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O DESNÍVEL DEMOCRÁTICO NA AMÉRICA LATINA
“A situação na América 
Latina é, realmente, 
tão dramática que é 
necessário fazer tudo: 
otimizar os mercados, 
reformar o Estado, 
qualificar a população, 
enfrentar as urgências 
sociais, combater a 
insegurança pública. ”

POR SERGIO TAMER

CONJUNTURA

Se é verdade que a democracia 
está presente na América latina, 
com exceção de Cuba e, em certa 
medida, da Venezuela -, não me-

nos verdade é que em termos de quali-
dade e de níveis de desenvolvimento há 
uma grande diferença entre os países da 
região, diferença que se acentua ainda 
mais quando estabelecemos parâmetros 
com os índices da Europa e dos EUA.

As sucessivas crises econômicas, o 
personalismo dos governantes, a hiper-
tro� a do Poder Executivo, a persistên-
cia da desigualdade social, assim como 
todas as consequências negativas daí 
advindas, têm re� exo direto na quali-
dade e no desenvolvimento do processo 
democrático. Constata-se, assim, que a 
cidadania política e civil, conquistada 
com muito sofrimento depois de largo 
período ditatorial, longe está de corres-

São 220 milhões de pobres e 
outros 95 milhões de indigentes 
no continente sul-americano
As nações do continente latino-americano 
descobrirão urna forma estável de processo 
democrático que se acomode a suas 
instituições sociais e a sua cultura, em 
particular, sem comprometer a dignidade 
básica da pessoa humana?
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ponder à cidadania social, estando esta 
em ameaçador descompasso com aquela, 
pois retira-lhe claramente e� cácia.

Evo Morales, eleito Presidente da 
Bolívia disse que, no mundo, “ou gover-
nam os ricos ou governam os pobres”, 
sem explicar o que isso representa em 
termos de e� ciência política, enquanto 

Michelle Bachelet, Presidenta do Chile, 
destacou que “não há amanhã sem on-
tem”, prometendo trabalhar sem descan-
so pela justiça social e por um país sem 
exclusões. No Brasil, cobram-se atua-
ções governamentais mais consistentes 
na área social e este parece ser, pelo que 
está prometido, um ano de grandes in-
versões.

Quando, a� nal, chegaremos a obter, efetivamente, cidadania política e 
civil juntamente com cidadania social?

Qual o nível de interferência, deste descompasso, na obtenção de uma 
democracia estável?

Macroeconomia e indicadores sociais
A América Latina tinha, no ano pas-

sado, 220 milhões de pobres e outros 95 
milhões de indigentes. Esses números 
representam, respectivamente, 43,4% 
e 18,8% da população total da região, 
segundo dados divulgados pela Cepal 
(Comissão Econômica para a América 
Latina e Caribe)1. Na parte que nos toca 
e pelos dados das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, o Brasil é o 
oitavo país do mundo em desigualdade 
social. Estamos na frente da Guatemala 

e dos países africanos Suazilândia; Re-
pública Centro-Africana, Serra Leoa, 
Botsuana, Lesoto e Namíbia: é, simples-
mente, uma classi� cação desoladora! A 
mensuração é obtida pelo chamado co-
e� ciente de Gini, de uso consagrado em 
organismos internacionais. Ele varia de 
zero a 1. Quanto mais o índice se apro-
xima de zero, melhor é a distribuição de 
renda. O índice do Brasil foi de 0,593 em 
2003, segundo esse relatório do PNUD 
que abrange 177 países. De acordo com 

os dados, os 10% mais ricos do Brasil 
concentram 46,9% da renda nacional. 
Em contraste, os 10% mais pobres � cam 
com 0,7%. Aliás, já se disse que, em ter-
mos de Brasil, os indicadores macroeco-
nômicos gozam de boa saúde, ao passo 
que os indicadores sociais sofrem de 
anemia crônica. Investimentos massivos 
em educação, saúde, saneamento e re-
forma agrária - pela conclusão do estu-
do de 17 pesquisadores de universidades 
brasileiras, inserido no quinto volume 
do “Atlas da Exclusão Social no Brasil” - 
permitiria ao País, segundo essa mesma 
projeção, alcançar índices de primeiro 
mundo, mas somente no ano 2020.

Verba social e fraude
A Controladoria Geral da União 

apurou focos de corrupção, fraudes e irre-
gularidades, no ano passado, em 81 pre-
feituras � scalizadas mediante sorteio2. 
Ainda é muito pouco, mas serve bem 
como amostragem. Os programas com 
maior indício de fraude são os da Fun-
dação Nacional de Saúde - Funasa, des-
tinados à construção de redes de água e 
esgoto é instalação de banheiros domici-
liares3; e o “Bolsa Escola”, do Ministério 
da Educação. Há obras de infraestrutura 
na área social paradas há anos por falta 
de continuidade administrativa, assim 
como outras que simplesmente não fun-
cionaram por ausência das mais elemen-
tares condições de planejamento, ainda 
quando da elaboração do projeto. Foram 
milhões consumidos em projetos ine� -
cientes, de baixo retomo ou que simples-
mente � caram inacabados. Dentro desse 

“Em Roraima, foram construídos 
e estão prontos, desde 1998, 
um matadouro e uma granja 
comunitária que custaram à 
época R$ 888 mil, mas que nunca 
funcionaram por falta de energia 
elétrica. Este é apenas um pequeno 
exemplo de desperdício de 
dinheiro público”.
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quadro está o Município de Amajari, em 
Roraima, onde foram construídos e es-
tão prontos, desde 1998, um matadouro 
e uma granja comunitária que custaram 
à época R$ 888 mil, mas que nunca fun-
cionaram por falta de energia elétrica. 
Em Vicentina, Mato Grosso do Sul, um 
ginásio de esportes construído com R$ 
143 mil desabou dez meses depois de 
inaugurado e a recuperação, orçada em 
R$ 250 mil, inviabilizou em de� nitivo 
a obra que está abandonada. Estes são 
apenas pequenos exemplos, mas em cada 
Estado e em cada cidade do País há, la-
mentavelmente, centenas de episódios 
semelhantes - alguns notórios e outros 
nem tanto -, de desperdício de dinheiro 
público destinado a uma área tão carente 
e prioritária como a social. Um assunto 
que, sem dúvida, requer muita atenção 
das promotorias especializadas do Mi-
nistério Público e dos tribunais de con-
tas dos Estados, além, é claro, da própria 
Controladoria Geral.

Um pequeno enfoque 
sobre a cultura politica

Nos Estados democráticos, o ho-
mem comum participa na qualidade de 
cidadão influente, mas para isso é ne-
cessário que possua, também, cultura 
política coordenada com a cultura da 
participação. É que as grandes ideias 
da democracia - liberdade e dignida-
de do indivíduo, princípio de governo 
com o consentimento dos governados 
- são facilmente assimiláveis, mas o 
mesmo não ocorre quando tratamos 
da maneira como os dirigentes políti-
cos tomam as suas decisões, suas con-
dutas e atitudes, assim como no que 
diz respeito ao cidadão comum, no seu 
agir e proceder em suas relações com 
o governo e com os demais cidadãos. 
Estes são componentes culturais mais 
sutis e se assimilam, num processo de-
mocrático, com grandes dificuldades, 
pois fazem parte da formação cultural 
de um povo, suas atitudes e sentimen-
tos em relação a um sistema democrá-
tico. De igual modo, sistemas sociais 
e tecnológicos arcaicos prejudicam o 
processo democrático4.

De fato, são antigas as ligações en-
tre democracia e a questão social mas 
nunca deixou de haver a percepção de 
que é possível um atuar político para 
criar, no âmbito social, as condições 

favoráveis para a implantação da de-
mocracia política. Assim, seria opor-
tuno indagarmos se as nações do con-
tinente latino-americano descobrirão 
uma forma estável de processo demo-
crático que se acomode a suas institui-
ções sociais e a sua cultura, em par-
ticular, sem comprometer a dignidade 
básica da pessoa humana?

“É assombroso 
que na América 
Latina os lucros 
e as vantagens 
econômicas 
estejam ligados a 
condições sociais 
precárias, baixos 
salários etc.”

À guisa de conclusões
É sem dúvida relevante, nesse quadro, 

o papel da política econômica nas rela-
ções entre democracia política versus de-
mocracia social. Dentre os muitos desa-
� os latino-americanos, um deles é: como 
desenvolver uma política social e� ciente 
em meio a uma dinâmica econômico-tec-
nológica que limita a capacidade de ação 
do Estado e impõe políticas generosas 
em relação ao mercado? É assombroso, 
dentro desse panorama, que na América 
Latina os lucros e as vantagens econômi-
cas estejam ligados a condições sociais 
precárias, baixos salários etc., resultando 
numa combinação inaceitável entre al-
tos rendimentos � nanceiros nacionais e 
internacionais com uma pobreza gene-
ralizada. Mas como alcançar o chamado 
equilíbrio superior entre a capacidade de 
obter rendimentos econômicos e � nan-
ceiros com as condições gerais favoráveis 
à produtividade que supõe, justamen-
te, uma política social já executada com 
êxito? A situação na América Latina é, 
realmente, tão dramática que é necessá-
rio fazer tudo: otimizar os mercados, re-
formar o Estado, quali� car a população, 
enfrentar as urgências sociais, combater a 
insegurança pública e tudo isso sem abrir 
mão, em certa medida, do paternalismo 
estatal, tendo em vista as graves de� ciên-
cias sociais. A cidadania incompleta ain-

da é uma triste realidade no continente 
sul-americano. A democracia, lembra o 
cientista político Robert Dahal, tem vá-
rios companheiros de viagem, dentre os 
quais estão a cultura política, o desen-
volvimento econômico e a modernização 
social, uma vez que a democracia não é 
uma questão estática, mas está ligada a 
processos. Um processo que, no dizer de 
Jutta Limbach5, é aberto e arriscado.

1 Cepal utiliza como metodologia para 
medir pobreza a capacidade de uma fa-
mília em adquirir bens de necessidade 
básica. Uma família pobre é aquela que 
possui renda su� ciente apenas para 
comprar a cesta básica de alimentos. 
Isso signi� ca que o rendimento não 
cobre outras necessidades, como habi-
tação e vestuário. O indigente é aquele 
cuja renda não supre nem a compra 
dos alimentos considerados básicos.

2 Conforme matéria da jornalista Elvi-
ra Lobato, publicada na Folha de São 
Paulo em 2005.

3 Mais de 20% dos domicílios brasileiros 
ainda não possuem água encanada e de 
boa qualidade e 55% não dispõem de 
rede de esgoto.

4 Consoante a abalizada lição de Gabriel 
A. Almond e Sidney Verba.

5 Jutta Limbach é ex-presidenta do Tri-
bunal Constitucional da Alemanha, In 
El País, 23.11.03.
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