL
Há baixo crescimento
econômico, necessidade de
maiores investimentos em
educação, alta desigualdade
social. É importante observar
as alternativas que a oposição
vai apresentar para as eleições
do ano que vem

AS ALIANÇAS COMERCIAIS
MERCOSUL
BRASIL, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela (projeto de
integrar Equador e Bolívia)

UNASUL
Argentina, BRASIL, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador,
Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela

ALBA
Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, Dominica, Antígua e Barbuda,
São Vicente e as Granadinas

CELAC
Antígua e Barbuda; Argentina; Bahamas; Barbados; Belize; Bolívia;
BRASIL; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; República
Dominicana; Dominica; Equador; El Salvador; Granada; Guatemala;
Guiana; Haiti; Honduras; Jamaica; México; Nicarágua; Panamá;
Paraguai; Peru; Santa Lucía; San Cristóbal e Nieves; San Vicente e
Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Uruguai e Venezuela

ACORDOS DE LIVRE COMÉRCIO COM OS EUA
Chile, Peru, Colômbia, Panamá, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicarágua e República Dominicana

NAFTA
México (com EUA e Canadá)

ALIANÇA DO PACÍFICO
Chile, Colômbia, México, Peru devem se juntar, até 31 de março,
num bloco para melhor se posicionar frente às economias asiáticas
lideradas pela China

EQUADOR
Tem um governo pragmático, popular,
mas muito personalista. Rafael Correa
deu estabilidade política ao país,
porém persegue a imprensa e
diminuiu a separação dos poderes.
Muita gente aposta que ele suceda a
Chávez como “líder bolivariano”,
embora seu país não tenha a
importância geopolítica da Venezuela

cisam de mais qualidade de gestão,
menos burocracia, menos corrupção.
— Talvez melhorando a gestão, via

educação e investimentos, se evite go-
vernos hiper-personalistas, cuja difi-
culdade de formar sucessores prejudi-
ca o povo e afeta as instituições— acre-
dita o historiador venezuelano Tomás
Straka. — Muitos de nossos problemas
ainda passam por questões culturais. A
elite quer um povo educado para ocu-
par espaços que eram antes exclusivos
dela? O povo precisa de um salvador da
pátria, do qual é capaz de perdoar erros
como corrupção e autoritarismo? Ou é
capaz de caminhar sozinho?

CRESCEM PROTESTOS NO MÉXICO
Entre as situações que mais chamam
atenção dos acadêmicos no atual cená-
rio latino-americano está a da jovem
democracia mexicana. Recentes mani-
festações sociais no México são apon-
tadas como sinal de alerta a governos
com dificuldades de atender a esse
“povo protagonista”. A volta do Partido
Revolucionário Institucional (PRI) ao
poder, no ano passado, numa eleição
acusada de fraudes, provocou a volta
dos zapatistas às ruas no estado deChi-
apas, depois de muitos anos. Em silên-
cio, os indígenas que abandonaram a
luta com armas ocuparam — sem elas
— as ruas de cidades como San Cristó-
bal de las Casas. O líder zapatista, o
subcomandante Marcos, disse estar
atento às políticas conservadoras e aos
“notórios escândalos de corrupção”
envolvendo o PRI e a elite mexicana.
Urbano, o movimento Yo Soy 132

nasceu entre universitários da Cidade
do México quando o presidente Enri-
que Peña Neto ainda era candidato. A
participação do grupo em protestos
cresce pelo país, onde vem sendo com-
parado à Primavera Árabe.
— Uma escorregada maior do gover-

no e o povo estará em massa nas ruas
— acredita Iglecias.— É preciso prestar
atenção ao México, tanto por conta da
economia como pela política. l
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Primavera Árabe
latino-americana.
Manifestantes do movimento
estudantil Yo Soy 132, na Cidade
do México, protestam para tentar
impugnar as eleições presidenciais
no país em 2012
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Enquanto o Uruguai está
institucionalmente muito bem, tem

uma sociedade e um presidente (José
Mujica) progressistas, o vizinho
Paraguai tem uma elite arcaica e

associada a corrupção e ineficiência.
Fernando Lugo foi incapaz de

satisfazer as demandas populares e
foi deposto num golpe polêmico
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 mar. 2013, Prosa & Verso, p. 2-3.




