
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
CALDERÓN, F. Países Andinos: Tempos de agitação, tempos de mudança. Sociedade e democracia 
nos países andinos meridionais. In SORJ, B., and OLIVEIRA, MD., eds. Sociedade civil e 
democracia na América Latina: Crise e reinvenção da política [online]. Rio de Janeiro: Centro 
Edelstein de Pesquisa Social, 2007. pp. 147-198. ISBN 978-85-9966-223-6. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Países Andinos 
Tempos de agitação, tempos de mudança. Sociedade e democracia nos países andinos meridionais 

 

Fernando Calderón G. 



PAÍSES ANDINOS: Tempos de agitação, tempos de mudança. Sociedade e democracia nos países andinos meridionais. 147

Introdução

Os chamados “países andinos meridionais” – Bolívia, Equa-

dor e Peru, que aqui serão denominados “andinos” – estão

redefinindo seus horizontes políticos e de desenvolvimen-

to. As mudanças acontecem no âmbito da democracia e,

em alguma medida, as redefinições procuram vincular di-

ferentes alternativas à globalização com traços culturais de

longa duração.

1 Sociólogo boliviano, Assessor Especial Regional em Governabilidade e

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o De-

senvolvimento (PNUD).
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A complexidade histórica dessas sociedades, que perten-

ceram ao Império de Tawantinsuyu, redefiniu-se com a

colonização européia e com as Repúblicas do início do sé-

culo XIX.2 O Estado-Nação que se formou não se mostrou

interessado em reconhecer culturalmente nem incluir so-

cialmente as maiorias indígenas e mestiças, e os espaços de

participação cidadã, na verdade, se revelaram limitados.

Exatamente por isso podem ser considerados Estados naci-

onais inacabados. Os mecanismos de discriminação étni-

co-cultural nesses países, muito freqüentemente, se

superpõem de forma variada aos mecanismos de exclusão

social e dominação política.3

No entanto, nessas sociedades ocorrem também progres-

sos e mudanças em diversos aspectos da vida social, cultu-

ral e político-institucional, muitas vezes, vinculados à

mobilização e à demanda de setores excluídos e povos nati-

vos. Nota-se que as dinâmicas de secularização e a inter-

venção capitalista modificaram as matrizes socioculturais

e regionais, gerando novas identidades mestiças – tanto tri-

butárias dessas transformações como da resistência das cul-

turas originais. Torna-se, portanto, difícil imaginar as novas

2 Para uma análise sobre o Império do Tawantinsuyu, veja-se Rostworowski,

M. Historia del Tahuantinsuyu, II edición. Lima: Instituto de Estudios

Peruanos, 1988. Para o conteúdo histórico das comunidades, veja-se

Harris, O.; Larson, B. e Tandeter, E., (comp.) La participación indígena

en los mercados surandinos. La Paz: CERES, 1987.
3 Tenemos pechos de bronce... pero no sabemos nada constitui uma am-

pla avaliação crítica da revolução boliviana. Veja-se PNUD Bolívia.

Tenemos pechos de bronce... pero no sabemos nada. La Paz: Plural Edi-

tores, 2003. Para o caso peruano, veja-se Cotler, J. Claves, Estado y nación

en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1978. E para o Equador,

Verdesoto. La modernización conservadora, 1983.
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“inteligências indígeno-mestiças” ou regionais e suas pro-

postas de transformação sem considerar as experiências

mencionadas. Mudanças políticas inacabadas ou fracassa-

das – como a revolução boliviana ou as experiências do

reformismo no Equador ou no Peru e, muito particularmen-

te, a própria democracia em curso – são antecedentes indis-

pensáveis para compreender as novas escolhas e para manter

uma idéia de mudança sem perder a noção de continuidade

histórica.

É precisamente com esta “pluralidade de vida” nos om-

bros que as sociedades andinas meridionais constroem pos-

sibilidades e escolhas futuras.4

O que se pretende explorar é a idéia de que tanto a de-

mocracia política e o acesso a meios culturais de massa pró-

prios da globalização, quanto o melhoramento de alguns

indicadores sociais – particularmente os educativos –

condicionaram dinâmicas de renovação política e inclusão

simbólica. Ao mesmo tempo, as experiências advindas de

reformas estruturais promoveram exclusão e mal-estar so-

cial, agitação e demandas por mudança. As escolhas atuais

4 Nesses países, as exclusões sociais são estruturais, o que limita a demo-

cracia e o desenvolvimento. A este respeito, Figueroa (2005) afirma que

dado o alto grau de desigualdade e o conseqüente quadro de
desestabilidade prevalecente, estes países não têm progredido em ter-

mos de crescimento nem de igualdade e, por isso, continuam verificando

altos níveis de exclusão social. As reformas econômicas não alcançaram

os resultados esperados e não levaram em conta a desigualdade nas ações

políticas, isto é, na cidadania. Esta desigualdade, afirma Figueroa, é um

fator essencial do desenvolvimento. Veja-se Figueroa, A. Desarrollo

económico y ciudadanía en América Latina. Trabalho apresentado no

seminário “Estrategias para el Fortalecimiento de la Ciudadanía Soci-

al”. PNUD, Buenos Aires, de 14 a 16 de setembro de 2005.
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vêm de uma sociedade civil renovada e constituem saídas

para a crise.

O texto pretende: 1) constatar a força da democracia; 2)

fazer um breve balanço comparativo da globalização; 3) sin-

tetizar tendências sociopolíticas atuais em cada um dos

países, e 4) propor algumas pautas sobre um padrão de rela-

ções entre etnia, classe e nação.

1. A força da democracia

Com a dupla transição política e econômica vivida nos úl-

timos 20 anos, os países aqui considerados passaram por

momentos de agitação que levaram a mudanças, desafios e

oportunidades. Com isso, uma política renovadora da demo-

cracia figura no centro desse cenário. Por um lado, nenhum

ator – especialmente os novos movimentos socioculturais

ou novos líderes políticos atuantes – deseja trilhar cami-

nhos que não sejam da via democrática. Por outro, novos

atores – tradicionalmente excluídos ou cerceados pelo po-

der político – têm conseguido ingressar de forma efetiva

nos jogos do poder, fazendo uso das formas democráticas.

Com isso, a impressão é de que a idéia republicana de de-

mocracia finalmente vai tomando forma social. Ainda que

sejam escolhas e cenários variados, e alguns até catastrófi-

cos, vale indagar quais as possibilidades de reforma social

associadas à reforma institucional que possam fortalecer a

própria democracia.

Nos anos 1980, inicia-se um processo de democratiza-

ção na América Latina, particularmente na Região Andina,

que implicou a incorporação crescente do voto de maiorias

previamente excluídas. Quando se observam, nos bairros
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urbanos mais pobres e em lugares afastados, as contendas

eleitorais, especialmente as votações em si, é fácil notar o

nascimento de uma importante cultura cívica e uma socia-

bilidade cidadã associadas à “festa eleitoral” e à importân-

cia do voto cidadão. A participação eleitoral nestes países

reafirmou a cidadania política e legitimou a democracia

como forma de convivência e caminho para transformações.

Com o retorno da democracia, a participação eleitoral ape-

sar de uma leve tendência descendente é alta: nos três paí-

ses submetidos a estudo, mais de 71% dos eleitores

registrados compareceram às urnas.5

A legitimidade de tal participação contrasta fortemente

com a crítica e a desconfiança das ofertas dos partidos e

lideranças políticas tradicionais. A democracia representa-

tiva é alvo de muitas críticas e a capacidade dos partidos

para impulsionar processos de mudança legítimos tende a

ser muito baixa. No Informe Latinobarómetro 2005 (IL

2005), por exemplo, observa-se que menos da metade (48%)

dos andinos considera que não pode existir democracia sem

partidos políticos. Segundo o documento, os países com

maiores falências de legitimidade são o Equador e a Bolí-

via. Em ambos, mais de 60% dos consultados pensa que os

partidos políticos não são necessários para a democracia, e

apenas 18% dos habitantes da Região Andina declaram ter

interesse na política.6 O surgimento e o desenvolvimento

de movimentos ou forças políticas e sociais contestatárias

5 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA),
2006. Disponível em http://www.idea.int/vt/index.cfm.

6 Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2005. Santia-

go de Chile, 2005. Disponível em http://www.latinobarometro.org.
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responde à necessidade de preencher este vazio com novas

ofertas que interpelam a ordem estabelecida e buscam cons-

truir novas opções.

No entanto, diferentemente das experiências de coopta-

ção política passadas, o eleitorado tende a ser mais autôno-

mo e a estruturar um voto complexo e racional, modificando

as pautas eleitorais tradicionais. Isto não significa deixar

de reconhecer a importância renovada e a força de meca-

nismos e redes verticais e “clientelistas” nas formas de fa-

zer política ou a importância da mobilização e luta nas ruas,

às vezes com traços autoritários, pela realização de objeti-

vos políticos específicos. Na realidade, o que se pretende

destacar é que todas estas formas de fazer política convi-

vem no cenário contemporâneo destes países.7

O que há de mais recente nessas transformações é a reapa-

rição da questão multicultural, com orientações de gênero,

regional, juvenil, religiosa e, sobretudo, indígeno-mestiça

em movimentos sociais. São diferenças culturais que inci-

dem na busca de renovação de uma democracia mais plura-

lista e participativa, e nesse sentido, a relevância está em

que tipo de mudança democrática pode ocorrer e como se

vincula à globalização.

Uma hipótese argumentativa seria a emergência de uma

espécie de “neodesenvolvimentismo” que buscaria, ao mes-

mo tempo, redefinir um pacto com as empresas transnacio-

nais e conseguir desenvolvimento socioeconômico inter-

no, devolvendo ao Estado um papel protagonista na política

7 Para uma análise sobre as atitudes políticas e o importante peso do
autoritarismo, ver Seligson, M. A. Auditorias sobre la democracia en

Bolivia y en Ecuador 2004. Disponível em http://sitemason.vanderbilt.

edu/psci/seligson/all, 2004.
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e no desenvolvimento. Este “neodesenvolvimentismo” se

apoiaria no imaginário indígena e mestiço popular e busca-

ria redefinir os padrões de inclusão e mobilidade social. Se-

gundo esta hipótese, não predominaria um fundamentalis-

mo indigenista, porque está fortemente condicionado pelas

mudanças na sociedade civil. A impressão que se tem é que

atualmente estes países contam com sociedades civis mais

autônomas e cosmopolitas. Por exemplo, Manuel Chiriboga

afirma que é impensável a dinâmica do movimento indíge-

na do Equador sem sua vinculação com a sociedade da infor-

mação. O MAS e a liderança de Evo Morales estão direta-

mente associados ao movimento antiglobalização, e os

movimentos indígenas tanto do Equador como da Bolívia têm

optado, às vezes com problemas, por caminhos democráticos.

Além das orientações políticas da conjuntura, as mu-

danças na sociedade civil são enormes, entre outras razões,

pela proliferação de ONG altamente internacionalizadas.

No entanto, também se nota que em alguns setores radi-

cais destes movimentos e organizações da sociedade civil

orientações fundamentalistas que têm deificado o andino,

buscando o retorno a um “comunitarismo” de origem e pro-

pondo um enfrentamento com a cultura ocidental. Seria

possível argumentar que a sociedade civil também é diver-

sa e que suas preferências oscilam entre a dependência de

formas corporativas arcaicas e facciosas e a busca de auto-

nomia. Certamente, o fenômeno é comum a todos os luga-

res, ainda que as experiências nos próprios países andinos

sejam diferentes.

O ressurgimento da questão multicultural é bastante

visível nos últimos resultados dos recentes processos elei-

torais da Bolívia e do Peru. As eleições presidenciais da
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Bolívia – realizadas em 18 de dezembro de 2005 – foram

vencidas por Evo Morales, representante do MAS, com

maioria absoluta (53,7% dos votos).8 Nas eleições de 9 de

abril de 2006 no Peru, o candidato Ollanta Humala – do

partido Unión por el Perú – esteve em primeiro lugar, com

25,7% do total dos votos, e passou para o segundo turno.

No caso do Equador, desde 1996, tem sido evidente a força

do Pachacutik nos processos eleitorais e políticos do país.

Em síntese, é possível detectar na conjuntura atual dos

países andinos e na sociedade civil muitas formas de ação

social que combinam práticas eleitorais, clientelismos re-

novados e protestos de rua. O problema é como redefinem a

política democrática.

2. Um breve balanço da globalização

A globalização expressa uma profunda mudança nas matri-

zes societárias e econômicas da sociedade industrial. Um

novo tipo de sociedade centrada na produção de informa-

ção e conhecimento, organizada em tempo real, em escala

mundial está surgindo. A tecnoeconomia e a informação

estariam influenciando e cruzando todas as esferas da vida

social, seja econômica, política ou cultural, o que estaria

afetando fortemente a vida cotidiana das pessoas (Castells,

1996-1997).9

8 Os dados das eleições da Bolívia provenientes da Corte Nacional Electoral

estão disponíveis em http://www.cne.org.bo/sirenacomp/index.aspx. E
os dados referentes às eleições do Peru são do Jurado Nacional Electoral,

e estão disponíveis em http://www.jne.gob.pe.
9 Castells, M. La era de la información. Economía, sociedad y cultura.

Volumes I, II e III. Madrid: Alianza, 1996-1997.
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Na região, as reformas econômicas levadas a cabo nestes

últimos 20 anos tinham sido importantes vetores de incor-

poração à globalização. No entanto, os saldos econômicos e

sociais foram negativos em toda a América Latina, especial-

mente na região andina.

Ainda que as experiências tenham sido diversas, é possí-

vel questionar se a globalização assim produzida será genu-

inamente sustentável.10 No tópico seguinte, essa questão

será abordada e, muito brevemente, serão analisados os re-

sultados sócio-econômicos das reformas, o acesso ao merca-

do cultural global e o fenômeno de crescente frustração das

expectativas de boa parte da população andina estudada.

As reformas

O Índice de Reforma Econômica – apresentado no informa-

tivo La Democracia en América Latina – mostra um avan-

ço sustentado das reformas mencionadas, tanto na América

Latina como na Região Andina.11 Este Índice contém cinco

sub-índices: políticas de comércio internacional, políticas

impositivas, políticas financeiras, privatizações e contas de

capitais.

O crescimento anual do PIB por habitante na América

Latina – e especialmente na Região Andina – durante a dé-

10 Para uma discussão a respeito, veja-se Calderón(coord.)¿Es sostenible la

globalización en América Latina?, especialmente o Prólogo e as Conclu-

sões. Calderón, F. (coord.) ¿Es sostenible la globalización en América

Latina? Debates con Manuel Castells. Santiago de Chile: Fondo de Cul-
tura Económica-PNUD Bolivia, 2003.

11 Para mais detalhes, veja-se PNUD, La democracia en América Latina.

Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Buenos Aires:

Aguilar-Altea-Taurus-Alfaguara, 2004.
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Gráfico 1

Região Andina, índice de reforma econômica:

Fonte: elaboração própria sobre a base de dados do informativo PNUD (2004),

La Democracia en América Latina.

cada de noventa e o período 2000-2004 não foi sustentado.

Ao contrário, no conjunto dos países andinos houve cresci-

mento negativo nos períodos 1998-1999 e 2002-2003. A ele-

vação experimentada em 2004 deve-se, em grande medida,

ao crescimento de 15,8% do PIB per capita da Venezuela, já

que nos demais países a variação é inferior a 6%. Por outro

lado, na Bolívia, Peru e Equador, as taxas de crescimento ao

longo do período 1991-2004 não superam – exceto no Peru

em 1994 e 1995 – os 5,4% por ano. Na Bolívia, inclusive, a

maior variação positiva mal alcança 2,9%.12

Entre 1990 e 2002, a porcentagem de pessoas abaixo da

linha de pobreza aumentou de 51% para 53,1% e a de indi-

gentes, de 21,7% para 22,7%. Na Bolívia, a pobreza aumen-

12 Fonte: Base de estatísticas e indicadores sociais, CEPAL, 2006.

Região Andina Região Latino-americana
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tou mais de 8 pontos percentuais entre 1990 e 2002, e a

população abaixo da linha de indigência cresceu de 23%

para 37,1% durante o mesmo período. Já no Peru houve uma

queda de 3,5 pontos percentuais da indigência e no Equa-

dor reduziram-se tanto a pobreza quanto a indigência – em

particular, a pobreza foi reduzida em 13 pontos percentuais,

de 62% para 49%.

Em geral, a Região Andina apresenta a mesma evolução

que a América Latina em termos de desigualdade, mas pos-

sui maiores níveis de pobreza e indigência, especialmente

em comparação com o Chile e o Uruguai. No entanto, a

Bolívia se sobressai por seus altos níveis de desigualdade.13

De fato, do mesmo modo que no Equador, a desigualdade

cresceu entre 1990 e 2002; somente no Peru houve uma

leve diminuição da desigualdade.

Em 2002, 44% dos latino-americanos encontravam-se

abaixo da Linha de pobreza, porém, ao considerar exclusi-

vamente as zonas rurais, esta porcentagem crescia até

61,8%. Com relação à origem étnica, um estudo do Banco

Mundial sobre os povos de originários indica que na Bolí-

via mais da metade da população é pobre, mas a porcenta-

gem sobe para quase 75% para a população indígena. No

Equador, a pobreza entre os indígenas chega aos 87%, en-

quanto no Peru 43% dos lares pobres são indígenas.14 Da

mesma forma, o Índice de Desenvolvimento Humano rela-

13 De acordo com a CEPAL (2004), o nível de desigualdade pode ser classi-
ficado em quatro grupos: Baixo (Gini oscila entre 0 e 0.4699); Médio (Gini

entre 0.4700 e 0.5199); Alto (Gini apresenta valores entre 0.5200 e 0.5799),

Muito alto (Gini oscila entre 0.5800 e 1).
14 Veja-se Hall, G. e Patrinos, H. Indigenous Peoples, Poverty and Human

Development in Latin America: 1994-2004, 2005, em impressão.
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15 UNDP, Human Development Report 2005. International Cooperation

at a Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World. New

York: Hoeschtetter Printing Co., 2005. As posições nos IDH são as se-

guintes: Peru (79), Equador (82) e Bolívia (113) ocupam posições de de-

senvolvimento humano médio. Informe sobre Desarrollo Humano 2005.

Ao analisar alguns componentes desse índice, se nota que o PIB per capita

é de US$ 5.260 para o Peru (PPA em US$, 2003), superior ao registrado

pelo Equador, US$ 3.641, e pela Bolívia, US$ 2.587. No entanto, o Equa-

dor (74,3 anos) apresenta uma melhor expectativa de vida que o Peru (70

anos) e a Bolívia (64,1 anos); assim como um melhor nível de alfabetiza-

ção (91% é a taxa de alfabetização de adultos, diante de 87,7% e 86,5%,

do Peru e do Equador, respectivamente).

tivo ao Gênero é inferior que o Índice de Desenvolvimento

Humano para todos os países da Região Andina.15

No entanto, concomitantemente a estes fenômenos de

exclusão social ocorreram avanços em alguns indicadores

Quadro 1:

Bolívia, Equador e Peru, indicadores de bem-estar, 1990 e 2002

Notas:

(1) Zonas urbanas

(2) Os dados de pobreza, indigência, concentração de renda e desigualdade do

Peru correspondem aos anos 1997 e 2003.

Fonte: elaboração própria sobre a base de dados da CEPAL,

Panorama Social de América Latina 2005.

População abaixo População abaixo da Participação relativa

da Linha de pobreza Linha de indigência dos 10% mais ricos Desigualdade

País (em porcentagem) (em porcentagem)
na renda total

(Coeficiente de Gini)
(em porcentagem)

1990 2002 Var 1990 2002 Var 1990 2002 Var 1990 2002 Var

Bolívia 52.6 62.4 9.8 23.0 37.1 14.1 38.2 41.0 2.8 0.538 0.554 0.02

Equador 62.1 49.0 -13.1 26.2 19.4 -6.8 30.5 34.3 3.8 0.461 0.513 0.05

Peru 47.8 54.8 7.2 25.1 21.8 -3.5 33.3 33.6 0.3 0.532 0.525 -0.01

Região Andina 51.0 53.1 2.1 21.7 24.8 3.1 - - - - - -

América Latina 48.3 44.0 -4.3 22.5 19.4 -3.1 - - - - - -
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sociais que complicam ainda mais a situação. Houve signi-

ficativas melhorias em alguns indicadores sociais, como a

expectativa de vida, o índice de analfabetismo e o acesso a

saneamento. Ainda que os dados escondam diferenças im-

portantes – como a qualidade da educação –, podem ser re-

conhecidos como conquistas. A expectativa de vida

aumentou 3,2 anos para a Região Andina; o analfabetismo

caiu quase 4 pontos percentuais, e o acesso a saneamento

cresceu mais de 10 pontos percentuais. Sobressaem, espe-

cialmente, a redução do índice de analfabetismo na Bolívia

(6,2 pontos percentuais) e o crescimento do acesso a sanea-

mento no Equador e na Bolívia (16 e 12 pontos percentuais,

respectivamente).16

Em contrapartida, o desemprego – exceto na Bolívia –

aumentou nos países da região. Neste sentido, é importan-

te assinalar que, de acordo com o IL 2005, em 66% dos lares

da região uma pessoa ficou sem trabalho nos últimos 12

meses. Esta porcentagem é especialmente elevada no Peru,

e para 31% dos andinos o desemprego é o problema mais

grave.17

Um fenômeno coadjuvante particularmente relevante na

reprodução da exclusão social é a importância de uma cul-

tura política da desigualdade. Ela constitui um sério obstá-

culo para a democracia e o desenvolvimento em sociedades

tão complexas como as andinas, pois limita tanto a demo-

cracia, ao reconhecer a pluralidade das sociedades andinas,

como também o desenvolvimento, já que impede a amplia-

16 Para maior detalhe, veja-se CEPAL, Panorama Social de América Latina

2005. Santiago de Chile: UN-CEPAL, 2005.
17 Corporación Latinobarómetro, 2005, op cit.
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ção das capacidades dos indivíduos, por considerá-los infe-

riores.18

Mercado e indústria cultural

Uma das dinâmicas mais fortes dos processos de globaliza-

ção é a expansão do mercado e da indústria cultural em

escala mundial. Não apenas os meios de comunicação tra-

dicionais como o rádio e a televisão tendem a se expandir

praticamente em todo o planeta, como também os novos

meios de comunicação como a Internet e os telefones celu-

lares. A questão é como as diferentes sociedades e culturas

estão internalizando e processando esta nova incorporação

comunicativa em sua estrutura de valores.19

Atualmente a sociedade latino-americana possui maior

quantidade de informação e encontra-se integrada em um

universo de consumo cultural cada vez mais amplo; isto é,

existe um processo de crescente inclusão simbólica. A te-

levisão, a Internet e os telefones celulares são os novos re-

ferenciais políticos. Na Região Andina, entre 1990 e 2002,

o número de linhas telefônicas e telefones celulares por 100

18 Para maior detalhe, veja-se Szmukler, A. “Cultura política, desarrollo y

democracia: un análisis exploratorio sobre la desigualdad en la región

andina”. Mimeografado. Para  o efeito de atitudes autoritárias, ver

Seligson, op. cit. e, especialmente, o Informe de Desarrollo Humano de

Bolivia 2004. PNUD Bolivia, Informe Nacional de Desarrollo Humano

en Bolivia 2004. Interculturalismo y globalización: la Bolivia posible.

La Paz: Plural, 2004.
19 O Informe de Desarrollo Humano de 1998 analisa as tendências e os

significados para os países em vias de desenvolvimento desta formidá-

vel expansão do consumo cultural em escala mundial. UNDP, Human

Development Report 1998. Consumption for Human Development. New
York: Oxford University Press, 1998.
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habitantes cresceu quase 20 vezes, e a de usuários de

Internet, mais de 5 vezes, entre 1996 e 2002. Entre os países

andinos meridionais, destacam-se os casos da Bolívia, onde

a quantidade de linhas telefônicas e telefones celulares au-

mentou mais de 12 vezes, e do Peru, com um incremento

de 9,1 vezes na quantidade de usuários de Internet.20

No centro da vida social estão a mídia e suas relações

complexas com os processos políticos em curso. De certa

forma, a mídia tem aumentado o multiculturalismo, pois

apresenta cotidianamente – às vezes com sentido democrá-

tico e na maioria dos casos com sentido discriminatório –

cenas em que se multiplicam, em escala global, as mudan-

ças e demandas multiculturais. O multicultural é notícia e

está transformando as formas de identificação do outro e da

própria democracia.

No Peru, segundo um estudo elaborado por Lauer (2004)21,

a mídia influi significativamente na construção do campo

político, principalmente através de seu papel fiscalizador.

Também influi na agenda política mediante denúncias

jornalísticas, ampliando protestos sociais e desempenhan-

do um papel não menos importante para a imagem negati-

va dos líderes políticos.

A mídia, na Bolívia, em particular a televisão, também

tem um crescente impacto no exercício da política. Segun-

do uma pesquisa realizada pela Corte Nacional Electoral, o

uso dos meios de comunicação é alto (74,5%) e o mais po-

20 CEPAL (2005).
21 Lauer, M. Los medios en la coyuntura peruana 2004-2006. Informe ela-

borado no quadro do PAPEP, 2004.
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pular é a televisão (56,3%).22 Os meios de comunicação são

hoje decisivos na competição eleitoral, na fiscalização da

gestão pública, na perda de confiança em partidos políticos

e na difusão de demandas com forte conteúdo étnico-cul-

tural. Na Bolívia, a mídia configura um sistema fragmen-

tado e heterogêneo: as redes privadas que respondem a

interesses de grupos empresariais influem significativamen-

te na gestão política; a rede estatal que defende os interes-

ses do governo possui menor influência e os meios

pertencentes à Igreja, não submetidos a interesses privados

ou partidários, gozam de grande legitimidade. No Equador,

a presença dos chamados “foragidos” (grupos populares e

de classe média) nas ruas, que se comunicavam por celula-

res, e um programa de rádio, foram cruciais na queda do

presidente Gutiérrez.

Como resultado têm-se sociedades mais expostas ao

consumo cultural e com maior educação, porém sem os

meios para satisfazer as demandas e sonhos que tal expo-

sição provoca.

Frustração de expectativas

A conclusão que se deseja ressaltar é que, embora as re-

formas estruturais tenham produzido exclusão social em

vários níveis, as dinâmicas culturais da globalização, com

significados ambivalentes, geraram maior inclusão simbó-

lica. De um ponto de vista principalmente subjetivo, tal

tensão permite levantar a hipótese sobre a emergência de

22 CNE.  Cultura política y democracia en Bolivia. Segundo Estudio Naci-

onal. La Paz: Unidad de Análisis e Investigación del Área de Educación

Ciudadana, 2004.
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um fenômeno de frustração de expectativas nas sociedades

andinas estudadas que tenderiam a influenciar uma série

de comportamentos sociopolíticos e culturais. Entre os fe-

nômenos influenciados destacam-se os seguintes:

Crítica às instituições e crise de confiança

Estas críticas relacionam-se, principalmente, à debili-

dade das capacidades de ação política dos diferentes parti-

dos políticos para representar a sociedade, compreender as

mudanças, elaborar horizontes normativos de progresso e

gerenciar cotidianamente a política. Isso aparentemente se

traduz em crise dos mecanismos de representação e inter-

mediação política. O sociocultural teria sérias dificuldades

Gráfico 2

Região Andina, indicadores sobre democracia, 2005

Em porcentagens

Fonte: elaboração própria sobre a base de dados do

Informe Latinobarómetro 2005.

Peru

Equador

Bolívia

Região Andina

América Latina

Satisfação com a democracia Apoio à democracia Sem partidos não pode haver democracia



164 Fernando Calderón G.

para ser representado na arena política pelos partidos polí-

ticos. O Gráfico 2 reflete a valorização das instituições e a

confiança dos andinos na democracia. Em geral, a satisfa-

ção com a democracia é baixa e a desconfiança, alta.

Demanda de um novo tipo de Estado

Estas demandas manifestam-se principalmente mediante

uma crítica ao Estado mínimo promovido pelas reformas.

Desse modo, existe uma crescente demanda de um Estado

ativo e regulador. Os estudos de opinião pública mostram

como a população advoga por uma nova relação entre o Es-

tado e a economia, na qual o Estado se ocupe em gerir a

integração social e a igualdade, mas, ao mesmo tempo,

potencialize a economia no quadro da globalização e ma-

neje os novos códigos do mundo moderno. Assim, por exem-

plo, segundo o IL 2005, em média somente 35% dos

habitantes da Região Andina acreditam que as privatizações

foram proveitosas. Por outro lado, quase 70% dos bolivia-

nos manifestaram o desejo de que o Estado tenha maior

participação no negócio do gás.

Aumento das mobilizações étnico-culturais

Os cidadãos, além da participação eleitoral, estão bus-

cando outros canais de expressão de seu mal-estar com a

política e, sobretudo, com os resultados das reformas estru-

turais, tanto através de organizações alternativas com ca-

pacidade de questionamento e protesto que enfraquecem o

Estado, quanto de mobilizações de rua. Constata-se que 15%

dos andinos dizem ter assinado uma petição, 14% haviam

comparecido a manifestações e 5% haviam bloqueado o

trânsito. Na Bolívia e no Equador observam-se altos níveis
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de mobilização cidadã: 17% dos bolivianos e 13% dos

equatorianos afirmaram ter participado de manifestações

autorizadas; além disso, 11% dos bolivianos manifestam

ter bloqueado o trânsito.23

Este componente multicultural redundou em um cres-

cimento dos conflitos e da sua intensidade. Trata-se, pelo

menos em alguns casos, de conflitos de reação e protesto,

mas, também de busca de novas formas de opção política e

convivência intercultural. São conflitos que revelam as di-

ficuldades das instituições e do Estado para alcançar inclu-

são social e reconhecimento cultural. De algum modo, estão

sendo gerados novos padrões de conflito e organização soci-

al que tendem, nos âmbitos da globalização e da interna-

cionalização da política, a gerar novos ciclos históricos. No

núcleo deste assunto está a questão indígeno-mestiça e seu

papel na política e na democracia.

3. As experiências da Bolívia, Equador e Peru

Bolívia

A transição para a democracia na Bolívia começou no fim

dos anos setenta e implicou vinte anos de experimentação

com diversas reformas eleitorais, constitucionais e estru-

turais que ampliaram a arena dos partidos políticos. Du-

rante este período, formaram-se numerosos partidos

políticos,24 cuja primeira atividade teve lugar durante o go-

verno da Unidad Democrática y Popular (1982-1985), espe-

23 Corporación Latinobarómetro (2005), op. cit.
24 Cabe destacar os seguintes partidos: Acción Democrática Nacionalista

(ADN); Partido Socialista (PS-1) e também expressões indigenistas e
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cialmente no Congresso Nacional. Nos três anos deste go-

verno, tornaram-se visíveis os problemas básicos do siste-

ma multipartidário, em um contexto de presidencialismo

híbrido, caracterizado primordialmente pela eleição do pre-

sidente pelo Congresso. As disputas entre o Poder Executi-

vo e o Poder Legislativo constituíram uma das principais

dificuldades da governabilidade no país. Esta crise de

governabilidade foi resolvida em 1985, quando os princi-

pais partidos do sistema encontraram uma forma de solucio-

nar o impasse entre os poderes Executivo e Legislativo.25

Por meio de quatro coalizões diferentes entre esses par-

tidos e outros menores, a Bolívia alcançou um grau de esta-

bilidade nunca experimentado, que permitiu continuidade

das políticas econômicas.26 Esta “democracia pactuada”, que

manifestações neo-populistas como Conciencia de Patria (CONDEPA) e

Unidad Cívica Solidaridad (UCS). A estes partidos juntaram-se partidos

de esquerda pré-existentes, como o Partido Comunista Boliviano (PCB) e
o Partido Obrero Revolucionario (POR). Veja-se Calderón, F. e Gamarra,

E. “Crisis y reforma de los partidos políticos en Bolivia”. Cuaderno de

Futuro 19. Informe de Desarrollo Humano. La Paz: PNUD, 2004.
25 Para mais detalhes, veja-se Calderón, F. e Gamarra, E. (2004), op. cit.
26 Os pactos democráticos de maior relevância são: Diálogo para la Demo-

cracia (novembro de 1984): partidos políticos com representação parla-
mentar, Central Obrera Boliviana e Confederación de Empresarios

privados; Pacto por la Democracia (1985-1989): MNR-ADN; Acuerdo

Patriótico (1989-1993): MIR e ADN-PCC; Reforma del Sistema Electoral

(junho de 1991): partidos políticos com representação parlamentar;

Acuerdo por la Modernización del Estado y el Fortalecimiento de la

Democracia (julho de 1992): partidos políticos com representação parla-
mentar; Pacto por la Gobernabilidad (1993-1997): MNR-MRTK, MBL e

UCS; Compromiso por Bolivia (1997-2002): ADN-NFR, MIR, UCS, PDC

e CONDEPA; Acta de Entendimiento (junho de 2001): partidos políticos

e organizações sociais. Para maior detalhe sobre estes pactos, seus obje-

tivos e resultados, veja-se Calderón, F. e Gamarra, E. (2004), op. cit.
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garantiu aos partidos governantes controle do Parlamento,

entrou em crise em 2002.

Para entender a crise da democracia pactuada é necessá-

rio conhecer certos traços que a definiram desde as suas

origens (Calderón e Gamarra, 2004). Em primeiro lugar, a

democracia pactuada contava com um expressivo grau de

clientelismo político. A distribuição de cargos e postos pas-

sou a ser a única recompensa tangível para os militantes

dos partidos que faziam parte das coalizões. No entanto,

devido às reformas estruturais que reduziram o tamanho

do Estado, a quantidade de cargos disponíveis também di-

minuiu. Em segundo lugar, a tomada de decisões concen-

trou-se no Poder Executivo, cuja orientação era tecnocrática.

Com efeito, o projeto das principais políticas foi levado a

cabo por pequenos grupos de tecnocratas dos diferentes

ministérios. Em terceiro lugar, a democracia pactuada con-

tribuiu para a consolidação do caudilhismo partidário. Esta

democracia não foi produto de um pacto entre os partidos

políticos, mas sim entre as suas cúpulas. Em quarto lugar,

ela fomentou o desenvolvimento de uma maquinaria elei-

toral que girou entre os três partidos principais. Por últi-

mo, houve consenso entre os principais partidos com relação

às características políticas do modelo e a política econômi-

ca. Nenhum partido – apesar das críticas feitas à estratégia

de desenvolvimento – se atreveu a modificar o programa de

reforma estrutural.

O maior paradoxo da democracia pactuada é que suas

práticas, em vez de consolidar o sistema de partidos, produ-

ziram uma crise significativa. Os partidos políticos não se

modernizaram, não incorporaram novas lideranças, não

puderam melhorar suas relações com a sociedade nem arti-
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cular uma sociedade fragmentada. A COB não foi substitu-

ída por um novo ator articulador das demandas sociais, e

por conseqüência, multiplicaram-se os conflitos sociais, o

que levou a uma fragmentação social que logo foi canaliza-

do pelo MAS.

Em síntese, a democracia pactuada teve sérias limita-

ções que não pôde resolver, apesar das reformas implemen-

tadas. Como conseqüência da sua crise e do impacto

negativo das reformas estruturais na Bolívia, ocorreram três

fenômenos.

Um empate social

Produziu-se uma espécie de “empate social” que se

estruturou em torno de duas agendas altamente polariza-

das e com legitimidade insuficiente para impor objetivos

gerais. Foram as chamadas “Agenda de outubro” e “Agen-

da de janeiro.” A primeira teve como eixo discursivo a na-

cionalização dos hidrocarbonetos; enfatizou o sociopolítico;

articulou-se ao redor de movimentos sociais e indígenas e

foi liderada pelo MAS e pela Federación de Juntas Vecinales

de El Alto. Por outro lado, o eixo discursivo da “Agenda de

janeiro” foi orientado pela idéia de autonomias “departa-

mentais”; deu maior ênfase a questões econômicas; foi acei-

ta pelos setores cívico-empresariais e liderada pelo Comité

Cívico de Santa Cruz.

Este fenômeno pode ser visto nos resultados das elei-

ções de dezembro de 2005 e em pesquisas de opinião públi-

ca. De acordo com dados da Corte Nacional Electoral, nas

eleições de 2005, o MAS (com Evo Morales como candidato

a Presidente) ganhou em La Paz, obtendo 66,6% dos votos,

enquanto o partido PODEMOS (com Jorge Quiroga como
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candidato a Presidente) obteve 18,1% das preferências. Em

contrapartida, em Santa Cruz, venceu o candidato de PO-

DEMOS, com 41,8% dos votos, e o MAS ficou em segundo

lugar, com 33,2%.27 Ainda assim, ao analisar a aprovação

atual do presidente Evo Morales e seu governo, nas cidades

de La Paz e El Alto, esta porcentagem se aproxima de 80%;

mas em Santa Cruz e Tarija, alcança somente 50%.28

Crises institucionais e de representação

A Bolívia sofre uma importante crise de representação: as

instituições e o sistema de partidos não conseguiram repre-

sentar a diversidade sociocultural do país nem converter as

demandas em projetos que beneficiassem a comunidade.

Os indicadores mais claros são os que refletem a falta de

confiança nas instituições, especialmente nos partidos po-

líticos e no Congresso. Esta pouca confiança também está

refletida na proporção de pessoas que consideram desne-

cessários os partidos e o Parlamento para a existência da

democracia.29

A esta linha de pensamento se junta o mal-estar com a

democracia em geral e uma diminuição na sua escolha como

27 Dados obtidos em http://www.cne.org.bo/sirenacomp/index.aspx. Cor-

te Nacional Electoral de Bolivia.
28 Dados preliminares de pesquisa de opinião pública realizada por Apoyo,

Opinión & Mercado Bolivia entre 15 de março e 15 de abril de 2006.
29 De acordo com um estudo realizado pela Corte Nacional Electoral no

fim de 2004, os partidos políticos e o Parlamento eram as instituições

com pior imagem. CNE (2004), op. cit. Além disso, no IL 2005 percebe-

se que menos da metade dos bolivianos (41%) considera que não pode
existir democracia sem partidos políticos, enquanto um pouco mais da

metade (54%) crê que não pode existir democracia sem Congresso.

Corporación Latinobarómetro (2005), op. cit.
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sistema de governo: em 2005, a metade dos bolivianos (49%)

considerava que “a democracia é preferível a qualquer ou-

tra forma de governo”. A insatisfação com a democracia é

particularmente alta: somente 24% sentem-se “muito sa-

tisfeitos” ou “realmente satisfeitos” com a democracia.30

Além disso, produziu-se um importante deslocamento

de votos dos partidos tradicionais para outras opções. Em-

bora este processo tenha sido gradual, ele se deu de manei-

ra sistemática, a ponto de as opções anti-sistema parecem

ser as mais atraentes para o eleitorado atualmente.

Limites da economia de base estreita

A economia de base estreita caracteriza-se por concen-

trar a maior quantidade de rendas ou lucros, ao mesmo tem-

po em que forja e mobiliza um número restrito de empregos.

Assim, com poucos trabalhadores, altos investimentos e

estruturas concentradas, estas atividades permitem alta

produtividade, ainda que com uma irrisória distribuição

social. Junto a esse setor exclusivo, porém próspero, funcio-

na outro, às vezes complementar à base estreita, ainda que

em alguns momentos portador de autonomias restritas

(PNUD Bolivia 2005).31

30 Dados obtidos do IL 2005. Corporación Latinobarómetro (2005), op. cit.

Embora ainda não exista informação, provavelmente a conformidade com

a democracia boliviana aumentou sob as eleições e o governo de Morales.

A popularidade deste presidente e seu governo, segundo as últimas son-

dagens de opinião pública, é muito alta.
31 Em contrapartida, “funciona outro [setor], às vezes complementar à base

estreita, ainda que por momentos portador de autonomias restritas. Tra-

ta-se da chamada economia popular, cujos atributos são exatamente opos-

tos aos anteriores, isto é, gera a maior quantidade de empregos, porém,

concentra volumes reduzidos de renda. As relações entre estes dois “mun-
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Assim, a economia de base estreita caracteriza-se pela

presença de uma relação inversamente proporcional entre

renda e emprego.32 Na Bolívia, muitos ganham pouco e pou-

cos ganham muito. O desempenho desta economia tem sido,

e continua sendo objeto de consideráveis críticas, por não

ter reduzido nem os níveis de pobreza nem a desigualdade.

De acordo com o informativo La economía más allá del

gas, elaborado pelo PNUD Bolívia em 2005, a economia de

base estreita apresenta os seguintes sintomas: baixo cresci-

mento econômico, alta concentração em poucos produtos

exportáveis, baixa produtividade, desarticulação entre os

setores e persistência da pobreza, da desigualdade e da bai-

xa mobilidade social.33

No mesmo informativo sugere-se que três fatores deter-

minam a persistência dessa economia. O primeiro refere-se

às práticas individuais ou familiares de diversificação

ocupacional sem a correspondente especialização produti-

va. O segundo é a coexistência entre um elevado nível de

reciprocidade, confiança e cultura associativa nas esferas

sociais e políticas, e um baixo nível de confiança e inci-

pientes práticas de cooperação na esfera econômica. O ter-

ceiro relaciona-se com uma urdidura institucional projetada

dos” são, às vezes, de exploração, em detrimento da economia popular a

favor do setor exportador; às vezes de interdependência, quando

conseguen se associar em condições de simetria e, na maioria das vezes,

de indiferença ou receio, porque consideram-se incompatíveis para uma
articulação proveitosa. PNUD Bolívia. La economía más allá del gas.

Informe temático sobre desarrollo humano. La Paz: PNUD, 2005.
32 De acordo com estudos realizados no quadro do PAPEP Bolívia, 83% da

base da pirâmide trabalhadora boliviana produz apenas 25% das recei-

tas, enquanto 7% da cúpula trabalhadora é responsável por 65%.
33 PNUD Bolívia (2005), op. cit.
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por e para poucos atores econômicos. Estes fatores relacio-

nam-se estreitamente com as dificuldades que enfrenta a

economia popular para vincular-se de forma positiva ao se-

tor exportador e, conseqüentemente, com a possibilidade

de gerar maiores receitas e obter uma melhor redistribuição.

Os fenômenos derivados da crise da democracia pactua-

da e os parcos resultados das reformas estruturais (empate

social, crise de representação e limitações que a economia

de base estreita gera) trouxeram a necessidade de grandes

mudanças na Bolívia.

O MAS, neste sentido, constituiu-se como uma nova

força sociopolítica, cuja agenda abrange temas de reforma

institucional, um novo pacto econômico com as empresas

transnacionais (nacionalização dos hidrocarbonetos,

reestatização da AFP), a expansão da base da economia, a

redistribuição de renda e de riqueza (através de redistribui-

ção de terras) e inclusão sociocultural, entre outros. No seu

interior combinam-se orientações nacional-populares, so-

ciais e de indigenismo andino, e suas formas de atuação

não são alheias ao histórico sindicalismo mineiro e campo-

nês. Justamente, a combinação de lógicas reformistas com

lógicas nacional-populares ilustra a flexibilidade e a força

do MAS tanto na esfera nacional quanto internacional. Pro-

vavelmente, com a chegada do MAS ao poder, na Bolívia se

inicia a construção de uma matriz política de corte

neodesenvolvimentista com ênfase indígeno-mestiça. Po-

derá o MAS impulsionar um ciclo histórico? Poderá aceitar

um pluralismo democrático intercultural? Será capaz de

impulsionar uma nova opção de desenvolvimento e gerar

uma nova estrutura institucional? Como isso será enfren-

tado na Assembléia Constituinte?
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Em 2 de julho de 2006 foram eleitos 255 constituintes,

cuja principal tarefa, a partir de agosto de 2006, será deba-

ter e redigir uma nova Assembléia Constituinte, e um refe-

rendum vinculativo para esta Assembléia em relação à

possibilidade de instaurar autonomias de caráter regional

no país. Nessas eleições, registrou-se o maior nível de par-

ticipação eleitoral dos últimos 25 anos: 84,5% dos cidadãos

inscritos compareceram às urnas. O MAS obteve 50,7% dos

votos da Assembléia Constituinte, enquanto o PODEMOS

– a principal força opositora – alcançou uma votação de

15,3%. Deste modo, o MAS obteve a maioria relativa na

Assembléia, com 137 representantes.

Por sua vez, no Referendum sobre autonomias, 57,6%

dos votantes manifestaram-se contra as autonomias regio-

nais. Porém, nas regiões mais prósperas, ganhou a aprova-

ção da autonomia. O MAS tem a força, mas precisa negociar

para conseguir um novo acordo institucional.

Equador

O processo de transição democrática no Equador começa

em 1979 com a transferência do mandato ao presidente

Roldós. A peculiaridade equatoriana frente aos demais paí-

ses latino-americanos reside na legitimidade das institui-

ções militares, que impulsionaram a transição, mas, em

alguma medida, também a limitaram, já que os atores polí-

ticos e sociais não conseguiram nem construir um sistema

de partidos sólido, nem envolver o conjunto da sociedade

no exercício da democracia. Talvez exatamente por isso se

recorra ou envolva permanentemente os militares e as pró-

prias FFAA nos jogos políticos do poder.
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A “simpatia” da população pelas instituições militares

tem, segundo León Zamosc34, três explicações. Em primei-

ro lugar, os generais equatorianos não desenvolveram a re-

pressão e as políticas pró-empresariais que caracterizaram

os regimes autoritários do Cone Sul. Pelo contrário,

implementaram políticas nacionalistas focadas no desen-

volvimento das exportações petroleiras, na reforma agrária

e na substituição de importações. Durante a década de se-

tenta, a qualidade de vida dos setores populares melhorou

significativamente, o que, somado a uma repressão “sua-

ve”, fomentou atitudes favoráveis aos regimes militares.

Em segundo lugar, a transição democrática foi iniciada e

controlada pelas Forças Armadas. Esta democracia entre-

gue não inspirou a sensação de compromisso que poderia

ter sido gerado se os partidos políticos e a sociedade civil

tivessem tido um papel-chave no retorno à democracia. Em

terceiro lugar, a transição à democracia gerou oportunidades

para a participação política de povos originários. A Consti-

tuição de 1979 universalizou o sufrágio: até então os analfa-

betos eram impedidos de votar, o que excluía uma parte

importante da população indígena. Este processo foi impul-

sionado por Jaime Roldós, que promoveu o envolvimento de

organizações indígenas no desenvolvimento da zona rural e

em campanhas de alfabetização. O fato de estes programas

terem sido reduzidos por Osvaldo Hurtado (presidente entre

1981 e 1984) e eliminados por León Febres Cordero (presi-

dente entre 1984-1988), proporcionou um ponto de partida

para o descontentamento dos ativistas indígenas.

34 Zamosc, L. “The Indian Movement and Political Democracy in Ecuador”.
Latin American Politics and Society. No prelo.
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No entanto, as razões da fragilidade da transição e da

governabilidade democrática são mais estruturais. Histori-

camente, a sociedade equatoriana está marcada por impor-

tantes cisões regionais e socioculturais. A unidade nacional

não pôde reconstituir-se sobre a base de um desenvolvimen-

to regional mais integrado entre a Costa e a Serra, e as eli-

tes não puderam estabelecer pactos de governabilidade que

dessem consistência e estabilidade ao regime democrático.

Tem-se ainda a impressão de que boa parte da cena política

equatoriana está tomada pelos conflitos entre elites mono-

polizadas por fortes personalidades que organizam o sistema

de partidos a partir de interesses particulares.35 Socialmente,

a separação entre elites e sociedade, sobretudo quando esta

é de origem indígena, marca uma debilidade crônica da de-

mocracia equatoriana e em grande medida explica a pro-

funda crise de legitimidade dos sistemas políticos e da

própria governabilidade no Equador.

35 Assim, por exemplo, 5 dos 8 presidentes eleitos nos últimos 25 anos

foram fundadores de partidos (como também o foram dois dos vice-pre-

sidentes que se ocuparam o poder); entretanto, nenhum destes partidos

conseguiu ser reeleito. Este fato talvez possa ser explicado se levarmos

em consideração que a participação em partidos políticos, independen-

temente de ser em áreas rurais ou em cidades, não ultrapassa 4% em
média em todo o país. O regime democrático formal, tal como se desen-

volveu, não conseguiu incluir e consolidar uma das instituições indis-

pensáveis para sua existência: a dos partidos políticos. A esse respeito,

embora vários presidentes nas entrevistas critiquem a proliferação de

partidos, não há um questionamento sobre as causas do fenômeno. De

fato, salvo poucas exceções, o número de partidos está estreitamente
vinculado aos processos eleitorais, e não ao papel de intermediação en-

tre os cidadãos e a vida política que deveriam cumprir de maneira siste-

mática. Abad, G. “El largo camino hacia nuestra democracia: Ecuador

1978-2004”. ODYSEA, 25 años de democracia en Ecuador (1979-2004).

Quito: El Conejo, 2004.
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A atual crise de governabilidade e legitimidade institu-

cional teve seu início em 1995, ano em que se produziu a

primeira destituição de uma autoridade de alto nível: o vice-

presidente foi deposto pelo Congresso por acusações de

corrupção. Desde então, nenhum presidente pôde comple-

tar seu mandato. Todos os presidentes foram destituídos

por diferentes formas de mobilização de cidadãos, com par-

ticipação direta ou indireta das Forças Armadas.36

Simón Pachano destaca que as principais dificuldades

que os partidos políticos enfrentam são: fraca instituciona-

lização, constante mudança de regras, desestabilidade, vo-

latilidade e baixa capacidade de representação.37 Em

particular, Pachano adverte que embora seja pouco prová-

vel encontrar um país no qual a votação se distribua uni-

formemente em todo o território, no Equador chega-se a

limites extremos.38 As diferenças econômicas e sociais

posicionam-se no centro deste fato; mas, as condições polí-

ticas, especialmente as relativas à conformação da cultura

também explicam este fenômeno. A política equatoriana

36 Para uma visão detalhada da crise e as percepções dos principais dirigen-

tes políticos sobre a mesma, ver: ODYSEA (2005), op. cit., também Vega,

J. E. La nueva Corte Suprema de Justicia en Ecuador. Percepciones y

escenarios prospectivos de su instalación. Documento preparatório do

PAPEP Equador, 2005.
37 Pachano, S. “El territorio de los partidos. Ecuador, 1979-2002”. Partidos

políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio. Seminario

regional: Situación actual de los partidos políticos de la Región Andina,

25 y 26 de mayo de 2004. Lima: IDEA, 2004.
38 Segudo cálculos efetuados por Mainwaring e Jones (2003), o Equador

possui o nível mais baixo de nacionalização da amostra utilizada pelos

autores. Mainwaring, S. e Jones, M. P. “The Nationalization of Parties
and Party Systems. An Empirical Measure and Application to the

Americas”. Party Politics, v.9, n.2. Londres, 2003.
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reflete claramente a divisão Costa-Serra e a separação eli-

tes-sociedade que promovem o surgimento de conflitos po-

líticos e eleitorais com fortes traços monadistas. Em termos

eleitorais, isto se traduz por uma distribuição dos votos seg-

mentados de cada partido diferente daquela do eleitorado

nacional.

A evidência empírica expressa claramente um mal-es-

tar político-institucional: somente 33% dos equatorianos

acreditam que os partidos políticos e o Congresso sejam

imprescindíveis para a existência da democracia; 43% afir-

mam que “a democracia é preferível a qualquer outro siste-

ma de governo”, e apenas 14% manifestam-se satisfeitos

com a democracia.39

Por outro lado, no Equador existiria uma espécie de di-

vórcio entre a política e a economia, já que as projeções

econômicas mostram-se bastante otimistas. A dolarização,

o elevado preço do petróleo e o incremento das remessas

provenientes do estrangeiro têm possibilitado que a econo-

mia conte com um clima mais favorável que a situação ge-

ral do país. Entre 2000 e 2004, o PIB do Equador – medido

em milhões de US$, em 2000 – praticamente duplicou, prin-

cipalmente devido ao incremento do chamado PIB petro-

leiro.40 Além disso, reduziram-se tanto a pobreza quanto a

indigência.41 O desafio reside na capacidade das forças polí-

ticas e sociais para conseguirem acordos que, além respei-

tarem as regras do jogo institucional e darem pelo menos

governabilidade sistêmica ao país, possam conseguir polí-

39 Corporación Latinobarómetro (2005), op. cit.
40 Vega (2005), op. cit.
41 Ver seção 2, p. 157
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ticas de reconhecimento cultural e participação no sistema

de tomada de decisões políticas dos grupos excluídos, parti-

cularmente das maiorias indígenas e mestiças.

Peru

A dinâmica política peruana caracterizou-se por impor-

tantes ciclos de desestabilidade e excepcionalidade insti-

tucional que não permitiram dar um sentido sólido de

continuidade ao regime democrático. Trata-se de uma so-

ciedade atravancada por heranças coloniais não resolvidas e

novas formas limitadas de capitalismo que não conseguiram

consolidar um Estado-Nação capaz de unificar e tornar coe-

sa uma sociedade regional e culturalmente heterogênea

(Cotler, 1978).42

Além disso, o Peru experimentou um intenso processo

de secularização e mudança cultural associado a processos

de urbanização centralizados principalmente na cidade de

Lima e em sua área metropolitana. As distâncias regionais

tornaram-se mais complexas, pondo em evidência uma sé-

rie de cisões sociais, econômicas e étnico-culturais que o

sistema político não pôde enfrentar. A própria cidade de

Lima passou a reproduzir as tensões e rupturas do Peru em

seu conjunto.43 Demandas indígenas arcaicas não puderam

ser resolvidas, e novas formas de sincretismo cultural asso-

ciadas à mestiçagem trouxeram novos problemas aos pro-

cessos de integração social e reconhecimento cultural.

42 Cotler (1978), op. cit.
43 O IDH do Peru de 2005 analisa as mudanças e tendências das relacões

inter-regionais no Peru. PNUD Perú Informe sobre Desarrollo Humano

Perú 2005. Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos.

Lima: PNUD, 2005.
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Para Nelson Manrique (2006), a precariedade da demo-

cracia no Peru tem uma profunda relação com o centralismo.

A construção do país como nação foi levada a cabo em fun-

ção de um padrão de desenvolvimento desigual que con-

centrou os recursos em determinadas cidades de litoral,

como Lima, Arequipa e Trujillo. Este processo chega a seu

extremo em Lima, cidade que concentra praticamente a

totalidade dos circuitos de poder. Além da distribuição de-

sigual dos recursos econômicos e humanos, existe um pa-

drão de desenvolvimento que aprofunda as desigualdades.

Esse padrão tende a reproduzir-se no âmbito regional, de

modo que a centralização também se relaciona de forma

estreita com o declive dos centros tradicionais de poder.44

O autor também destaca que, para construir a democra-

cia no Peru, é preciso envolver diferentes formas de repre-

sentação. A proposta oficial da República – pelo menos até

agora – tem negado a diversidade existente na sociedade

peruana, tentando impor a homogeneidade em torno da

cultura “criolla”. Esta proposta fracassou devido à crise da

identidade “criolla” que, dado seu caráter colonial, encon-

trava-se enfraquecida no momento de empreender um pro-

cesso de modernização. O desafio atual seria, segundo

Manrique, construir formas de representação que abranjam

a pluralidade e a diversidade da nação.45

Do ponto de vista macroeconômico, o desempenho do Peru

durante os últimos quinze anos foi satisfatório, e as elites

44 Manrique, N. “Democracia y nación. La promesa pendiente”. La demo-

cracia en el Perú. Proceso histórico y agenda pendiente. Lima: PNUD

Perú, 2006.
45 Manrique, N. (2006), op. cit.
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consultadas, em um estudo recente, consideram que a ten-

dência se manterá. No entanto, elas acreditam que o país

encontra-se em uma situação de pré-crise (ou de crise) – vi-

são compartilhada por empresários, líderes de opinião e po-

líticos. Além disso, consideram que os problemas do país,

especialmente a propensão ao conflito social, deverão se man-

ter nos níveis atuais ou aumentar. A população não está sa-

tisfeita com a atual situação do Peru e julga de forma muito

negativa os políticos, os partidos, o governo e o presidente.46

Por outro lado, a economia e a política percorrem cami-

nhos divergentes. Esta divergência tem sua origem, parci-

almente, no fato de as etapas de crescimento da economia

peruana terem sido de “base estreita”, e não gerarem dina-

mismo fora dela; e no aumento da distância entre as aspira-

ções da população e o que efetivamente ela tem recebido.

A debilidade do sistema de partidos e a propensão ao con-

flito social são constantes na sociedade peruana. Martín

Tanaka (2004) afirma que uma parte importante dos pro-

blemas que a democracia no Peru enfrenta relaciona-se à

fraqueza dos partidos e à inexistência de um verdadeiro sis-

tema de partidos, o que se traduz em um elevado grau de

volatilidade eleitoral e na aparição de figuras “indepen-

dentes” que, ainda que renovem a cena política, também

a dotam de improvisação e a tornam muito vulnerável à

proliferação de interesses particulares, facilitando o desen-

volvimento de forças anti-sistêmicas.47

46 Achard, D. et al. Perú. Coyuntura política y escenarios de corto y medi-

ano plazo. Informe elaborado no quadro do PAPEP, 2005.
47 Tanaka, M. “Situación y perspectiva de los partidos políticos en la

Región Andina: el caso peruano”. Partidos políticos en la Región

Andina: entre la crisis y el cambio. Seminario regional: Situación actual
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No âmbito regional, o Peru é o país com maior volatili-

dade eleitoral e menor estabilidade de partidos e de identi-

ficação com eles. Também é inferior à média da América

Latina o nível de confiança nos partidos políticos e a pro-

porção de pessoas que os considera indispensáveis para o

progresso.48 Isto se revela nos altos níveis de fragmentação

eleitoral. De fato, nas três últimas eleições gerais (1995,

2000 e 2001) apresentaram-se 14, 9 e 8 candidatos presiden-

ciais, e 20, 10 e 13 listas para o Congresso, respectivamen-

te. Para as eleições de 9 de abril, inscreveram-se 32 partidos

nacionais e houve 20 candidatos presidenciais.49

A grande variabilidade das preferências eleitorais das

últimas duas décadas e a debilidade do sistema de partidos

evidenciaram que muitos setores da sociedade peruana não

têm encontrado uma expressão política para suas deman-

das. Muitas mudanças têm ocorrido no Peru nos últimos

anos; algumas classes sociais desapareceram, outras estão

se constituindo, e algumas organizações políticas tradicio-

nais tendem a perder importância.50 No entanto, justamente

de los partidos políticos de la Región Andina, 25 y 26 de mayo de 2004.

Lima: IDEA, 2004.
48 Tanaka, M. e Barrantes, R. “Aportes para la gobernabilidad democrática

en el Perú. Los desafíos inmediatos”. Em: La democracia en el Perú.

Proceso histórico y agenda pendiente. Lima: PNUD Perú, 2006.
49 Para maiores detalhes, ver Tanaka, M. e Barrantes, R. (2006), op. cit.
50 Por exemplo, Acción Popular – partido de Fernando Belaunde Terry – foi

eleito em 1980 com 45% dos votos, e cinco anos depois, obteve somente

4%. O APRA, que em 1985 obteve a presidência com 56% dos votos, não

pôde candidatar-se oficialmente em 1995 por não alcancar 5% de respal-

do. Nas eleições de 1990 e de 2001 ganharam dois candidatos indepen-
dentes: Alberto Fujimori e Alejandro Toledo, respectivamente. Tanaka,

M. e Barrantes, R. (2006), op. cit.
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por esta limitação tendem a surgir novos tipos de lideran-

ças enquanto outras se transformam.

Este descrédito nas organizações políticas teria dado lu-

gar ao surgimento de novas organizações sociais que, de

acordo com Carlos Tapia (2004), estariam desenvolvendo

atividades que poderiam chegar a modificar a matriz políti-

ca nacional.51

Segundo o autor, a vontade política que planifica a gera-

ção e direção dos protestos diz respeito, em parte, a uma

estrutura ideológica decorrente da luta armada do Sendero

Luminoso (SL), que a partir de 1993 iniciou uma etapa de

adaptação às novas condições manifestadas na busca de acor-

dos de paz e de alternativas políticas às implicações da luta

armada. No entanto, não apenas os simpatizantes de SL fo-

mentaram os protestos sociais, como também houve vários

ativistas e líderes locais que concordaram com as proposi-

ções do SL. Isto se deve à crise e à sensação de abandono em

certos setores sociais que fazem emergir a necessidade de

mobilização social – e o radicalismo de seus métodos. O

denominado neosenderismo compreenderia um amálgama

de organizações sociais que conflui interesses convergen-

tes que as unem nos protestos e reivindicações políticas,

porém, entre elas existem diferenças em termos sociais.

Por outro lado, Eduardo Ballón afirma que as crescentes

mobilizações sociais ocorridas no Peru dão conta dos efei-

tos negativos das disputas entre grupos de poder locais, às

vezes motivados pela possibilidade de controlar os recursos

e as influências que tais posições permitem, como também

51 Tapia, C. Coyuntura política: la protesta social y el Neo-senderismo.

Documento elaborado para o PAPEP Perú, 2004.
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pela fragilidade dos mecanismos de participação cidadã que

evidenciam a fragmentação e a dispersão da sociedade civil

peruana.52

No segundo turno eleitoral, os candidatos Ollanta

Humala, do partido Unión por el Perú e Alan García, do

APRA se enfrentaram. A vitória de qualquer dos candida-

tos significará uma mudança na matriz sociopolítica do

Peru, ainda que existam diferenças entre as propostas de

ambos. Ollanta Humala apresentou um projeto de governo

que pode ser qualificado como neodesenvolvimentista, en-

quanto o de Alan García se aproxima mais a uma espécie

de reformismo social.

De acordo com seu projeto de governo – denominado “La

gran transformación. Llapanchik Perú” –, Humala promo-

ve um projeto nacionalista que “quer construir uma maio-

ria social e política para transformar o Peru. Uma maioria

que organize a esperança e que (…) reconstrua o Estado,

dignifique a política e reviva a democracia (…). Trata-se de

engrenar nosso presente com as mais sólidas tradições que,

durante todo o século XX, pretenderam transformar nosso

país, unindo a liberação nacional com a liberação social, e

de construir a pátria a partir das aspirações de algumas

maiorias sociais historicamente exploradas e marginaliza-

das por grupos de poder que sempre representaram a sujei-

ção a interesses imperiais e um ilimitado desprezo pelas

tradições culturais que caracterizaram nossos povos”.53

52 Ballón, E. Los conflictos sociales en la coyuntura. Documento elaborado

para o PAPEP Perú, 2004.
53 Disponível em http://www.partidoupp.org/La_Gran_Transformacion.pdf.
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Por sua vez, a proposta de Alan García54 apresenta, em

primeiro lugar, um Plano de Ação Imediata (180 dias), cujo

propósito é: i) reformar e modernizar o Estado (reduzir os

salários dos parlamentares, reduzir ao mínimo a publicida-

de estatal, fundir as estruturas dobradas); ii) descentralizar

a administração (delegar maiores responsabilidades às regi-

ões e municipalidades); iii) descentralizar a educação; iv)

expandir a cobertura do sistema de saúde; e v) impulsionar

políticas de segurança cidadã, entre outros.

No segundo turno eleitoral, Alan García venceu com

52,57% dos votos. No entanto, não contará com maioria no

Congresso, uma vez que o partido de Ollanta Humala, Unión

por Perú, obteve 45 das 120 cadeiras – enquanto que o APRA

conseguiu 36.55

No curto prazo é previsível imaginar um cenário políti-

co frágil, já que o reconhecimento dos excluídos – e sobre-

tudo dos indígenas – e a questão da igualdade serão decisivos

para construir uma governabilidade sólida.

4. Um padrão histórico: etnia, classe e Nação

Com o objetivo de sintetizar o peso dos movimentos indí-

genas atuais, torna-se fundamental compreender uma es-

pécie de padrão histórico de longa duração que tem estado

presente nas lutas e horizontes dos movimentos indígenas

na região andina.56 Historicamente, as diferentes formas de

54 Disponível em http://www.apraconaplanes.org/doc/PLANPAP.pdf.
55 Dados provenientes da Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú.

Disponível em http://www.elecciones2006.onpe.gob.pe/index.onpe.
56 Para maior aprofundamento desta questão, ver: Calderón, F. e Dandler, J.

(comp.). Bolivia: La fuerza histórica del campesinado. La Paz: CERES, 1982.
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ação dos movimentos indígenas articulam-se com base em

três dimensões fortemente relacionadas: a dimensão nacio-

nal, ou mais precisamente o Estado-Nação; a dimensão so-

cial, ou das diferentes relações de classe, particularmente

de camponeses com o resto da sociedade; e a dimensão ét-

nico-cultural, particularmente as reivindicações da popu-

lação indígeno-mestiça em relação à chamada dominação

neocolonial.

Quando predominou uma orientação nacional popular,

com a revolução boliviana ou com os reformismos milita-

res do Equador e do Peru dos anos setenta, os movimentos e

as demandas indígenas subordinaram-se a um imaginário

nacional popular geralmente mestiço, enquanto as orien-

tações de classe estiveram centradas na mobilidade social.

Por outro lado, quando predominaram as orientações de clas-

se ou as frentes de classe, como as motivadas pelos movi-

mentos de liberação nacional ou pelos partidos marxistas,

o étnico-cultural era visto como ideologias culturalistas,

ou como superestruturas próprias de ciclos históricos atra-

sados, enquanto a questão nacional era vista como uma eta-

pa da revolução social.57

Pela primeira vez em regimes democráticos e nos mol-

des das mudanças que estão sendo analisadas neste artigo,

o eixo articulador do nacional e do social são as dinâmicas

indígenas. A ocorrência de novos movimentos indígenas

na região, particularmente na Bolívia e no Equador, está

apresentando novos problemas e desafios de uma democra-

57 Exceção a esta orientação é a do pensamento de Mariategui com sua bus-

ca de inserção do indígena como um elemento crucial da mudança revo-

l u c i o n á r i a .
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cia mais pluralista e genuína. Será possível que as forças

multiculturais, associadas a diversos movimentos indíge-

nas, transformem os problemas descritos de representação

e participação cidadã em novas formas de convivência

intercultural que redundem em uma maior legitimidade

do regime democrático?

A seguir, algumas destas novas orientações serão apre-

sentadas em cada um dos casos estudados.

Bolívia

A respeito do tema indígena na Bolívia, os dados do Censo

populacional de 1992 mostram que 25% dos bolivianos se

consideram aymarás, 31% quéchuas, 6% pertencentes a

outros grupos indígenas58 e 38% se sentem parte de várias

identidades. Estes dados revelam uma forte presença dos

povos originários em espaços multiculturais. No entanto,

não se trata necessariamente de uma generalização de iden-

tidades fechadas e excludentes. Assim, por exemplo, de acor-

do com a pesquisa realizada para o IDH da Bolívia de 2004,

64% dos aymará também se percebem como mestiços, da

mesma forma que 89% dos quéchuas. Em média, 76% dos

bolivianos sentem-se mestiços. E nas eleições de dezembro

de 2005, pela primeira vez foi eleito para presidente um

descendente de aymarás: Evo Morales, que manipula tam-

bém os códigos mestiços.

Entre 1994 e 2005, foi notável o aumento dos conflitos

na Bolívia, especialmente durante a gestão de Mesa. Os

conflitos concentraram-se no eixo central dos “departamen-

58 Os índices de uso da língua materna em cada um dos povos originários
são menores que os indentificados pelo censo.
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tos” de La Paz, Cochabamba e Santa Cruz, foram majorita-

riamente urbanos, ainda que tenham crescido os da área

rural; foram predominantemente reivindicativos e identi-

ficaram o Estado e o “modelo neoliberal” como os princi-

pais opositores.59

A particularidade do caso boliviano é que tais conflitos

foram se associando de forma crescente ao desenvolvimen-

to de organizações sindicais de diversos tipos, que, de uma

maneira ou de outra, foram incluindo não apenas reivindi-

cações de injustiça nas relações interétnicas, como tam-

bém propostas de mudança na ordem cultural a partir do

desenvolvimento de valores e práticas das culturas andinas

ou amazônicas. No centro destas postulações está a reivin-

dicação da idéia de comunidade.

Estas orientações são mais fortes no interior da Confede-

ración Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

(CSTCB), que defende claramente um nacionalismo indí-

gena, da Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano

(CIDOB), que promove reivindicações indígenas a partir de

uma ótica intercultural, e outras organizações de menor

envergadura. Por outro lado, as orientações indígenas coe-

xistem com outras reivindicações e orientações mais soci-

ais ou de classe. Este é o caso das organizações sindicais de

colonizadores, dos Movimientos Sin Tierra e da Federación

de Juntas Vecinales (FEJUVE) da cidade de El Alto, e muito

especialmente das federações de cocaleiros em Cochabamba

59 Para uma visão estatística da conflituosidade sócio-trabalhista na Bolí-

via, ver OEA, Subsecretaria de Asuntos políticos. Departamento de

Prevención de crisis y misiones especiales. La Paz, 2006.
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e dos Yungas de La Paz.60 A questão é como estes movi-

mentos e atores socioculturais com orientações indígenas

que reivindicam uma certa idéia de comunidade vinculam-

se à democracia, e como esta pode ser favorecida pelo im-

pulso cultural.61

Equador

No caso do Equador, segundo o censo de 2001, cerca de 7%

da população identifica-se a si mesma como índia, mas a

porcentagem que fala um idioma indígena alcançaria 14%.

A maior proporção de indígenas estaria localizada na Serra,

constituindo ao redor de três quartos da população dessa

região. Os demais grupos indígenas estão dispersos na Ama-

zônia equatoriana. O núcleo da organização social indíge-

na, da mesma forma que na Bolívia e no Peru, é a organização

comunitária geralmente composta por unidades familiares

ampliadas e economicamente diversificadas.

Um dos fenômenos mais relevantes no longo processo

de transição e exercício democrático no Equador é o surgi-

mento de movimentos indígenas e sua crescente politização.

Em particular, Zamosc62 afirma que o movimento indí-

gena no Equador é dos mais organizados da América Lati-

60 Para uma análise das características e lutas destes movimentos, ver:

García, A.; Chávez, M. e Costas, P. Sociología de los movimientos sociales

en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción

política. Oxfam y Diakonia. La Paz: Plural, 2004.
61 O Informe de Desarrollo Humano del PNUD Bolivia 2004.

Informacionalismo e interculturalidad verifica que as culturas quéchuas

e tupi-guaranis são mais tolerantes e propensas a uma construção

intercultural que as aymarás.
62 Leon Zamosc faz uma importante análise sobre a trajetória deste movi-

mento. Zamosc, op. cit.
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na, e a sua origem remonta à década de oitenta, quando foi

criada a Confederación de Nacionalidades Indígenas del

Ecuador (CONAIE). As lutas que travou esta confedera-

ção na década de noventa transformaram o movimento em

uma força poderosa, que, além de advogar pelas demandas

indígenas, converte-se em líder da resistência ao neolibe-

ralismo.

Em 1997, a CONAIE lançou o partido Pachakutik para

participar da contenda eleitoral; três anos mais tarde, em

meio a uma grave crise econômica e política, a CONAIE

aliou-se aos militares liderados por Lino Gutiérrez para

derrubar Mahuad e estabelecer com este último uma alian-

ça política que a levou a ganhar as eleições desse ano.

Claramente se trata de um movimento que transcendeu

as reivindicações sociais dos indígenas. Seu impacto atinge

o modelo econômico, a política social e temas diretamente

relacionados com a luta pelo poder político e o destino da

democracia equatoriana.63

A recente experiência política equatoriana é um percur-

so enredado de idas e vindas por parte das diferentes forças

no poder político para alcançar a estabilização financeira e

aplicar as reformas estruturais. Pode-se afirmar que os dife-

rentes governos reformistas partiam com legitimidade elei-

toral, mas, na medida em que iam aplicando tais reformas,

essa legitimidade se dissolvia, chegando a situações crôni-

cas de crises de governabilidade com a conseqüente mu-

dança de governo. Por sua vez, a oposição crescia e impedia

63 Na atualidade existem mais de duas mil comunidades indígenas que fun-

cionam como entidades auto-reguladas, baseadas na autoridade de suas

assembléias. Zamosc, op. cit.
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as reformas, mas geralmente não se transformava em força

de governo e, se acontecia, voltava a reproduzir o círculo

vicioso descrito.

A situação mais interessante produziu-se com a aliança

entre Pachakutik e o Partido da Sociedad Patriótica impul-

sionado por Gutiérrez, que alcançou algum equilíbrio de

poder. Porém, a situação foi se desgastando na medida em

que Gutiérrez retomava o realismo reformista, o que susci-

tou o crescimento da oposição, a ruptura da aliança e a cri-

se no próprio movimento indígena. Esse desgaste mostrou

o caráter estrutural da crise no Equador, que aparentemen-

te não se pode superar com soluções cesaristas ou mera-

mente pragmáticas. A questão é como construir amplas

coalizões que, respeitando a diversidade cultural, social e

regional, incorporem medidas econômicas e políticas que

reforcem a governabilidade democrática.

Nesse contexto, no Equador também são importantes

politicamente os setores médios. Estes tiveram um papel

preponderante na estabilidade política do país. A assim

chamada “Rebelión de los Forajidos” começou em 13 de

abril de 2005, quando o então presidente Lucio Gutiérrez

chamou de “forajidos” os cidadãos que protestavam paci-

ficamente contra ele. Em 25 de novembro de 2004, a mai-

oria governamental no Congresso (o Partido Sociedad

Patriótica de Gutiérrez, o PRE e o PRIAN) substituiu sete

dos nove membros do Tribunal Constitucional. Dezenas

de milhares de famílias começaram a sair às ruas,

convocadas por correio eletrônico e telefonia celular. As

manifestações dos “forajidos” prosseguiram. A maior de-

las aconteceu na noite de 19 de abril, quando mais de um

milhão de pessoas se reuniu no parque de La Carolina e se
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dirigiu para o Palácio do Governo para exigir a renúncia do

presidente Gutiérrez.64

Peru

Segundo dados do Banco Mundial, quase a metade dos lares

peruanos (48%) pode ser considerada indígena. A porcenta-

gem corresponde aos lares “nos quais o chefe da família e/

ou sua esposa têm pais ou avós que tenham tido língua

materna indígena”.65 No país existem aproximadamente 72

grupos etno-lingüísticos, cujas origens remontam princi-

palmente a culturas andinas e amazônicas, enquanto um

complexo processo de interculturalidade entre população

original e população procedente da Europa, da Ásia (especi-

almente chineses e japoneses) e da África resultou em uma

forte presença mestiça.66

No entanto, apesar desta grande presença indígena na

população, as manifestações e movimentos sociais vincu-

lados a demandas de tipo étnico são fracos. Neste sentido,

64 Disponível em: http://exteriores.libertaddigital.com/articulo.php/
1276230020.

65 Disponível em: http://web.worldbank.org. Ainda que nos últimos anos

tenham ocorrido mudanças positivas em termos de participação da po-

pulação indígena no consumo, segundo a mesma fonte, “mais de 55%

das pessoas no decil mais baixo são indígenas, e somente 10% no decil

mais alto”. Isso mostra a desigualdade que afeta em particular a popula-
ção de origem indígena. Um dado que reafirma o que foi dito é que en-

quanto 53% dos lares indígenas têm acesso a água potável e 30% a rede

de esgotos, nos lares indígenas as porcentagens sobem para 66% e 53%

para estes serviços. Isto está associado, em parte, ao fato de nas zonas

rurais, onde o acesso aos serviços é em geral menor, a população indíge-

na ser majoritária. No entanto, cabe esclarecer que atualmente mais de
70% da população no Peru é urbana.

66 Disponível em: http://www.laneta.apc.org/rci/organinteg/coppip.html.
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Carlos Iván Degregori questiona “por que não há até agora

movimentos étnicos no Peru?” Para este autor o tema cen-

tral reside no fato de que as demandas de tipo étnico-cultu-

ral foram superpostas por demandas de tipo classista.

A partir do século XIX, a identidade indígena foi adqui-

rindo uma conotação de classe ao se associar à do campo-

nês pobre. No século XX, as lutas desta população

concentraram-se na recuperação de terras e no acesso à edu-

cação como caminho para “ingressar” numa cultura nacio-

nal de língua espanhola e acabar com o poder que os

mestiços (mistis) exerciam como intermediários entre as

elites “criollas” e os indígenas. Neste sentido, as lutas dos

indígenas tinham conotação classista que não reivindicava

a origem, mas sim a integração nos processos nacionais.

Durante grande parte do século XX, o Estado apresentou

um discurso indigenista por meio do qual procurava inte-

grar esta população à cultura nacional concebida de uma

perspectiva homogeneizadora em torno do mestiço.67 Vá-

rias medidas ao longo do século colocam em evidência esta

intenção estatal. Assim, em 1920 foram reconhecidas

constitucionalmente as comunidades indígenas, mas isso

foi utilizado pelos indígenas mais para reivindicar seu di-

reito a terra (isto é, da sua posição de classe) do que para

canalizar demandas étnico-culturais. Outro marco funda-

mental foi a reforma agrária de 1969, precedida pela luta de

67 “No entanto, num contexto de dominação oligárquica excludente e pre-
domínio hispanista, o indigenismo desempenhou um papel progressista,

e as políticas indigenistas estatais representaram o trânsito para novas

formas de dominação mais modernas e hegemônicas”. Degregori, C. I.

(1999), “Pueblos indígenas y democracia en América Latina”. Disponí-

vel em: http://www.cholonautas.edu.pe.
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movimentos camponeses, agrupados em comunidades, sin-

dicatos e federações, que entre 1958 e 1964 ocuparam cen-

tenas de milhares de hectares. No entanto, diferentemente

de como isso se deu em outros países, os movimentos cam-

poneses se revelaram limitados.68

Por outro lado, entre as medidas tomadas pelo governo

do General Velasco (1968-1975), o termo “índio” foi substi-

tuído por “camponês” na linguagem oficial e “o quéchua

foi reconhecido como idioma oficial”. Entretanto, este re-

conhecimento não foi posto em prática não somente “por

indolência governamental como também porque [aparen-

temente] a reivindicação lingüística não era prioritária na

agenda das próprias populações quéchuas”.69 Assim, no pe-

ríodo do governo nacional de Velasco foram incluídos as-

suntos vinculados ao plano étnico-cultural em âmbito

nacional, mas não a partir de uma perspectiva de aceitação

da diversidade, e sim de homogeneização cultural em esfe-

ra nacional.

Finalmente, a complexidade dos povos originais – fruto

das migrações campo-cidade –, a recuperação de terras, a

diversificação de organizações camponesas etc. não leva-

ram a um fortalecimento de demandas étnico-culturais, mas

sim de tipo classista. Assim, os discursos tanto dos dirigen-

tes camponeses desde os anos 1960, como dos filhos jovens

de migrantes que chegaram cidade, já com acesso a educa-

ção secundária e universitária, não se concentraram na rei-

vindicação étnica. Neste sentido, Degregori considera que

dois fatores teriam contribuído para isso: i) desde o século

68 Degregori (1999), op. cit., p.10.
69 ibidem. p.11.
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XIX, “criollos” e mestiços se apoderaram em grande medi-

da do “capital simbólico” com o qual a população indígena

poderia reconstruir sua identidade étnica70; ii) o marxismo

no Peru seguia fortemente a linha maoísta camponesa, ofe-

recendo aos indígenas camponeses um projeto político al-

ternativo que não reivindicava sua identidade étnica; a forte

presença desta ideologia no Magistério (no qual os jovens

indígenas ingressavam) fez com que se difundisse entre esta

população uma visão dogmática e autoritária da sociedade

centrada nas contradições de classe.

A crise do Estado populista e da idéia de integração nacio-

nal homogênea nos últimos anos do século XX poderia ter

aberto um espaço para a demanda étnico-cultural, que, no

entanto, não se efetivou como tal porque da demanda pela

terra ou pela educação, passou-se diretamente à demanda

pela cidadania, mas sem um conteúdo que reivindicasse o

caráter étnico.

O caso do Sendero Luminoso é particularmente ilus-

trativo, porque não se tratava de “violência indígena, mas

principalmente, da violência de setores ‘mistis’ pro-

vincianos que se sentiam oprimidos e discriminados pelas

elites ‘criollas’ de Lima, e que ao mesmo tempo se sentiam

superiores aos camponeses indígenas por sua educação. A

violência do Sendero Luminoso contra o camponês andino,

70 Isso porque em resposta a uma “apropriação por parte da elite ‘criolla’ da

tradição inca-imperial, deixando aos quéchuas e aymarás de carne e osso

a tradição indígena-servil”, e para competir com a elite, “setores de mes-

tiços apropriaram-se de maneira muito mais decidida da herança inca-
imperial, e também da tradição indígena comunitária”, que teria sido

incorporada pelo Estado inclusive antes do governo de Velasco. ibidem

p.12.
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especialmente quéchua, e contra os asháninkas da Amazô-

nia, teria então como pano de fundo o desprezo étnico que

os ‘mistis’ tradicionais sentiam pelos índios” (Coronel,

1996).71

Seria então possível concluir que os processos de

mestiçagem associados a uma visão que favoreceu as de-

mandas de classe sem reivindicar a origem étnica explica-

riam em grande medida a debilidade do movimento indígena

no Peru? Uma hipótese alternativa é que os níveis de discri-

minação ao índio eram tão fortes que estes assumiam suas

demandas de maneira parcial e subordinada a temas sociais.

Entretanto, isto não nega a persistência de discriminação

racial de origem colonial e traz à tona a possibilidade de

emergência de movimentos sociais étnicos também no Peru.

De qualquer maneira, fica claro que nos países andinos

meridionais continua pendente a necessidade de articula-

ção entre reforma social e pluralismo democrático, a qual,

sem dúvida, continua sendo um dos principais fatores da

liberdade e do desenvolvimento.
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