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EEddiittoorriiaall  
“Com a sua licença, PPPrrrooofff...   HHHooouuuaaaiiissssss!”

 

Não faz tanto tempo assim. Início dos 
anos 90 do século passado. Em  meio a uma 
alvoroçada manhã - como, aliás, muitas outras 
manhãs assim seriam doravante: alvoroçadas! -, a 
barbárie se fez sentir. Ecoou, retumbante, por 
todos os rincões deste país. O réu: um Ministro de 
Estado no Brasil. O tipo penal: proferir, ao ser 
acossado pela imprensa, palavra não familiar aos 
dicionaristas. Nunca utilizada, oficialmente, até 
aquele momento. O motivo: incipiência vocabular, 
reengenharia filológica ou infeliz recombinação 
destas duas hipóteses anteriores. 
O julgamento: condenação em 
primeira instância. Afinal, como 
aceitar que tão crasso erro 
pudesse dimanar de um ser 
humano depositário de tamanha 
autoridade? Por todo o Brasil, em 
uníssono, o mesmo tom 
burlesco:  "Vocês viram o que 
disse o nosso Ministro?". E 
alguém retorquia: "Imexível??? 
Como é criativo, não?!!" A 
absolvição: Apesar de 
condenado - execrado - 
publicamente, nosso réu aqui 
não teria final tão trágico como 
aquele que se esboçava. Ao 
menos, sob o ponto de vista estritamente 
lingüístico.  Consultado sobre a gafe do Ministro, o 
saudoso professor Antônio Houaiss, com a altivez 
de quem, não por ledo favor,  ocupara a mesma 
cadeira de Sílvio Romero, Osório Duque-Estrada e 
Roquette-Pinto, sentenciou: "A palavra, apesar de 
inexistente, é tecnicamente boa. Poupem o pobre 
rapaz..." Hoje, o neologismo "imexível", muito 
criticado pelos elitistas à época, foi reconhecido 
pela Academia Brasileira de Letras, vindo figurar 
no erudito "Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa". 

De neologismo em neologismo, chegamos 
ao DEBATEDOURO. Para tanto, acrescentamos o 
sufixo "-douro" ao substantivo primitivo "debate". 
O novo locus do debate, se assim preferirem. O 
objetivo do projeto, devo confessar, afigura-se um 
tanto quanto ambicioso: o fomento de discussões 

sobre temas de Relações 
Internacionais - tão pouco 
estudados - em um país-
baleia, de dimensões 
continentais, com inegável 
papel no concerto das 
nações, como este em que 
vivemos. Oxalá o nosso 
intento, qual seja, o de 
promover debates bastante 
dinâmicos, livres das "pechas" e 
constrangimentos que obstaculizem o 
desenvolvimento, possa encontrar guarida 

em nossos qualificados 
interlocutores. Fica o convite. 

Semanalmente, estabeleceremos 
um ponto de encontro. Nossos 
colunistas trarão à baila os temas 
mais candentes da agenda 
internacional, sempre por intermédio 
de colunas fluidas, objetivas, 
enxutas. Trimestralmente, o convite 
é estendido ao leitor que deseje 
incursionar por artigos mais densos e 
"encorpados", frutos de um 
sistemático trabalho de pesquisa de 
nossa equipe. Ah, já ia me 
esquecendo... A interação colunista-
leitor será não apenas permitida, 

como também escancaradamente encorajada.  

Retomando, então, a parabólica trama com 
que introduzimos esta carta, queremos 
submeter ao juízo dos senhores bem mais que 
um mero neologismo. Queremos, 
verdadeiramente, propalar toda a carga 
estética, semântica e analítica que o 
acompanha. E que venham as críticas! Que 
venham, também, sugestões, discordâncias, 
elogios! Mas que venham, sobretudo, os 
argumentos. O debate! A instauração de uma 
"atmosfera do debate", esta, sim, simbolizará a 
nossa verdadeira redenção.  

Por fim, com a devida licença que pedimos 
ao eterno Prof. Houaiss, que o uso continuado do 
verbete "debatedouro" trate de consagrá-lo!... 
Hoje e sempre! Pelo bem do debate! 
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EElleeiiççõõeess  pprreessiiddeenncciiaaiiss  
A permanência na mudança 

 
Nas últimas 

curvas da corrida 
presidencial mais disputada 
que o Brasil vivenciou desde 
1989, algumas questões 
fundamentais para o país 
permanecem em aberto. 
Para correta compreensão do 
contexto que o país vive e 

alguns de seus prováveis desdobramentos, faz-se 
mister uma breve análise comparativa das 
candidaturas Lula e Serra, sobre o pano 
de fundo dos últimos momentos do 
governo Fernando Henrique Cardoso. 

Como na antiga propaganda da 
vodka Orloff, o PSDB é o PT de amanhã. 
Tendo alcançado o poder em 1994 
ancorado, por um lado, pelo avassalador 
sucesso do Plano Real e, por outro, pela 
aliança feita com diversos partidos de 
cunho conservador, marcadamente o PFL, 
o PSDB tornou-se depositário das 
esperanças nacionais, assumindo uma 
face dúplice, moderna e arcaica. A vitória de 
Fernando Henrique Cardoso, simbolicamente, 
representou a vitória do planejamento sobre a 
ideologia, do pragmatismo realizador sobre a 
fidelidade a princípios e grupos de pressão e 
utilizou intensamente a idéia de que haveria um 
consenso na sociedade, acima dos partidos, 
corporificado na meta de estabilização da 
Economia. Crescimento com segurança, enfim. 
Isso valeu pelo menos para 7 dos 8 anos FHC, 
descontado o rompimento do PSDB com o PFL há 
pouco mais de 1 ano com a eleição de Aécio Neves 
para a presidência da Câmara e de Jader Barbalho 
para a do Senado.  

O PT, na atual campanha, moveu-se imbuído 
de agudo e intenso pragmatismo, como o PSDB em 
1994. Setores mais “radicais”, puristas, do partido 
foram silenciados ou voluntariamente se 
contiveram. O apelo de governo do PT lançou-se 
além da fronteira dos trabalhadores, contemplando 
o setor de intermediação financeira, grande 
indústria, classes médias. A imagem do candidato 
Lula (assim como a “mão” dos 5 dedos de FHC) foi 
enfatizada, aliada a uma postura de equilíbrio, 
moderação e serena confiança (acima das disputas 
partidárias e do “feijão-com-arroz” da política), 

que beirou o desdém dos concorrentes. Alianças 
com partidos conservadores (PL) foram 
estabelecidas. Como FHC em 1998, o PT fugiu do 
debate e detalhamento de suas propostas, jogando 
suas fichas no imaginário da “mudança”. Podemos 
trocar por “estabilidade” há 8 anos. E lembrar que 
FHC teria dito, ainda ministro da Fazenda de 
Itamar: “esqueçam o que eu escrevi”, mote 
elucidativo para o atual e tão propagado PT “light”.  

E, ainda, Lula capitalizou o sucesso concreto de 
diversas administrações petistas Brasil afora, da 
mesma forma que FHC utilizou a seu favor os 
dividendos do sucesso do Plano Real. A virtude não 

esteve ausente da estratégia 
do PT, como não esteve na do 
PSDB. 

 Quanto a José Serra, 
seu papel é dos mais 
ingratos, desde o iniciar 
dessa campanha presidencial. 
“Dissidência” do PSDB, foi a 
voz que bradou para quem se 
dispusesse a ouvir que as 
medidas para manutenção da 
“âncora cambial” do Real em 

1999 eram nocivas ao próprio Plano e que trariam 
custo desnecessário ao país. Foi dos críticos mais 
constantes e incisivos da condução da política 
econômica nesses 8 anos, mesmo “isolado” no 
exílio altamente exitoso do Ministério da Saúde. 
Criticou intensamente, ainda, a aliança do PSDB 
com o PFL, medida que para ele representava uma 
concessão desmedida. Serra, inserido nas mais 
diversas estruturas governamentais e 
representativas, jamais deixou dúvidas quanto a 
seu ímpeto por realizar, debater, obter êxito em 
suas ações. Ainda que levadas a cabo de forma 
isolada. Impôs seu nome ao PSDB contra 
Jereissati (capaz, provavelmente, de manter o 
apoio do PFL) e se beneficiou largamente do 
“fritar“ múltiplo das candidaturas Roseana, Ciro e 
Garotinho. Confrontado, porém, com Lula, 
encontrou uma base de apoio reticente e reduzida 
e um adversário disposto a granjear apoios no 
próprio PSDB.  

A postura distante e por vezes mesmo crítica 
de FHC em relação à campanha Serra revela mais 
do que captam os olhos. O estilo de fazer política 
os separa, bem como as estratégias eleitorais 
aproximam FHC e Lula. Serra e FHC são cores 
diferentes no espectro do PSDB e, nesse sentido, 
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Serra está sendo deveras sincero quando diz que 
se eleito seria presidente do SEU governo e não de 
FHC, de cuja imagem ele tenta insistentemente se 
desvencilhar. Não há dúvidas quanto à 
competência de Serra, bem como quanto à sua 
fidelidade ao PSDB. É um candidato preparado 
para a Presidência. Mais que a pecha de 
“tecnocrata” que lhe possam impingir e a falta de 
carisma, contudo, Serra leva desvantagem no 
confronto com Lula porque, de fato, Lula está 
seguindo abertamente a trilha de FHC, a despeito 
da postura do PT durante todo o mandato do 
último. A mudança de Lula parece se revestir de 
uma aura de continuidade implícita, senão nas 
políticas que serão adotadas (podem até 
eventualmente ser similares, num contexto de 
dificuldades para o país no plano externo e de 
necessidade de concessões feitas pelo PT para 
aprovar determinados projetos), no estilo de fazer 
política, na forma de conquistar o voto do eleitor 
brasileiro. Os fins são os mesmos e os meios, 

também. Serra não conseguiria fazer assim, é o 
que parece, eterna dissidência. 

Moral da história: mais que mudança, o 
eleitor brasileiro pode dar um novo mandato, não 
a FHC, mas ao estilo FHC de fazer política, legado 
que deverá perdurar por extenso período, dado 
que conseguiu conquistar até mesmo o mais 
ferrenho opositor do próprio FHC durante dois 
mandatos consecutivos (haveria maior prova de 
eficiência?). A idéia pode desagradar a todo 
petista de carteirinha, mas não creio que provoque 
desagrado no próprio Lula ou em seu “núcleo 
duro” de campanha. Certamente, tal fato não seria 
do agrado de Serra (melhor só do que mal 
acompanhado seria uma frase adequada). Diziam 
que a coalizão PSDB-PFL poderia durar 30 anos no 
poder. Vejamos quanto ao PT-PL. Enfim...Como 
dizia o saudoso Cazuza nos idos de 1988 (em 
“Solidão, Que Nada”), a eleição presidencial de 
2002 selecionará “um novo rosto... atrás do 
mesmo véu”. 
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QQuuoo  VVaaddiiss,,  MMrr..  BBuusshh?? 
SSaaddddaamm quer saber!

 
 

 

Eventos dos últimos dias têm demonstrado a 
direção que o presidente dos Estados Unidos (a sua 
assessoria, mais especificamente) está imprimindo à 
política externa estadunidense.  A assinatura, por 
Bush, em 16 de outubro, de uma resolução do 
Congresso que permite o uso da força para desarmar 
o Iraque e destruir suas armas de destruição em 
massa e a mobilização do porta-aviões Constellation, 
e sua escolta da ilha de Diego Garcia para o Golfo 
Pérsico, foram os pontos culminantes dos esforços 
internos do governo para a legitimação da iminente 
campanha militar que tirará Saddam Hussein do 
poder (matando-o, certamente).   

Considerada a fase II da 
operação Enduring Freedom 
(Liberdade Duradoura), a invasão 
do Iraque será a coroação da 
transição por que passa a política 
externa americana desde a 
ascensão de George W. Bush Jr. à 
presidência.  Essa transição se 
refere à emergência de uma 
grande estratégia unilateralista ou 
imperial estadunidense para o 
resto do mundo em substituição à 
grande estratégia multilateralista 
liberal construída após a Segunda 
Guerra Mundial, assentada, por 
sua vez, no liberalismo, 
especialmente o econômico, e na 
construção e no funcionamento de 
instituições internacionais que 
legitimem e facilitem a forte 
presença norte-americana no 
mundo e a consecução dos seus interesses.  O 
liberalismo engajado de Clinton passou, então, a ser 
substituído pelo intervencionismo preventivo de 
George W. Bush Jr.   

Entretanto, a realização do intento de Bush e 
sua assessoria vem-se afigurando mais complexa e 
custosa do que se imaginava a princípio.  A política de 
Bush para o Iraque enrijeceu-se desde o 11 de 
setembro, e transladou-se do pólo 'contenção 
institucionalizada' da administração Clinton para a 
direção da 'contenção ferrenha', até a extremidade 
'intervenção' do espectro.   Tal curso de ação tem 
enfrentado opositores importantes, tanto domésticos 
quanto internacionais.  No plano interno, a doutrina 
Bush, principalmente em sua vertente 'vingar papai e 
derrubar Saddam', tem sido vorazmente criticada por 
personalidades de reconhecido calibre que, 

principalmente, manifestaram 
suas posições contrárias ao 
iminente ataque ao Iraque.    

Na esfera do 
establishment político-militar 
americano, Norman 
Schwartzkopf (comandante 
supremo da coalizão contra 
Saddam na Guerra do Golfo) e 
Brent Scowcroft (National 
Security Advisor/assessor 
direto de Bush Sr.) integram o 
rol daqueles que consideram o timing da campanha 
militar como absolutamente inapropriado (um 
verdadeiro óbice à realização dos objetivos da operação 

Liberdade Duradoura e da 'guerra contra o 
terrorismo').  Na esfera acadêmica, 
renomados internacionalistas como 
Immanuel Wallerstein, Noam Chomsky e 
Saskia Sassen, dentre outros, vocalizaram 
sua oposição à doutrina Bush, juntamente 
com artistas estadunidenses e profissionais 
de diversas áreas, notadamente em um 
recente texto que circulou a rede mundial 
de computadores, intitulado 'Not In Our 
Name' (Não em Nosso Nome). 

No plano internacional, os opositores 
mais importantes à campanha para 
derrubar Saddam se encontram no quadro 
de membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU (Rússia, França e 
China), além de inúmeros (se não a 
totalidade dos) países islâmicos.  A Rússia, 
em primeiro lugar, desenvolveu um 
relacionamento bem próximo do Iraque há 
décadas, tem bilhões de dólares a receber 

de Saddam (dívida oriunda, principalmente, da venda 
de armamentos) e assinou, recentemente, um acordo 
bilateral que contempla negócios e somas de até US$50 
bilhões.  No entanto, a oposição russa pode estar 
amainando: recompensas oferecidas por Washington, 
além, principalmente, da possibilidade de que os 
Estados Unidos façam 'vista grossa' para um ataque 
russo contra a Geórgia, cujo território está sendo 
utilizado por rebeldes chechenos para a promoção de 
ataques contra os russos, podem levá-los a aprovar, no 
Conselho de Segurança, uma resolução que autorize o 
uso da força contra Saddam.  O acordo informal 
'Geórgia pelo Iraque' tende, após a recusa do 
presidente Eduard Shevardnadze de extraditar 
'rebeldes' chechenos presos no país, a ser grande 
atrativo que engendrará uma mudança diametral de 
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posição da Federação Russa quanto ao futuro de seu 
parceiro de longa data.  No caso de França e China, 
as tentativas americanas de suborná-las e/ou 
ameaçá-las não parecem ter produzido efeitos 
concretos.  A França foi o primeiro país a 
restabelecer, oficialmente, suas conexões aéreas com 
Bagdá e um daqueles, juntamente com a China, a se 
manifestar contra a vigência do corrente pacote de 
sanções contra o Iraque.  França e China foram 
sempre reticentes quanto ao intervencionismo de 
Washington, e estão redigindo projetos de resoluções 
alternativos aos anglo-americanos, no âmbito do 
Conselho de Segurança da ONU.  No tocante aos 
países islâmicos, por possuírem, a maioria deles, 
movimentos ou organizações, atuantes em território 
nacional, que podem ser consideradas terroristas e, 
destarte, ameaças à segurança nacional 
estadunidense, tendem a considerar a doutrina de 
ataques preventivos e a operação militar contra o 
Iraque como o estabelecimento de precedentes para 
intervenções vindouras em seus próprios territórios.  
No caso dos grandes exportadores de petróleo, 
especificamente, a discordância se origina no temor 
de que os Estados Unidos venham a controlar as 
reservas e os fluxos de petróleo iraquiano para o 
resto do mundo, sendo que um possível aumento da 
produção iraquiana pressionará os preços 
internacionais para baixo e competirá por mercados 
com o óleo de outros produtores. 

Saddam, a seu turno, tem feito o possível e o 
improvável para impedir que o ataque que virá a 
removê-lo do governo e, provavelmente, assassiná-
lo, se materialize.  Ele se utilizou dos sistemas 
nacionais de comunicação, que são controlados pelo 
governo e gerenciados por seu filho mais velho, Oday 
Hussein, para lançar uma grande campanha midiática 
com vistas a promover a sua reeleição através de um 
referendo.  No dia 15 de outubro passado, 100% dos 
iraquianos votaram 'sim', até mesmo com impressões 
digitais marcadas a sangue, no referendo que 
prolongou a permanência de Saddam no poder por 
mais sete anos.  Além disso, Saddam concedeu 
indulto a opositores políticos e criminosos, soltando 
milhares de prisioneiros de seus cárceres, à notória 
exceção dos espiões de governos estrangeiros, com o 
intuito claro de fortalecer sua legitimidade interna e 
assegurar que os iraquianos realmente se mobilizem 
a seu favor e rechacem a invasão norte-americana 
contra seu país.  O referendo, por sua vez, visou a 
demonstrar ao mundo que são os iraquianos aqueles 
que devem legitimamente escolher (ou retirar) seus 
governantes, e que, ademais, apóiam seu presidente 
de forma incondicional. 

No plano político-militar, os Estados Unidos 
encontrarão tenazes movimentos populares de 
resistência, oriundos tanto do Iraque como de outros 
países islâmicos.  No norte do Iraque, os movimentos 
fundamentalistas curdos, especialmente o antigo 
Movimento Islâmico do Curdistão e o recém-criado Jund 
al-Islam (Exército do Islã), que possui assessores da al-
Qaeda e representantes de bin Laden em seus quadros, 
indubitavelmente engrossarão as linhas de frente 
iraquianas contra a coalizão liderada pelos Estados 
Unidos.  É possível, além disso, que haja a intervenção 
de países vizinhos na campanha, prestando apoio aos 
combatentes iraquianos, e de organizações terroristas 
do Oriente Próximo ou com bases regionais, como as 
inúmeras organizações palestinas (que sempre 
receberam apoio de Saddam), com sedes 
especialmente na Síria, o Hizballah e células da al-
Qaeda.  Além disso, a possível mobilização de curdos 
turcos (PKK) para lutarem no norte do Iraque, e contra 
uma possível participação turca ao lado dos 
americanos, e prováveis ataques a Israel por parte de 
Hussein, reforçam a tendência de expansão dos 
esforços de guerra e perda de controle e direção da 
campanha por partes dos Estados Unidos.  Por fim, há a 
possibilidade de que, percebendo-se acuado e sem 
alternativas de ação, Saddam venha a fazer uso de 
armas de destruição em massa contra a coalizão que 
busca removê-lo do governo e matá-lo. 

Saddam quer saber como, quando e com quem as 
forças americanas lhe prestarão uma 'visita'.  De suas 
percepções e planejamento, emergirão as respostas 
defensivas ou até mesmo ofensivas (preventivas) dos 
iraquianos.  Saddam demonstrou, no passado, não ser 
tão bom calculista, mas quando o leão é importunado 
ou ameaçado na própria toca, ele reage ferozmente.  
Se Bush comprar a batalha e iniciar a guerra, terá que 
arcar com os seus custos, que variam da prevista e 
prolongada presença militar, política e econômica 
estadunidense no Iraque, até a capacidade de 
convencer os americanos da necessidade da 
continuação da batalha em caso de uso de armas de 
destruição em massa por Saddam (ou outros), e 
mesmo a continuação da presença americana no 
Iraque, que será, provavelmente, constantemente 
alvejada por iraquianos e opositores estrangeiros. 

Quo vadis, presidente Bush Jr.?  Se o bom 
senso falasse mais alto, ficar em casa é o que os 
americanos fariam.  Se decidirem visitar Saddam, é 
melhor que levem a mudança, pois ficarão lá por um 
bom tempo!  
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Festa da dddeeemmmooocccrrraaaccciiiaaa? 
CCCllliiiccchhhêêê, pero no mucho.
  

Em 6 de outubro 
passado, mais de 94,7 
milhões de homens, 
mulheres, jovens, e 
idosos brasileiros de 
todas as cores e credos 
compareceram nas cinco 

regiões do País ao chamado das urnas. Eleições 
proporcionais e majoritárias foram conduzidas 
simultaneamente, através de um moderno 
sistema de votação eletrônica – quiçá o mais 
sofisticado do mundo – acessando desde tribos 
macuxis em Roraima até o coração 
cosmopolitano da paulicéia. Apesar das 
distorções que o sistema político 
nacional permite ao prever a 
realização concomitante dos 
processos eleitorais para poderes 
executivo e legislativo e dentro do 
que se espera dos dispositivos 
previstos no ordenamento jurídico 
brasileiro, um processo 
absolutamente idôneo na origem 
consagrou a eleição de novos 
deputados estaduais, federais e 
senadores. Candidatos aos governos 
estaduais garantiram seus ingressos 
no segundo turno onde se fez 
necessário e pela quarta vez em treze 
anos, o povo brasileiro teve 
assegurado o seu direito 
constitucional e moral de eleger seu 
Presidente da República, através de 
eleições livres e diretas.  

Para os mais novos como eu, a 
constatação, apesar de definitivamente não ser 
vazia de significado, não provoca comoções 
mais apaixonadas, nem traz lágrimas aos olhos. 
A pós-Geração Coca-Cola não foi violentada 
pelas garras da ditadura, nem tampouco 
desfrutava de maturidade filosófica suficiente 
para perceber a singularidade poética da 
reconquista por um povo do direito de escolher 
seus governantes, quando, por exemplo, das 
Diretas Já ou das Eleições de 1989. Mas basta 
um ranço de patriotismo no coração ou um 
mínimo de interesse científico por política para 
constatar a dimensão da consolidação da 

democracia no Brasil na última década. Não 
precisamos fazer uma retrospectiva histórica 
muito extensa ou varredura geográfica muito 
longínqua para perceber que em diversos 
países da atualidade um número 
incompreensível de pessoas não desfruta dos 
direitos humanos mais básicos, quanto mais 
podem se “dar ao luxo” de votar e participar 
ativamente do processo político de seus países, 
exercendo dessa forma seus direitos civis e 
políticos. 

O Brasil não foi único ou o primeiro dos 
subdesenvolvidos ou das ditaduras latino-
americanas a adotar a democracia como 
sistema político. Tampouco foi seu paladino ou 
emblema maior. A onda de redemocratização 

foi em grande medida 
resultado dos estímulos 
ofertados pelo cenário 
internacional com o final da 
Guerra Fria e paralela à 
necessidade de liberalização 
das economias nacionais em 
todo o globo. Contudo, faz-se 
fácil constatar que das 
diversas sociedades que 
reconquistaram a 
democracia, muitas não 
tiveram habilidade para 
sustentá-la e viram-se às 
voltas com golpes de Estado, 
regimes pseudo-democráticos 
ou governos marcadamente 
autocráticos. Segundo as 
Nações Unidas, dos 81 países 
que passaram por um 

processo de democratização a partir dos anos 
1980, 34 regrediram para o autoritarismo ou 
conflito. Para não mencionar países à beira da 
convulsão social em função da carência de 
legitimidade institucional do Estado. O Brasil 
definitivamente não é um desses países e, 
embora figure numa posição pouco mais que 
intermediária neste estudo da ONU, recebe 
destaque por iniciativas como o orçamento 
participativo de Porto Alegre e por sua ampla 
liberdade de expressão.  

Dia 27 próximo, além de 14 novos 
governadores, o Brasil escolherá seu novo líder 
nacional. Luiz Inácio Lula da Silva ou José 
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Serra governarão o país até 2006. Caso Serra 
vença o desafio eleitoral, o povo estará 
demonstrando sua aprovação quase irrestrita à 
administração do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e alterando pouco a 
disposição de forças políticas brasileiras. O que 
poderia significar o referendo popular sobre um 
bom andamento da política nacional e sobre as 
inquestionáveis conquistas deste governo. 
Caso Lula vença, a política brasileira 
experimentará um fato raro em sua estrutura 
não-raro conservadora e oligopolista: a 
alternância de partidos no poder. Embora 
forças políticas que ocupam o poder há séculos 
no País estejam apoiando Lula neste pleito, o 
Partido dos Trabalhadores foi nos últimos vinte 
anos, francamente, o partido de oposição mais 
constante e presente. Seria interessante notar 
que, no que tange a consolidação da 
democracia no Brasil, uma possível vitória de 
Lula seria um teste cabal para o arraigamento 
da cultura democrática no corpo sócio-político 
brasileiro. Já se para o País como um todo, 
Lula na Presidência é a melhor opção, bem, 
como se diz no botequim, “aí são outros 
quinhentos.” De todo, resta que ainda que 
afetado pelas contingências econômicas 
geradas pela tensão pré-eleitoral nos mercados 
financeiros nacionais e internacionais, o País 
sairá fortalecido dessas eleições. Qualquer que 
seja seu resultado.  

Com efeito, não se ouviram ruídos sobre 
a articulação de um golpe – militar ou branco - 
das elites, dos partidos conservadores, dos 
empresários e dos militares acerca de uma 
eventual vitória da oposição. Pelo contrário, 
dado o quadro pré-eleitoral tornado público  
pelos institutos de pesquisa, estes setores têm 
articulado-se para apoiar a campanha petista e 
não perder espaço político em um eventual 
mandato de Lula. Não obstante, qualquer 
movimentação nesse sentido soa criminosa, 
despudorada, anacrônica e, no limite, 
fantasiosa. Anos atrás não soaria. Com isso em 
mente, não é difícil notar quão biológico 
podem ser os trâmites da política e da busca 
pelo poder.  

Ademais, cumpre destacar o elogiado 
esquema de transição desenhado por FHC para 
preparar a transmissão da faixa para seu 
sucessor, facilitando doravante a 
governabilidade do País nos próximos anos e 
imprimindo transparência e accountability à 
democracia brasileira em seus meandros não –
eleitorais. 

Acima de conclusões de natureza 
político-partidária ou ideológica, as eleições 
2002 demonstraram o grau de maturidade da 
democracia brasileira e da disposição do povo 
em participar do processo político nacional 
através de pleitos eleitorais (o comparecimento 
este ano é 13% maior que em 1998) e, assim, 
decidir os rumos do País. Se o processo 
democrático ainda não é visceralmente 
acompanhado por desenvolvimento, 
distribuição de renda, educação e redução  da 
violência civil, no que tange às liberdades 
individual, basta olhar para a realidade social 
brasileira vinte e cinco anos atrás para se 
constatar progresso e evolução da definição de 
cidadania nessas terras.  

Nessa linha de pensamento, se na 
Constituição Federal está prescrita uma 
democracia do tipo representativa, iniciativas 
como as de Porto Alegre supracitada, esforços 
realizados por OnGs e a liberdade de imprensa 
aqui garantida elevam a possibilidade de 
gestação de uma democracia participativa no 
País. Bem, por ora, satisfaçamo-nos com a 
recém-conquistada relativa lisura do processo 
eleitoral.  

À luz do exposto, os pessimistas da 
intelligentsia tupiniquim, antes de fazer alarde, 
afirmando mais uma vez que o Brasil é o país 
Ingana - aquele dos impostos da Inglaterra e 
benefícios de Gana -, ou a Belíndia – uma 
Bélgica cercada por uma Índia -,  poderiam 
começar a se acostumar com o fato de que 
podemos ser, afinal, um outro híbrido: a 
Induíça - uma população quantitativamente do 
tamanho da Indonésia vivendo em uma 
democracia qualitativamente como a da Suíça. 
Futebol, carnaval e democracia. Bom país para 
se viver. 
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AAAnnnttteeesss   TTTaaarrrdddeee   dddooo   qqquuueee   NNNuuunnncccaaa
O problema é saber se já não é tarde 
demais. 
 

Após mais de uma 
década de "alinhamento incondicional" 
aos Estados Unidos – com base na 
teoria do "realismo periférico", que 
propunha que os países sem 
importância estratégica deveriam se 
alinhar, sempre que possível, à 
potência hegemônica – a Argentina 
hoje se vê frente a uma série de 
problemas e desafios, que são 
conseqüência direta de tal 

alinhamento.  
A Argentina participou da Guerra do Golfo 

Pérsico com o envio de uma fragata e em diversas 
missões de paz na ex-
Iugoslávia, no Haiti e em 
muitos outros locais do 
mundo, o que lhe rendeu o 
título, dado por Bill Clinton 
em 1998, de aliado extra 
OTAN dos Estados Unidos. 
Além disso, caracterizou-se 
por ter sido o aluno exemplar 
daquele que se convencionou 
chamar de "Consenso de 
Washington", buscando seguir 
à risca as reformas 
econômicas e financeiras 
difundidas e defendidas pelos Estados Unidos 
durante este período. Destarte, foram privatizadas 
todas as empresas de serviços públicos – como 
água, luz, telefonia, petróleo, etc. 

Não obstante, essa política de "relações 
carnais" com os Estados Unidos – conforme definido 
pelo chanceler argentino Guido di Tella – não trouxe 
as benesses esperadas pelo establishment 
argentino. Pelo contrário. A despeito dos 
comentários feitos por aqueles a quem Hobsbawm 
denominou de "teólogos do livre-mercado", as 
conseqüências de tal alinhamento irrestrito ao credo 
neoliberal foram quatro anos de recessão, o fim do 
Plano de Convertibilidade, uma insolvência geral do 
sistema bancário e o colapso político-social. Em 
suma: a bancarrota da Argentina. 

Mas parece que isto não foi o bastante. Em 
um documento titulado "A Estratégia para a 
Segurança Nacional dos Estados Unidos", elaborado 
pelo Poder Executivo Estadunidense, a Argentina não 
se encontra entre os países com os quais os Estados 

Unidos pretendem estabelecer "coalizões 
flexíveis" para enfrentar o os conflitos regionais 
no continente latino-americano. Segundo o 
documento, "no hemisfério ocidental, temos 
formado coalizões flexíveis com países que 
compartilham nossas prioridades, particularmente 
México, Brasil, Canadá, Chile e Colômbia. (...) 
Juntos, promoveremos um hemisfério 
verdadeiramente democrático, onde nossa 
integração fortaleça a segurança, prosperidade, 
oportunidade e esperança". 

Além disso, apesar da generalizada 
crise econômica, social e política, de proporções 
homéricas, a Argentina não tem sido alvo das 
atenções mundiais como poderia ser esperado. Em 
verdade, os louros colhidos pela Argentina foram 
nove meses de frustrantes negociações com o 

Fundo Monetário Internacional. O 
ostracismo destinado à Argentina é 
tamanho que Hans Tietmeyer, presidente 
do Deutsche Bundesbank, chegou a 
afirmar que "A Argentina caiu na 
insignificância". Todavia, ao contrário do 
que se poderia pensar, nem tudo são 
lágrimas. 

Luzes, mesmo que opacas, 
parecem despontar no fim do túnel. Em 
primeiro lugar, notamos uma mudança de 
postura no que tange aos governantes 
argentinos. Roberto Lavagna, ministro da 
economia argentino, após as infindáveis 

supracitadas negociações com o FMI, afirmou que 
"podemos continuar vivendo sem um acordo com o 
Fundo". Em outras palavras: o governo argentino 
começa a ver que existe vida após o FMI. Em 
segundo lugar, notamos uma mudança de postura 
no tocante aos intelectuais argentinos. Carlos 
Escudé, pai do malfadado "realismo periférico", 
afirmou, algumas semanas atrás, que a Argentina 
"necessita aceitar a hegemonia brasileira" e que "a 
consolidação e o aperfeiçoamento do Mercosul sob a 
liderança brasileira é a opção mais realista". Ou 
seja: existe vida após a negligência estadunidense. 
Será esta a hora de os países latino-americanos 
repensarem suas políticas de inserção no sistema 
internacional? Pode ser que a Argentina, ex-aluna 
exemplar e assecla entusiasta do credo neoliberal, 
esteja sendo também uma das primeiras a mostrar 
um caminho alternativo. Cabe às demais nações 
terem em mente que ao sábio é dado o direito de 
mudar de opinião. A nós, torcermos para que essa 
mudança não venha tarde demais. 
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