
 

Para além do voto: a quebra da hegemonia partidária no México 
Após 108 anos de poder dos partidos PRI e PAN, o México inicia uma nova era de reconstrução da sua 

filosofia ético-política. 
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Quando se trata de autonomia e poder de um povo o primeiro modelo de organização política 

que vem à mente é a democracia. Com a defesa dos direitos individuais e a possibilidade de expressão 

da vontade geral por meio do voto, o modelo representa a forma mais popular na organização do 

Estado, presente em 79 de 167 países analisados pelo Índice de Democracia feito anualmente pela 

revista The Economist. 

A decisão política do povo, enquanto característica mais importante desse modelo, parece 

sustentar sua soberania e poder sobre o Estado enquanto instituição de organização dos interesses da 

sociedade. Contudo, é possível afirmar que só a possibilidade de votar é o suficiente para garantir 

a soberania de um povo?  

Vejamos o caso do México. 

Após anos de domínio da elite agrária sobre as decisões do governo mexicano e a eterna 

postergação da reforma agrária, camponeses liderados por Emiliano Zapata e Pancho Villa iniciaram 

uma luta contra o então presidente Francisco Madero em 1910. Tal luta, que ficou conhecida como 

Revolução Mexicana, desencadeou a formação de facções que combateram diante de decisões e 

perseguições políticas que só se reduziram por volta de 1924 com as eleições que levaram Plutarco 

Elias Calles ao poder. 

Em 1929 Calles fundou um dos principais partidos do México, o Partido Revolucionário 

Institucional. O partido ficou famoso pela sua capacidade de adaptar-se para se manter no poder. De 

acordo com o jornalista João Paulo Charleaux, do Nexo, o partido mostra uma oscilação em sua 



 

posição política ao longo da história filiando-se à Internacional Socialista, tomando medidas liberais 

na Economia, além de ter estatizado e desestatizado áreas estratégicas para a economia nacional. A 

mudança de posição política não foi a única medida de adaptação do partido. Charleaux recorda 

também da estratégia de alterações da legenda do partido: 

●  Partido Nacional Revolucionário - de 1929 a 1938; 

●  Partido da Revolução Mexicana - de 1938 a 1946; 

●  PRI - Partido Revolucionário Institucional - de 1946 até hoje. 

 

No primeiro período o partido parece se manter fiel aos ideais da Revolução Mexicana, como a 

reforma agrária e medidas de nacionalização do petróleo, por exemplo, que contrapôs interesses de 

potências como os Estados Unidos e Inglaterra. Contudo, a partir do segundo período, em um cenário 

de guerra mundial, o partido passou a desenvolver uma relação menos conflituosa aos interesses 

externos e foi deixando, aos poucos, a faceta nacional desenvolvimentista de Zapata para trás. 

Na terceira fase o PRI se posiciona como um partido progressista, como em 1953, com a 

instituição do voto feminino, mas logo se contradiz de forma violenta com repressão a manifestantes 

como ocorrido no caso da “Matança de Tlatelolco”, de 1968. De 1964 a 1982 o México viveu um 

período chamado “guerra suja”, uma luta do PRI contra a ameaça comunista, mesmo argumento 

utilizado em ditaduras da América Latina como na Argentina, Brasil e Chile. 

A hegemonia do PRI se enfraquece com a vitória do já estabelecido rival, Vicente Fox do Partido 

Ação Nacional (PAN), nos anos 2000. O PAN permaneceu no governo por 12 anos, porém, em 2012, 

o PRI retorna ao cargo mais alto da nação com Enrique Peña Nieto como presidente da República até 

o ano de 2018. As eleições de 2018 marcaram um momento quebra de uma hegemonia de 83 anos do 

PRI e PAN no governo. 

Pensando somente no PRI, se tem um governo que se manteve ininterruptamente no poder por 

71 anos, 13 anos a mais que o último imperador do Brasil. As mudanças de posição política do partido 

registraram até mesmo violentas repressões ao povo, exatamente a fonte de poder e criação do partido. 

Apesar de ter enfrentado adversários durante todas as eleições, o PRI seguiu se mantendo no poder até 

o ano 2000.  

Em 2018 esse cenário muda completamente com a vitória de Andrés Manuel López Obrador, 

que promete a “regeneração” dos ideais da Revolução Mexicana e um governo transparente. Obrador 

tem buscado reconstruir a confiança na política desde seu mandato como prefeito da Cidade do México 

e agora como presidente reforça essa sua missão com a decisão de submeter seu governo à avaliação 

popular por meio de um referendo em 2021 que avaliará se ele deve ou não concluir seu mandato. 

Como o próprio Obrador já disse em sua campanha “el pueblo pone y el pueblo quita” (“o povo põe e 

o povo tira”). 

Diferentemente do que parece, o triunfo de Vicente Fox com o PAN nos anos 2000 não significou 

o início da mudança ou alternância política de fato no México. Como aponta Mario Ojeda Gómez, a 

sociedade que viria receber Fox já estava preparada para isso, pois o real momento de transformação 

se deu durante os anos 1990 com a mudança da filosofia pública para uma filosofia liberal e privada. 

O autor ressalta que as mudanças do cenário internacional, intensificadas com a queda do muro de 

Berlim, por exemplo, forçaram a alternância de poder no México pois o país não cumpria os requisitos 

democráticos internacionais e corria risco de ser excluído desse novo cenário. 

O autor não é o único a sustentar essa ideia. Mário Vargas Llosa, pesquisador sobre a sociedade 

do espetáculo e prêmio Nobel de literatura em 2010, definiu o governo mexicano como uma “Ditadura 



 

Perfeita” na década de 1980. Diversamente ao totalitarismo visto em outros países da América Latina, 

este aqui se disfarça de democracia com a manutenção do voto e da pluralidade de partidos, 

escondendo sua face autoritária em golpes e perseguições.  

De acordo com Flávio Tavares, jornalista do Estadão e exilado político no México nos anos 1960 

e 70, apesar da diversidade de partidos “todos votavam no PRI - do povo humilde, vítima da corrupção 

governamental, aos intelectuais críticos do regime em que o presidente da República é um monarca 

absolutista. ‘Não adianta, o PRI frauda e ganha’, lamentavam oposicionistas ao votar no partido 

governamental”. A corrupção que manteve o partido no governo usurpou o poder do povo e o tornou 

submisso às suas manobras. O partido suprimiu a participação popular no governo a somente o 

exercício do voto, tirando a visão de poder da sociedade sobre o Estado. 

O que se entende é que não apenas a garantia da participação popular por meio do voto garante 

a efetividade de um sistema democrático. Sendo assim, podemos inferir que uma verdadeira 

alternância de governos não se resume somente na simples troca de partido, mas em transformações 

de filosofias que regem o país, como a filosofia econômica ou ético-política. As ações em abertura, 

comunicação contínua e transparência - incluídas no plano de governo de Obrador -, são essenciais 

para devolver ao povo a noção de poder e soberania. É com a comunicação e abertura à decisão popular 

que Estado mantém um contato com a sociedade que vai além daquele evento pontual das eleições, 

uma participação efetiva e o exercício do poder popular no sistema democrático depende da confiança 

nas instituições políticas e do poder conferido ao povo, além de uma comunicação transparente, 

política e, sobretudo, contínua. 
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