
LIBERALISMO E DEMOCRACIA

Varg as LIlosa

O escritor e ex-candidato à Presidência da República do
Peru assegura que, pela primeira vez na História, os países
podem escolher entre serem pobres ou ricos, graças
à internacionalização da economia e das idéias

A DEFESA RADICAL DAS

REFORMAS LIBERAIS
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escritorperuano 4íario Trps Liosa esteve na Assembléia LaisJaüva no dia de dezembro pas
onde	
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fez. nopleiiário. urna erposiçãoparaparlarne-nta-res efinciaánnos. Otirnilta quanta à situação do Brasil

e defensor das icléias neoliberaii, Liosa dirse queivefnos um momento priaiJeiado da História, quando,
pela primeira vez no curso da civilizaçãobumana, os países podem escolher serprósperos ou ser pobres em
decorrência da internacionalização  das ideias, das técnicas. da informação e dos capitais.

Dizendo-se grande admirador dá cultura brasileira, Liosa não poupou doios aos escritores Eucbdes
da Cunha e Guimnanies Rosa. cuji obra Cramie Sertão. Tiredas" considera uma das novelas mais

	

-	 ambiciosas. compiaras e formosas que a imnati-
- - nação humanajd criou uma das cateair do

zêneronoielesco. que todos os escritores olhamos
om uma adrrziração que não estáirenta de certa

i'i veja Tia-ias Liosa esteve no Brasilpara lançar
' bTO de memórias políticas 'O Peixe naAL'va

Na Assembléia, ele concedeu a entre-
ista que se se,'ue a técnicos ejornabitas da Casa.

(a/ando de grandes conflitos - capitalismo e
ocia/ismo, literatura e política -. temas recor-

rentes em suas úlunas conferências Partioa -
rum da entrevista  os funcionários E/cio Costa
Moreira e Marcílio França Castro (Gerência-
Cera/de Consultona e Pesquisa). Cristina Agos-
tinho (Gerência'-GeraJ de Plenário). Ramiro
Batista e Francisco de Morais Meia/es (Gerência
de Comunicação Social).
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"A
modernidade
chegou para
uma minoria,
a imensa
maioria vive
de maneira
primitiva,
essa a
diferença."

A DEFESA RADICAL DAS REFORMAS LIBERAIS

Revista do Legislativo - O modelo
liberal que está vingando na América
Latina vem de países que, em outro
momento, resolveram seus problemas
sociais e hoje voltam a tê-los, como a
Inglaterra. Esse modelo encontra, na
América Latina, um Estado corrompi-
do, exaurido e incapaz de atender às
necessidades sociais básicas, como
saúde, educação e assistência aos
excluídos do mercado. No Brasil, para
o enxugamento do Estado, propõe-se
a privatização desses setores. Isso não
seria catastrófico, já que os resulta-
dos positivos viriam em longo prazo e
os que sofreriam mais imediatamente
as conseqüências seriam os excluídos
do mercado?
Vargas Uosa - Querem situação mais
catastrófica do que a atual? A do Bra-
sil, do Peru, da América Latina, onde as
diferenças são monstruosas? A
modernidade chegou para uma mino-
ria, a imensa maioria vive de maneira
primitiva, a corrupção envolve a maior
parte das instituições, a legalidade é
privilégio dos poderosos, e os pobres
não têm acesso à defesa de seus direi-
tos. Essa é a catástrofe que temos. As
reformas liberais têm aspectos políti-
cos e econômicos. A reforma política
busca aperfeiçoar a democracia para
acabar com a corrupção nas institui-
ções, para que haja fiscalização através
da liberdade de imprensa, da liberdade
crítica, da liberdade sindical, pelos par-
tidos e pela sociedade civil. As refor-
mas econômicas são para produzir ri-
queza. Nossos países produzem pobre-
za, não produzem riqueza. A razão de
se abrir a economia, permitir que o
mercado funcione, é justamente criar
riqueza. A transição é sempre difícil.
Mas, se as reformas ocorreram de uma
maneira radical e simultânea, os bene-
fícios virão rapidamente. Exemplo
muito interessante é o do Chile, que
criou um milhão de empregos em cinco
anos. O desemprego caiu a níveis de
países desenvolvidos. Isso é conseqü-
ência das reformas que estão dando ao

Chile um crescimento, nos últimos dez
anos, de 6%, 7%, em média.

RL - Nossos problemas seriam os da
social-democracia?
Vargas Llosa - São os problemas do
populismo, do intervencionismo esta-
tal. A fonte da corrupção é o Estado
muito grande, interventor, uma buro-
cracia que usurpa o protagonismo da
vida econômica ao empresário, que é o
criador da riqueza, e converte o trâmite
na atividade mais importante, na ativi-
dade que drena as energias dasocieda-
de e freia o desenvolvimento. E preciso
acabar com isso de uma forma radical.
As alternativas que tivemos, até agora,
não deram resultados. Estamos cada
vez mais pobres. Mas as reformas eco-
nômicas, por si, não bastam. Elas de-
vem ter um critério social. A
privatização, por exemplo, é muito im-
portante, não só para reduzir o déficit
fiscal, mas para criar mais proprietári-
os, distribuir a propriedade entre os
trabalhadores, como se fez na Inglater-
ra no início das reformas da senhora
Thatcher. A privatização distribuiu
ações entre milhões de ingleses de con-
dição modesta. Esse é um exemplo de
como se pode reformar a economia e
criar as condições de igualdade e opor-
tunidade que nós não temos tido.

RL - América Latina, Peru. Fujimori
no poder. Golpe e ditadura. Abimael
Guzman vestido de zebra, enjaulado,
mostrado na televisão. A primeira-
dama acusa o marido de conivência
com a corrupção. O apoio de 81% da
população ao golpe. 80% da matéria-
prima da cocaína consumida no mun-
do é plantada no país, e 100%, prati-
camente, na América Latina. Salário
mínimo de 35 dólares, reeleição de
ditador. A realidade da América Lati-
na imita o realismo fantástico? Além
de literatura, o que é possível fazer a
partir dessa matéria-prima?
Vargas Liosa - Eu diria que imita o
realismo fantástico, imita as telenove-

-
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Ias. A história peruana assim resumida
parece uma telenovela. No Peru, o que
ocorreu é triste, senão cômico. Mas
devemos situar o golpe de Fujimori,
que destruiu a democracia no Peru,
pois ele tem um contexto. O Peru viveu
uma situação crítica: os cinco anos de
populismo do senhor Alan García. en-
tre 1985 e 1990, destruíram a socieda-
de peruana de uma maneira realmente
indescritível. Os que eram pobres se
tornaram miseráveis. A classe média se
proletarizou. A corrupção se
institucionalizou no país. Junto com
isso havia o terrorismo, que causava
estragos...

RL - E a moratória...
Vargas Liosa - A moratória foi uma
loucura que converteu o Peru em um
país pária, que não podia receber crédi-
tos. Provocou insegurança, confusão,
desesperança. Numa situação assim, a
população se toma muito sensível à
demagogia autoritária. E dizem: "Isto é
culpa dos políticos, que são inúteis,
ineficientes, ladrões; necessitamos de
um governo forte, com autoridade, que
não perca tempo com direitos huma-
nos". A situação do povo peruano per-
mitiu que muitos aceitassem o canto da
sereia autoritária. E, como a política
econômica de Fujimori estava sendo
orientada para conter a inflação e como
havia uma certa ordem, a população
teve uma segurança mínima. Isso expli-
ca o apoio à ditadura. E a primeira vez,
no Peru, que há uma ditadura que se
pode chamar de popular. Creio que é
um apoio transitório, pois nenhuma
ditadura conseguiu ser popular por
muito tempo. Os crimes contra os direi-
tos humanos são terríveis. Não há pu-
blicidade, porque os meios de comuni-
cação são controlados. Há assassina-
tos, desaparecimentos, tortura. Isso não
pode durar muito tempo. Minha espe-
rança é que logo o povo peruano se
mobilize para exigir o restabelecimento
da democracia.

RI - Em um dos seus artigos, no jornal
"El País", o senhor afirma que as
paixões indispensáveis à vida devem
ser buscadas na ciência, nas artes, na
vida pessoal, no amor, na religião, em
viagens, menos na política. Em suas
memórias, o senhor reconhece que
aceitou ser candidato à Presidência
do Peru pela atração que o desafio
representava. Isso, mais ofaro do auto-
exílio na Europa depois das eleições,
não contradiz o seu ponto de vista? O
senhor não pôs uma dose muito gran-
de de paixão na política?
Vargas dosa - Paixão, sim. Para nós,
é impossível fazer política sem paixão.
Somos passionais de nascimento. Eu
não estou contra a paixão, mas contra a
utopia em política, contra a idéia de
uma sociedade perfeita. A utopia é uma
necessidade profundamente cara ao ser
humano. Necessitamos de utopias para
viver, e isso produz resultados benéfi-
cosem muitos campos, como nas artes,
na literatura. Em nível individual, a
utopia é possível. Mas não é possível
em nível social. Se alguém quer uma
sociedade inteira formada de fantasia
utópica, o resultado é sempre um infer-
no: regimes monstruosamente autoritá-
rios, violência, supressão da liberdade
individual. Na política, o ideal é ser
racional, pragmático, fazer o possível e
não o impossível. Não é possível criar
uma sociedade perfeita. Deve-se criar
uma sociedade onde os problemas pos-
sam ser resolvidos, onde se possa pro-
gredir, mas dentro da adversidade que é
arealidade humana. Na organização da
sociedade, temos de aceitar que a forma
mais humana e mais eficaz para atrair
o progresso é a democrática. Os países
que têm alcançado o desenvolvimento,
a civilização, a riqueza, são os que
seguiram essa rota. Os que buscaram o
paraíso acabaram criando infernos,
pobreza, violência, assassinatos, tortu-
ra. Esta é a grande lição que tivemos, a
partir de 1989, com o colapso de uma
das mais poderosas utopias da Histó-
ria, a utopia socialista.

"Na
política, o
ideal é ser
racional e

pragmático,
fazer o
que 

possível e
não arriscar

o impossível"
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"Na
organização
da sociedade,
temos que
aceitar que a
forma mais
humana e
eficaz para
atrair o
progresso é a
democracia"

RL - Gostaríamos de ouvi-lo sobre o
Parlamento. A gente sente que, no
liberalismo, a rapidez com que as
decisões têm de ser tomadas faz com
que o Executivo delegue poderes até
ao Banco Central. Comofica o Legis-
talho hoje? O senhor acha que a
representação parlamentar, na for-
na atual, atende a sociedade? E Pos-
sível melhorar a representação par-
lamentar nesses sistemas de
distorções muito grandes que temos?
Vargas Llosa - - Sempre é possível
aperfeiçoar seus mecanismos. Os pa-
íses avançados tentam fazê-lo cons-
tantemente. O que não me parece
substituível é a divisão dos poderes,
uma das grandes realizações da demo-
cracia. A existência de poderes inde-
pendentes, que colaboram, mas tam-
bém se neutralizam. O Brasil viveu
recentemente uma experiência muito
interessante e dramática, que nos mos-
trou como o Legislativo pode salvar a
democracia. A crise foi resolvida sem
que os quartéis passassem a dirigir a
vida política. Porquê? Porque os me-
canismos democráticos funcionaram
de maneira eficaz. E claro, com urna
participação da sociedade civil muito
intensa. A democracia saiu fortalecida
da crise, isso é uma prova de que essa
divisão dos poderes, um dos funda-
mentos da democracia, é indispensá-
vel. E muito terrível, em nome da
democracia, conceder poderes extra-
ordinários a um dos poderes sobre os
demais. O resultado é Fujimori.

RI- O político Vargas Llosa admira
quais políticos brasileiros?
Vargas Liosa - Eu não sou um polí-
tico. Sou um escritor, um intelectual
que se ocupa da política porque acre-
dita que isso faz parte da obrigação do
escritor. Tenho visto, com muito entu-
siasmo, o clima que há no Brasil nesse
momento. Tenho a impressão de que
uma imensa maioria de brasileiros tem
confiança na nova etapa que se inau-
gura com a eleição de Fernando
Henrique Cardoso. Um presidente que
tem todos os méritos para iniciar uma
grande transformação pacífica e de-
mocrática no Brasil, pela competência
intelectual, pelo pragmatismo, por suas

idéias, que, na direção das reformas
liberais, podem trazer prosperidade
para a sociedade.

RL - Urna das grandes qualidades da
rua obra /7ccional é a habilidade (te
articular o texto e a capacidade de
persuasão do leitor. Onde é que esta-
ria a chave da persuasão no discurso
político? O que há de fantástico no
discurso político que não se pode
encontrar no realismo do seu discur-
so ficcional?
Vargas Liosa - Não é bom fazer a
aproximação entre o discurso político
e o discurso literário. O ideal, para
mim, seria que o discurso político
fosse dirigido exclusivamente à inteli-
gência e à razão, não aos instintos.
Mas é um ideal muito difícil de alcan-
çar, e poucos países o conseguiram.
Em flOSSOS países, somos muito mais
passionais e emotivos que racionais.
E isso se traduz no discurso político,
que serve, muitas vezes, como discur-
so irracional, puramente emotivo, e
passional aos caudilhos. Gostamos
dos líderes carismáticos, que nos se-
duzem, que nos hipnotizam. Isso é
uma deficiência terrível num sistema
democrático. O ideal, na democracia,
seria os líderes ficarem invisíveis. Mas
isso é uma utopia. Pelo menos pode-
mos pedir ao discurso político
racionalidade e autenticidade. Exigir
que os políticos digam a verdade, que
não mintam.

RL- Mas o discurso político em
nossa realidade é persuasivo.
Vargas Liosa - O discurso político
é persuasivo geralmente pelas mes-
mas razões, não porque toca a inteli-
gência, a razão, mas porque vai ao
emocional, corno o discurso dos cau-
dilhos. Os caudilhos carismáticos
têm sido os grandes protagonistas de
nossas vidas políticas. A esperança é
que, quanto mais nossa democracia se
aperfeiçoe, esses caudilhos
carismáticos sejam vistos com des-
confiança. E que busquemos líderes
sérios, responsáveis, que não preten-
dam hipnotizar-nos e convencer-nos
sem argumentos. Creio que, todavia,
esse é um longo caminho.
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