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Notícias que marcaram o mês

Leiaagora

Internacional

Brasil é o 72º no índice de percepção da 
corrupção da Transparência Internacional  
– “Apesar de ter caído apenas um ponto, 
o Brasil não deveria estar feliz com sua 
pontuação (42)”, afirmou Alexandro Salas, 
diretor para as Américas da Transparência 
Internacional. O índice atribui uma nota de 0 a 
100, na qual 0 significa um país com um setor 
público considerado muito corrupto e 100 a 
transparência total.

3 dez. 2013
Agência France Press

Percentual de pessoas com fome cai quase 
pela metade de 1990 a 2013 na América 
Latina – O bloco formado por América Latina 
e Caribe foi o que conseguiu os avanços mais 
expressivos na redução da fome no mundo 
nas últimas duas décadas, ao combinar cres-
cimento econômico, compromisso político e 
ação pública que atenda às urgências sociais.  

3 dez. 2013
Agência Brasil

Brasil

Economia brasileira caiu 0,5% no terceiro 
trimestre  – A queda de 0,5% é a pior desde 
o primeiro trimestre de 2009, quando houve 
recuo de 1,6%. O PIB havia se mantido está-
vel no primeiro trimestre deste ano e cresci-
do 1,8% no segundo trimestre.

3 dez. 2013
Agência Brasil

José Genoino renuncia ao mandato de  
deputado federal – Renúncia foi apresentada 
antes de decisão sobre processo de cassação. 
Em razão do estado de saúde de Genoino, 
Barbosa concedeu prisão domiciliar temporária 
até que saísse o resultado da avaliação da junta 
médica da UnB.

3 dez. 2013
G1

Economistas afirmam que governo supe-
restimou benefícios da Copa – Segundo o 
texto, “estudos [usados pelo governo] intro-
duzem hipóteses que simplificam demais as 

projeções e ignoram preceitos econômicos” 
com a intenção de “alimentar altas expectati-
vas em relação aos efeitos positivos da Copa”. 

4 dez. 2013
Uol

Seca obriga moradores do RN a gastar Bolsa 
Família em água potável – Moradores relatam 
sofrimento e temem ficar doentes ao beber 
a água. A Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern) informou que 
nove municípios permanecem em colapso no 
abastecimento. A Caern admitiu que não tem 
condições de abastecer a cidade e suspendeu 
a emissão de faturas aos moradores.

3 dez. 2013
G1

CLT pode ser alterada para permitir traba-
lho de curta duração na Copa  – O objetivo 
é facilitar as contratações na Copa do Mundo 
de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, no Rio de 
Janeiro, e beneficiar o setor turístico no país. 
A MP será enviada à Casa Civil da Presidência 
da República pelo Ministério do Trabalho. 

3 dez. 2013
Agência Brasil

Educação

Brasil melhora mas ainda é um dos últimos 
em ranking de educação – Os estudantes 
brasileiros ocupam os últimos lugares nos 
rankings de leitura, matemática e ciências 
em uma lista de 65 países e territórios. “O 
Brasil precisa encontrar meios de trabalhar 
com a baixa performance dos alunos para 
motivá-los e criar expectativas para todos e 
reduzir as taxas de abandono dos estudos”, 
afirma a OCDE.

3 dez. 2013
BBC Brasil

Novos cursos de Medicina devem ser abertos 
em 42 municípios do País – As cidades 
estão distribuídas em 13 estados das cinco 
regiões do país, com expectativa de criação 
de três mil novas vagas. A maior parte das 
propostas apresentadas são de municípios 
pré-selecionados do Sudeste (22) e Nordeste 
(10). 

3 dez. 2013
BBC Brasil

Ciência e saúde

‘Gordinho saudável’ é um mito, diz pesquisa  – 
O estudo, com mais de 60 mil pessoas, mostrou 
que o excesso de gordura ainda traz riscos à 
saúde, mesmo quando os níveis de colesterol, 
pressão arterial e açúcar são normais.

3 dez. 2013
BBC Brasil

Cientistas estão mais perto de anticoncep-
cional para homens  – Testes em animais 
mostraram que o esperma pode ser mantido 
“em estoque” durante a relação. “É facilmente 
reversível e o esperma não é afetado”, acres-
centou um dos pesquisadores da Universidade 
Monash. 

3 dez. 2013
BBC Brasil

Nasa pretende plantar nabo, agrião e man-
jericão na Lua  – O objetivo do experimento 
é determinar se “os humanos podem viver e 
trabalhar na Lua, ficando por décadas”. Um 
primeiro passo rumo à presença humana de 
longo prazo é o envio das plantas. 

4 dez. 2013
Agência EFE

Tecnologia

Ministério Público abre investigação contra 
Lulu e Facebook – MP afirma que avaliação 
anônima “evidencia ofensa a direitos existen-
ciais de consumidores”. O aplicativo vem cau-
sando polêmica desde que chegou ao País.  

2 dez. 2013
Terra

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 

foram acessados em 5 dez. 2013.
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Mandela mostrou que 
vale a pena fazer política 
quando é para servir um 
povo, diz Gilberto Carvalho 

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência, Gilberto Carvalho, lamentou hoje a 
morte do ex-presidente da África do Sul Nelson 
Mandela. Carvalho disse que Mandela marcou 
a sua geração, é uma referência, além de ser 
uma pessoa que passou por sofrimento físico, 
discriminação e soube transformar tudo isso 
em esperança.

“[Mandela] teve a sabedoria de transformar 
esse sofrimento não em ódio, mas num com-
bustível para recompor, para restaurar a digni-
dade de um povo”, disse o ministro no início da 
tarde no Palácio do Planalto.

Carvalho também disse que Mandela é 
uma inspiração política e a morte dele dará 
mais energia para a luta contra as desigual-
dades sociais. “Acho que o Mandela é uma luz, 
uma estrela que se acende no céu para todos 
nós no sentido de que vale a pena fazer política 
quando você a faz para servir um povo, princi-
palmente aqueles que são vítimas da exclusão, 
da discriminação.”

Mandela foi o primeiro presidente negro da 
África do Sul, entre 1994 e 1999. Ganhador do 
Prêmio Nobel da Paz em 1993, o ex-presidente 
morreu ontem, aos 95 anos, vítima de compli-
cações respiratórias. A morte do líder foi anun-
ciada na noite de ontem pelo presidente do 
país, Jacob Zuma, pela televisão.

MACEDO, Danilo. ANDRADE, Juliana.  
Agência Brasil. 6 dez. 2013. Disponível em: <http://

agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-12-06/
mandela-mostrou-que-vale-pena-fazer-politica-

quando-e-para-servir-um-povo-diz-gilberto-
carvalho>. Acesso em: 11 dez. 2013.

Jogos da Fifa terão um 
minuto de silêncio em 
homenagem a Mandela

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) 
informou que antes das próximas partidas 
internacionais haverá um minuto de silêncio 
em homenagem ao ex-presidente da África do 
Sul, Nelson Mandela. Ele morreu ontem, aos 95 
anos, vítima de complicações respiratórias.

Como sinal de respeito, as bandeiras das 
209 associações membros da Fifa serão has-
teadas a meio-mastro na sede da instituição, 
em Zurique, na Suíça. Blatter não informou, no 
comunicado sobre a morte do líder, qual será o 
procedimento adotado nesta sexta-feira no sor-
teio das chaves dos jogos da Copa do Mundo de 
2014, na Costa do Sauípe, na Bahia.

“É com grande luto que me despeço de uma 
personalidade extraordinária, provavelmente 
um dos maiores humanitários de nosso tempo 
e um querido amigo. Ele e eu compartilhamos 
profunda convicção no poder do futebol de 
unir pessoas na paz e na amizade e de ensinar 
valores básicos sociais e educativos como uma 
escola da vida. Quando foi honrado e festejado 
pelo público, em Joanesburgo, ele o foi como 
homem do povo, dentro dos corações de todos, 
e foi um dos momentos mais comoventes que 
já vivi”, disse o presidente da Fifa, Joseph Blatter.

Mandela foi o primeiro presidente negro da 
África do Sul, entre 1994 e 1999 e ganhador do 
Prêmio Nobel da Paz em 1993. A morte do líder 
foi anunciada pelo presidente do país, Jacob 
Zuma, pela televisão.

O ex-presidente será enterrado no dia 15 de 
dezembro, na Aldeia de Qunu, no Sul do país, 
onde foi criado. Uma semana de luto a partir 
de domingo foi declarada no país, que espera 
o comparecimento de diversos líderes mundiais 
para as cerimônias. A presidenta Dilma Rousseff 
irá ao país na próxima semana para o enterro
SARRES, Carolina; ADJUTO, Graça (Ed.). Agência Brasil, 

6 dez. 2013. Disponível em: <http://agenciabrasil.
ebc.com.br/noticia/2013-12-06/jogos-da-fifa-terao-

um-minuto-de-silencio-em-homenagem-mandela>. 
Acesso em: 11 dez. 2013.

Para iniciarmos esta análise é preciso 
ressaltar que as notícias acima fazem, am-
bas, referência a um acontecimento maior, 
que não o fato propriamente indicado nas 
manchetes. Os dois textos informam sobre 
alguns dos vários desdobramentos que a 
morte do líder Nelson Mandela provocou 
e ainda vai provocar no cenário brasileiro 
e mundial.

Você pode estar se perguntando: e qual 
a importância dos desdobramentos de um 
fato para uma produção textual? A questão 
é simples. A partir deles é possível direcionar 
diversas abordagens para um mesmo tema 
em pauta. Sendo assim, quanto mais infor-
mações você tiver sobre um fato, e mais, so-
bre vários outros fatos que foram originados 
desse primeiro, mais possibilidades você 
imprime ao seus texto e maior é a chance 
de gerar uma discussão cada vez mais rica 
sobre o assunto.

Então, vamos refletir. Se hoje você tives-
se que fazer uma redação sobre a morte do 
líder sul-africano e suas consequências no 
mundo, apenas com as notícias acima você 
seria capaz de trabalhar pelo menos duas 
abordagens diferentes, certo? Baseando-se 

no primeiro texto (“Mandela mostrou que 
vale a pena fazer política quando é para 
servir um povo, diz Gilberto Carvalho”), 
você poderia discutir a questão dos direi-
tos humanos e a inspiração que Mandela 
traz para a luta pela igualdade, por exem-
plo. Já inspirando-se no segundo artigo 
(“Jogos da Fifa terão um minuto de silêncio 
em homenagem a Mandela”), você poderia 
abordar a questão do esporte e os ensina-
mentos que o líder proporcionou acerca 
da relação entre esporte e mudança social. 
Você teria ainda a possibilidade mais ampla 
de unir as duas notícias e trabalhar aspec-
tos mais abrangentes, comentando sobre 
o legado que Mandela deixa ao mundo.

Isso tudo para que possamos perceber o 
quão importante é adotar uma abordagem, 
uma estratégia de texto, e segui-la buscan-
do embasamentos concretos, para que a 
redação não fique vazia, como se, mesmo 
com o uso de muitas palavras, nenhuma 
linha de raciocínio pudesse ser identificada.

Lembre-se: a contextualização é, tam-
bém, muito importante. Então, note que, 
apesar de retratarem fatos secundários da 
morte do líder, as duas notícias em questão 
utilizam o último parágrafo do texto para 
exprimir explicações sobre o fato em si, 
explicando brevemente quem foi Nelson 
Mandela e resumindo o evento de seu fale-
cimento. Esse contexto é importante para 
situar o leitor e contribuir para a compre-
ensão do texto.

Observe agora a questão das fontes utili-
zadas nos dois artigos e as citações transcri-
tas de cada uma delas. É possível perceber 
claramente que, tanto a fala do ministro 
Gilberto Carvalho (no 1º texto), quanto a do 
o presidente da Fifa, Joseph Blatter (no 2º 
texto), revelam caráter emocional. Em casos 
como este, de acontecimentos que envol-
vem mais do que fatos, mas mexem com 
aspectos morais e simbólicos da sociedade, 
o uso de conteúdos sutilmente intimistas 
podem ajudar a imprimir emoção e signifi-
cado ao texto. É preciso apenas ter cuidado 
para não transformar um texto dissertativo 
em um verdadeiro drama. (Esse não é o foco 
da produção expositivo- argumentativa!)

Então, que tal utilizar as dicas propostas 
nessa análise e produzir o texto que discu-
timos como possibilidade nos parágrafos 
acima? É sempre válido treinar suas habili-
dades de escrita e argumentação. Sucesso!

Editorial

O mundo se despede de Nelson Mandela  
Análise
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CoNTEXTO
fatos  e  interpretações 

Eleições no Chile: o que está 
em jogo?

As eleições no Chile, ocorridas em no-
vembro de 2013 e que ficaram para ser de-
cididas em segundo turno, representam um 
momento chave para o desenvolvimento do 
país. Várias tensões e questões históricas mal 
resolvidas ou conflituosas agora vêm à tona, 
despertando reflexões em todo o continente 
sul-americano. Neste texto, portanto, serão 
apontadas quais questões estão em jogo 
nessas eleições.

Antes de tudo, é preciso apontar as ques-
tões históricas que envolvem o Chile. No início 
do século XX, o Chile era chamado de “Suíça 
da América Latina”, devido à estabilidade po-
lítica e institucional que muito o diferenciava 
de seus vizinhos. Entre as décadas de 1830 e 
1920, governos conservadores e liberais, com 
poucas diferenças ideológicas, alternaram-
-se no poder, sob regimes presidencialistas e 
parlamentaristas, sempre restritos à partici-
pação exclusiva da classe proprietárias. 

Após a Guerra do Pacífico (1879-1884), o 
Chile anexou o sul do Peru, que possuía minas 
de cobre e de salitre (utilizado na Europa como 
adubo), e parte da Bolívia, que perdeu sua tão 
cobiçada saída para o mar. O crescimento da 
mineração (sobretudo de cobre) foi responsá-
vel por diversificar a sociedade, multiplicando 
os setores urbanos e iniciando a formação de 
uma classe operária mineradora. 

Porém, apesar dessa estabilidade histó-
rica, o Chile não conseguiu ser impermeá-
vel à Guerra Fria. Em 1970, Salvador Allende 
venceu democraticamente as eleições pre-
sidenciais chilenas numa coalização de seis 
partidos chamada Unidade Popular (UP). 
O Partido Socialista – do qual Allende era 
membro – e o Partido Comunista Chileno 
eram os principais organismos dessa coali-
zão e estavam entre os mais fortes partidos 
de esquerda do continente. A UP defendia 
uma alternativa ao projeto revolucionário 
cubano: era o famoso “caminho chileno para 
o socialismo”. O programa da UP previa a ins-
tauração do socialismo sem uma revolução 
armada e dentro da legislação. O regime 
socialista, para eles, seria uma continuidade 
lógica da ampliação das liberdades políticas. 
Allende prometeu respeitar as estruturas esta-
tais e manter intactos o sistema educacional, 
a Igreja, os meios de comunicação em massa 

e as Forças Armadas. Sofrendo oposição das 
classes médias, dos Estados Unidos e das For-
ças Armadas, Salvador Allende foi deposto 
por uma Junta Militar golpista em 11 de se-
tembro de 1973.

Com apoio dos Estados Unidos, o mili-
tar Augusto Pinochet governou o Chile entre 
1973 e 1990. O Congresso foi fechado e, em 
27 de junho de 1974, Pinochet assumiu o títu-
lo de “Chefe Supremo da Nação”. No mesmo 
ano, estabeleceu-se a DINA (Dirección de 
Inteligencia Nacional, substituída pela CNI, 
em 1977), a polícia política de Pinochet, cujos 
agentes, treinados por oficiais de inteligên-
cia estadunidenses na Escola das Américas, 
tinham ampla liberdade para investigar e 
deter quaisquer pessoas envolvidas com mo-
vimentos contrários ao regime. Com o con-
gresso fechado, os militares governaram por 
meio de decretos por 17 anos. Mesmo com 
a Constituição de 1981, Pinochet continuou 
governando com amplos poderes, podendo 
legislar mediante decretos, dissolver a Câmara, 
nomear um grande contingente de senadores, 
sem qualquer consulta ao Parlamento. Cerca 
de 40 mil pessoas foram mortas pelo regime, 
30 mil foram prisioneiros, 25 mil estudantes 
foram expulsos de suas escolas e 200 mil ope-
rários foram demitidos. 

No campo da economia, a partir de abril 
de 1975, o governo entregou a responsabili-
dade financeira aos “Chicago Boys”, econo-
mistas da Universidade de Chicago formados 
na linha neoliberal de Milton Friedman. Os 
Chicago Boys afirmaram que todos os proble-
mas econômicos do Chile eram decorrentes da 
intervenção do Estado, que reduzia a concor-
rência, aumentava os salários artificialmente e 
produzia inflação. O Chile, assim, foi o labora-
tório neoliberal do mundo, como primeiro país 
a adotar tal política. A abertura econômica, 
liquidando os impostos sobre a importação, 
trouxe diversos aparelhos eletrônicos de bai-
xo custo, produtos populares de Hong Kong e 
da Coréia do Sul. As empresas nacionalizadas 
por Allende foram vendidas. Os gastos sociais 
do governo foram drasticamente reduzidos, 
privatizando a saúde, a educação e a previ-
dência social.  A partir de 1977, as exportações 
aumentaram progressivamente e, com a che-
gada de grandes quantidades de créditos e 
empréstimos, a economia chilena se acelerou. 
Apesar de, inicialmente, tais políticas econô-
micas serem bem sucedidas, seus resultados, 

posteriormente, foram negativos. Devido à 
importação de produtos estrangeiros, o país 
retrocedeu de uma estrutura industrial de tipo 
médio para uma situação de exportador de 
matérias primas. Por exemplo, o tão lembrado 
fato do Chile não possuir montadoras é expli-
cado por esse forte passado neoliberal.  

Após duas décadas da modernização 
pinochetista, 90% da pauta de exportação 
do país ainda era de produtos primários. Em 
1972, 27% da população vivia em habitações 
inadequadas, e em 1988 esse número se ele-
vou para 40%. O PIB per capta do Chile, em 
1973, era de 3.600 dólares, passando para 
3.170 dólares em 1993. Em 1982 o PIB dimi-
nuiu 19,4%. Os salários reais, em 1983, esta-
vam 25% abaixo do seu nível em 1970. Havia 
um milhão de pobres no governo Allende 
contra 7 milhões em 1992. Assim, o Estado 
começou a intervir na economia para evitar 
as quebras financeiras e os escândalos das 
empresas fictícias. Pequenas, médias e gran-
des empresas quebravam. Foi inevitável, en-
tão, submeter-se às condições do FMI para 
renegociar a colossal dívida externa. Nesse 
contexto de crise, pressionado por vários gru-
pos, Pinochet deixou o poder em 1990, após a 
população se mostrar contra a continuidade 
de seu governo por meio de um plebiscito.

Pinochet então entregou a presidência 
ao democrata-cristão Patrício Aylwin, que foi 
vencedor das eleições em 11 de Março de 1990. 
Alywin pertencia à Concertación de Partidos 
por la Democracia (em português: Coalizão 
de Partidos pela Democracia), uma coali-
zão eleitoral de partidos políticos chilenos de 
centro-esquerda em que confluem social-de-
mocratas e democratas-cristãos. Esse partido 
manteve-se no poder por 20 anos, entre 1990 e 
2010, com quatro presidentes: Patrício Alywin 
(1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-
2000), Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) e  
Michelle Bachelet (2006-2010). Apesar dos 
avanços sociais, sobretudo no governo de 
Bachelet, esses governos não romperam com 
as diretrizes neoliberais dominantes, como se 
constata na luta por moradia e na defesa da 
Patagônia e dos índios Mapuche, na demanda 
(influenciada pelo que foi feito na Venezuela e 
Bolívia) pela nacionalização do cobre, e, princi-
palmente, na crescente luta pela educação gra-
tuita. Também não mudaram a Constituição  
e a estrutura policial herdada do governo  
ditatorial.
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Em 2010, Michelle Bachelet entregou 
a faixa presidencial ao sucessor e opositor, 
Sebastián Piñera, o primeiro presidente de 
centro-direita a chegar à Presidência após a 
queda de Pinochet. A esperança de seus elei-
tores era que uma administração mais tecno-
crática pudesse solucionar os problemas do 
país, o que, para muitos, não se concretizou. 
As eleições de 2013, assim, colocam em evi-
dência várias das questões do passado aqui 
tratadas.

Primeiramente, diversos jovens líderes es-
tudantis foram eleitos deputados, com gran-
de quantidade de votos. É o caso de Camila 
Vallejo e Karol Cariola (líderes comunistas), 
Gabriel Boric e Giorgio Jackson (indepen-
dentes de esquerda). Como se explicam essas 
vitórias? Durante o governo Piñera, a partir 
de 2011, houve um enorme fortalecimento 
do movimento estudantil. Milhares de estu-
dantes, apoiados por uma parte importante 
da sociedade, reivindicavam a estatização 
da educação, privatizada durante a ditadura 
neoliberal de Pinochet. Eles pressionam o 
governo por mudanças constitucionais para 
garantir a educação gratuita de qualidade 
da Pré-escola até o Ensino Médio e um sis-
tema universitário financiado pelo Estado 
que garanta acesso à educação de qualidade 
e igualitária. Destacou-se como líder dos 
estudantes chilenos, especialmente, Camila 
Vallejo, considerada a “personalidade do ano” 
em 2011, estudante de geografia e integran-
te do braço jovem do Partido Comunista, a 
JJCC. Pesquisas recentes apontaram enorme 
popularidade desses movimentos. A eleição 
de tais estudantes, portanto, simboliza uma 
luta contra o modelo neoliberal herdado do 
governo Pinochet. 

Em segundo lugar, a própria dicotomia 
entre as candidatas que foram para o segun-
do turno das eleições deste ano expressa as 
disputas pela herança presidencial. Por um 
lado, concorre Evelyn Matthei, líder estudantil 
pró-Pinochet nos tempos da ditadura e filha 
de Fernando Matthei, antigo oficial da Força 
Aérea Chilena, apoiador do golpe. Por outro 
lado, Michelle Bachelet, ex-presidente e líder 
estudantil anti-Pinochet nos tempos da di-
tadura. Seu pai, Alberto Bachelet, foi oficial 
da Força Aérea Chilena, assassinado pela 
direita por ser simpático a Allende. Bachelet 
tem como promessas o estabelecimento do 
ensino público gratuito, a reforma tributária 
e uma nova Constituição, tendo em vista que 
a atual foi herdada dos tempos de Pinochet. 
Muitos questionam, entretanto, por quais 
motivos a ex-presidente, que agora faz essas 
promessas, não as concretizou em seu pri-
meiro mandato. O movimento estudantil, no 
momento, apoia Bachelet.

Importante notar, portanto, que o Chile, 
nesse momento, vota não apenas num 
candidato ou em outro; o povo chileno faz 
uma avaliação de seu passado ditatorial, 
ao avaliar questões como a Constituição, o 
neoliberalismo e a estatização da educação. 
As duas candidatas, filhas de militares que 
no passado estiveram em lados opostos de 
um mesmo conflito, são expressão dessas 
questões profundas que envolvem o país1. 

Daniel Gomes 
Professor de História, Sociologia e Atualidades  

no Sistema de Ensino Poliedro. 

TOQUE DE ESPECIALISTA
Ciências da Humanas e suas Tecnologias

Chile e o neoliberalismo 
Derivado do modelo liberal clássico 

que ganhou força na Inglaterra da Revolu-
ção Industrial, o modelo do neoliberalismo 
teve destaque nos idos da década de 1970, 
numa necessidade de alteração do quadro 
econômico instalado, com a manutenção 
da estrutura do Estado de Bem-Estar social, 
quando o poder público provê aos cida-
dãos benefícios como serviços de saúde 
e educação, moradia, programas de pre-
vidência, entre outros, com o intuito de 
possibilitar ao trabalhador destinar uma 
maior parte de seu salário ao consumo 
de mercadorias. Essa estrutura demanda-
va altos gastos dos governos e os levou a 
contraírem grandes endividamentos. Além 
disso, a queda nos lucros das empresas e a 
inflação crescente foram importantes para 
que se pensasse em uma outra forma de o 
Estado se relacionar com a economia.

O economista austríaco Freidrich Hayek, 
que desde o fim dos anos 1940 apontava 
para uma retomada dos ideais liberais na 
economia, foi um dos principais expoentes 
do neoliberalismo. Algumas adaptações 
foram feitas em relação ao liberalismo do 

período da Revolução Industrial, como o 
controle da inflação através da intervenção 
estatal e a execução de reformas políticas 
para desfazer boa parte das ações que es-
tavam em vigor no Estado de Bem-Estar 
social. Em suma, as ações do neoliberalis-
mo tem como foco principal diminuir a 
participação do Estado na regulamentação 
da economia, o que confere mais liberda-
de para as empresas atuarem no mercado. 
Algumas ações que vão nesse sentido são 
as privatizações de empresas estatais, a 
abertura de mercado, com a diminuição 
de medidas protecionistas sobre os fluxos 
de mercadorias e capitais, e a flexibilização 
dos contratos de trabalho.

Primeiro país do mundo a adotar esse 
modelo, o Chile o fez por meio do governo 
ditatorial de Augusto Pinochet. Se no iní-
cio da implementação destas ações o país 
alcançou bons resultados, ao final do go-
verno Pinochet, a economia chilena estava 
em crise, com uma grande dívida externa. 
Nos últimos anos, estudantes pediram pela 
estatização da educação, que foi privatiza-
da pelo antigo ditador no comando, numa 
clara atitude neoliberal deste. Pelo perfil 
das duas candidatas que ainda disputam o 
pleito eleitoral chileno, eleger Evelyn Mat-
thei provavelmente trará ao país uma maior 
proximidade com as políticas neoliberais. 
Dar a faixa presidencial a Michelle Bache-
let poderá recolocar o país no caminho de 
ter um governo mais atuante na questão 
social. Mas o mais importante é lembrar 
que, dificilmente, o Chile se debruçará to-
talmente sobre um ou outro viés político. 
A influência do neoliberalismo e do Estado 
de Bem-Estar social, em menor grau para 
um dos modelos e em maior grau para 
outro, conforme a candidata vencedora, 
provavelmente será percebida ao longo do 
exercício da nova presidente eleita.   

João Felipe Coelho Viterbo 
O autor é Editor Especialista de  

Geografia do Sistema de Ensino Poliedro.
1 Esse artigo foi escrito no início de dezembro de 2013, antes, portanto, das eleições no Chile se concretizarem. Michelle Bachelet venceu as eleições presidenciais.

Banner da campanha presidencial de 2006 de Michelle Bachelet, utilizado para a pré-candidatura presidencial 
de 2013.
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Pela manhã, quando o sol brilha em meu rosto
Meu maior desejo é estar fora daqui
Apenas uma pequena fresta ilumina meus olhos
E por ela posso ver as surpresas que me esperam

Há tanta vida lá fora
Há tanto desejo 
Há muito o que viver

Eis que encontro uma forma de realizar meus 
sonhos
O lampejo externo acende algo aqui dentro
Posso sentir a luz do sol rompendo meus anseios
O mundo é muito maior do que antes

Quanta luz!

Juliana Dom Castescher
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