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Sistema Político e Democracia
no Suriname e na Guiana: uma
análise comparativa
1

-DFN0HQNH2

1. Introdução3
O conceito de sociedade
Slural Ioi introdu]ido Sor )urnivall
1 em um estudo soEre a Ìndia
e a +olanda. 7al conceito tornou
se importante para o debate nas
Ciências Sociais por tratar da
natureza e das perspectivas de
desenvolvimento
de
diversas
sociedades culturalmente
pys
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coloniais no Sudeste Asiático e, mais
tarde, nas sociedades CaribenKas de
grande diversidade étnica e cultural,
como a Guiana, o Suriname e
Trinidad e Tobago. A introdução de
sociedade plural no Caribe van /ier
1 SmitK 1 Ioi seguida por um
intenso debate sobre o sentido e a
utilidade deste conceito. SmitK 1

7UDEDOKRDSUHVHQWDGRQD)XQGDomR$OH[DQGUHGH*XVPmRQR,QVWLWXWRGH3HVTXLVDVHP
5HODo}HV,QWHUQDFLRQDLV ,35, HPGHPDUoRGH2QR9,,,&XUVRSDUDGLSORPDWDVVXO
americanos. Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro.
2. ProIessor em &irncias 6ociais na área de 6ociedade 0Xltiptnica, com rnIase Sara a
0etodoloJia de PesTXisa no InstitXto Sara (stXdos de PysJradXaomo e PesTXisa da
Universidade Anton de Kom do Suriname.
. 1ota do editor traduomo de 0arina Pimentel )erreira. Revismo da traduomo /ourival 1pto.
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usou esse conceito para descrever
a pluralidade nas sociedades de
ltngua inglesa do Caribe, enTuanto
van /ier tratou do Caribe Kolandês.
Eles se concentraram em segmentos
culturais de sociedades plurais
Tue não compartilKam um ~nico
conMunto de instituiç}es básicas, tais
como religião, parentesco, educação
e economia, e vivem lado a lado em
um sistema comum de governo.
Numa Iase posterior o
conceito de consociativismo Ioi
apresentado,
enIatizando
as
variáveis poltticas e de estado em
sociedades multiétnicas. /iMpKart,
1 1 1 . Este conceito
reIere-se a um sistema democrático
multipartidário de eleiç}es livres e
secretas, baseado em um princtpio
de proporcionalidade em um sistema
eleitoral e Iormação de coaliz}es, e
de partilKa de poder entre as elites
dos partidos com base na aÀliação
étnica. Presume-se Tue o principal
pré-reTuisito para a existência de
uma democracia consociativa é a
consciência das elites dos diIerentes
grupos étnicos de uma situação
possivelmente
explosiva,
para
só então eles estarem dispostos a
compromissos e cooperação polttica
'eZ, 1 .
As clivagens de classe e
etnicidade dão origem a pontos de
vista opostos no debate sobre os
determinantes do poder polttico
e do comportamento polttico dos
grupos dominantes nas sociedades
caribenKas
multiétnicas.
As

abordagens da sociedade plural,
bem como os adeptos do modelo de
democracia consociativa enIatizam
o papel das instituiç}es culturais
e etnicidade. No outro extremo
estão as abordagens baseadas na
primazia de classe. +á também
uma terceira abordagem baseada
em uma estrutura de “classe e
etnicidadeµ Rodney, 11 TKomas
1 . Apesar de várias tentativas
na direção de uma abordagem
“classe e etnicidade” integrada,
muitos estudos contemporâneos de
sociedades multiétnicas ainda estão
propensos a compreende classe e
etnicidade ou classe e raça em um
esTuema dicot{mico. Além disso, a
dicotomia classe-etnicidade acaba,
IreTuentemente, em sociedade plural
)urnivall 1 van /ier 1 . As
instituiç}es culturais do modelo
de sociedade plural tornaram-se o
Ioco dos sociylogos e antropylogos,
enTuanto Tue o (stado, tendo
domtnio das elites étnicas, tornouse uma preocupação dos cientistas
poltticos 'eZ 121 Ryan
1112 . (stes ~ltimos
lidam com a distribuição de poder
e dos mecanismos do Estado ao
observar as elites dos diversos
segmentos étnicos.
Apesar da institucionalização
da sociedade plural e dos
conceitos de consociativismo no
mundo acadêmico, as sociedades
caribenKas multiétnicas parecem
ser mais complexa. Além do
domtnio tradicional da cultura e da
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distribuição do poder do Estado,
outras dimens}es e conceitos como
classe, desenvolvimento, eTuidade,
participação e boa governança
Ioram inseridos no “debate do
desenvolvimento” desde os anos
de 1. A variedade de conceitos
reÁete na busca de soluç}es para a
complexa realidade das sociedades
em Tuestão.
EnTuanto a grande parte da
teorização sobre os problemas ou soluç}es relacionadas js relaç}es étnicas e j democracia na Tual é reIerida
como sociedades “proIundamente
divididas” (tais como a Guiana e
Trinidad ou sociedades “menos divididas” (Suriname considera a “sociedade plural” e o consociativismo
IreTuentemente como padr}es, cuMa
validade desses conceitos estão sendo Tuestionados desde Tue Ioram
lançados (%raitKZaite 1 Rubin
12 Stone 1 CraigK 1 +all
1 RobotKam 111 SanNatsing 1 0enNe 2 . Não obstante a essas Iortes crtticas, os conceitos
de sociedade plural e consociativismo permaneceram populares nas
Ciências Sociais. Entre as crtticas,
estão a Ialta de poder explicativo e
a suposição Eurocêntrica de uma nação culturalmente Komogênea.
No processo de descolonização é diIerente o sistema polttico
desenvolvido na Guiana e no Suriname tem-se na Guiana o sistema
majoritário e no Suriname o consociativismo. O modelo majoritário é
um sistema politico bipartidário de
eleiç}es livres e justas, geralmente

baseado em um princtpio eleitoral
majoritário, Tue dá direito ao partido vencedor governar em nome
do eleitorado e de todos os grupos
(étnicos na sociedade. O modelo
consociativo é caracterizado por um
sistema multipartidário de eleiç}es
justas e livres, com um princtpio
proporcional eleitoral e de coalizão
com base na cooperação entre a elite
polttica de partidos Àliados com os
principais grupos (étnicos para governar em nome do eleitorado e destes grupos (étnicos em particular.
A diIerença nos sistemas
poltticos entre Guiana e Suriname
suscita a d~vida em saber se estes
sistemas aIetam a democracia
e
o
desenvolvimento
nestas
sociedades. A tese central deste
artigo é Tue, enTuanto os sistemas
poltticos e as relaç}es étnicas
possam divergir na Guiana e
no Suriname, essas sociedades
enIrentam problemas constantes de
democracia e de desenvolvimento,
Tue não podem ser explicados
pela “sociedade plural” e nem por
modelos poltticos relacionados ao
consociativismo. Argumenta-se Tue
o contexto interno e internacional
de variáveis poltticas combinadas
com a evolução demográÀca
inÁuenciam as relaç}es étnicas e as
perspectivas para democracia e para
o desenvolvimento.
Consideramos
Tue,
nas
sociedades CaribenKas, a dominação
dos poltticos da classe média
e de seus laços de Àsiologismo
com o eleitorado de classe baixa
é obtido e consolidado através de
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arregimentação e coerção (+intzen
1 . No contexto da teoria
da modernização, a Iunção de
arregimentação é manter a ordem
e a Karmonia do sistema polttico.
Isso poderia ser alcançado por
meio de instituiç}es estatais em
mudança e de práticas democráticas,
se necessário, no caso de uma
mobilização e de tentativas em
aumentar a participação de grupos
de classe baixa, Tue poderiam
ameaçar a ordem polttica existente.
Ao contrário do argumento
de +intzen, as práticas de controle
e distribuição de recursos não estão
restritos j classe mais baixa. O controle
e a distribuição de recursos para
garantir o apoio da classe média e
até mesmo pelas elites é, por vezes,
a regra, e indissociavelmente ligado
ao clientelismo. A Tuestão torna-se
mais complexa Tuando a etnicidade
é inclutda no sistema de distribuição.
Se a mobilização de uma participação
crescente da classe mais baixa ou de
grupos contra elite poderia ameaçar ou
perturbar a ordem polttica existente,
uma variedade de aç}es e instrumentos
estão dispontveis, como a manobra
eleitoral. Estes podem ser utilizados,
se necessário, em estreita colaboração
com os grupos locais de classe média
no contexto das instituiç}es do estado
de mudança e de práticas democráticas.
Estas dimens}es internas, na interação
com o ambiente internacional e do
papel desempenKado por poderes
regionais e coloniais, são assumidos
para inÁuenciar o contexto no Tual
um conjunto de poltticas variáveis e de
desenvolvimento surge em cada pats.

ConIorme a introdução, a primeira seção deste presente artigo explora as semelKanças e as diIerenças
entre a Guiana e o Suriname. A segunda seção aborda os Iatores internos e
externos Tue inÁuenciaram a distribuição do poder polttico, a atuação
polttica e relaç}es étnicas. A terceira
seção concentra-se nas ideologias
poltticas de diversidade. A Tuarta
e ~ltima seção apresenta as conclus}es em perspectiva comparada.

2. Semelhanças e diferenças
As semelKanças entre Guiana e Suriname estão enraizadas na
Kistória colonial destas sociedades.
Isso se reÁete na economia, na estrutura social, na composição étnica e
na distribuição espacial da população. Ambos os patses têm uma economia predominantemente baseada
em recursos abertos (aç~car, arroz e
ouro, na Guiana bauxita, petróleo e
ouro, no Suriname , com uma vulnerabilidade relativamente alta na economia de mercado internacional.
2 desemSenho eFon{miFo
e equidade
A Guiana e o Suriname
basicamente adotaram poltticas
econ{micas semelKantes desde
meados dos anos 1. Neste
pertodo, a estratégia do “convite j
industrialização” Ioi exercido, com
ênIase na proteção, na importação de
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capital e no papel de liderança das
multinacionais. O papel do Estado
era atrair investimentos de capital
estrangeiro, garantindo uma boa
inIraestrutura e outros beneItcios
Àscais, econ{micos e sociais para
estabelecer um clima de investimento
Iavorável. Intimamente relacionado
j esta estratégia Ioram as poltticas
de desenvolvimento de recursos
nacionalista. A expansão do setor
de bauxita na Guiana e no Suriname
contributram enormemente para o
boom econ{mico na década de 1
e intcio de 1. +ouve algumas
diIerenças nas poltticas executadas
desde os anos de 1. A Guiana
representou a opção radical de
“Socialismo
Cooperativo”,
no
contexto de um Estado autoritário.
O Suriname, depois de adotar uma
estratégia de joint venture desde
1, mudou com a independência,
em 1, na direção de poltticas
mais intervencionistas do Estado
até o Ànal do regime militar, em
1. Paradoxalmente, os modelos
de
desenvolvimento
após
a
independência coincidiram com as
poltticas populistas, seguidas pela
exclusão de amplos segmentos da
população de participação polttica
genutna (TKomas 1 2 .
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O tndice de desenvolvimento
Kumano (I'+ vai além do PI% como
uma concepção ampla de bem estar
e Tue Iornece uma medida composta
de três extens}es por uma vida longa e saudável (medida pela expectativa de vida , pela educação (medido pela alIabetização de adultos e
pelas matrtculas no ensino e por um
padrão de vida digno (medido pela
paridade do poder de compra, pelas
parcerias p~blico privadas, renda .
O I'+ do Suriname em 2 era de
. e da Guiana, .2, o Tue dá a
esses patses uma classiÀcação de 
e de 11 dos 12 patses de acordo
com dados abaixo (Tabela 1 . 'e
2 a 2, o ranking dos patses
mostra uma diminuição do Suriname de  para o  e, da Guiana de
 para 11, o Tue coloca esses patses em categoria inIerior de desenvolvimento Kumano médio. O PI%
per capita de 2,2 mil dólares para
a Guiana e ,1 mil dólares para o
Suriname, em 2, indica Tue existe uma diIerença signiÀcativa entre
os dois patses. No entanto, como
a Guiana tem melKores resultados
em educação (medido pela alIabetização de adultos e de matriculas no
ensino , o I'+ global dos dois patses
é, no geral, idêntico.
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7aEela 1 IndiFadores de desenYolYimento do Suriname e da Guiana 20002007
IndiFador

GUIANA
2000

GUIANA
2007

SURINAME SURINAME
2000
2007

9alor do I'+

 (O.

11 (.2

 (.

 (.

Expectativa de vida ao nascer 
(anos

11 (.

.

1 (.

Taxa de alIabetização de adultos .
( de 1 anos de idade acima

-

.

 (.

Indice de escolaridade bruta  (em 1
combinada (

 (.

2

 (.

PI% per capita
(PPP em dolar americano

12 (2,2

,

 (,1

Ìndice de pobreza Kumana 1 (11.
(IP+-1

 (1.2

-

 (1.1

Probabilidade de não
sobrevivência até os  anos (

 (12.

-

 (1.

.

 (.

,

1.

Taxa de analIabetismo 1.
de adultos ( de 1 anos
de idade acima
Pessoas Tue não usam 
Ionte de água de Tualidade (

 (



1(

Crianças com subpeso 12
de acordo com a idade
( menores de  anos

 (1

3

1 (13

Fonte: Relatório de 'esenvolvimento +umano em KttpKdrstats.undp.orgencountries
countryBIactBsKeets.
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Em 13, o tndice de
Gini era de .42 da Guiana e de
. do Suriname. Este ~ltimo,
extremamente
elevado,
uma
vez Tue era medido por meio de
poltticas de ajuste estrutural, Tue
resultou em alto ntvel de pobreza e
desigualdade naTuele ano. Sete anos
depois, em 2, o Gini medido por
instrumento idêntico diminuiu para
.4 (Neri0enNe 22 , enTuanto o
Gini da Guiana aumentou para .2
(Tabela 2 . No geral, a desigualdade
econ{mica medida em termos do
tndice de Gini é alta, tanto na Guiana
Tuanto no Suriname.
Na Guiana, o crescimento

per capita do produto interno bruto
era relativamente alto entre 111, com taxa média de crescimento
anual de 2. e ., respectivamente
(Tabela 3 . Esse n~mero é maior do
Tue a média anual da América /atina
e do Caribe, de 1., durante 111. O Suriname Àca atrás, com a
média de crescimento no pertodo
de .2. Em outro pertodo, de 11, o crescimento do PI% per capita
é mais elevado no Suriname, com a
média de .1, contra apenas .1 da
Guiana. 'urante um longo pertodo
entre 1-1, o crescimento per
capita em ambos os patses apresenta
ser volátil e não sustentável.

7aEela 2: A desiJualdade eFon{miFa na Guiana e no Suriname
Período

ÌndiFe de Gini

ÌndiFe de Gini

Guiana

Suriname*

13

.2

.*

2

.2

.

)onte UN'P +uman 'evelopment Report, 22.
** Economic Survey oI /atin America and tKe Caribbean, EC/AC, August 2.
Preliminary overvieZ oI tKe Economies oI /atin America and tKe Caribbean,
EC/AC, August 1.
*Neri 0enNe, Sustainable Combat against Poverty in Surinam, UN'P 22.
'uração média dos governos entre parentesis exclutdo os governos militares.

7aEela 3: 7a[as de FresFimento per capita do PIB entre 1970-1999
País
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1991-1999

1981-1990

1970-1980*

América /atina e 1.
Caribe

-1

Guiana

.

-3.4

.1

Suriname

.2

-.

.1

)onte Economic Survey oI /atin America and tKe Caribbean, EC/AC, August 2.
Preliminary overvieZ oI tKe Economies oI /atin America and tKe Caribbean, EC/AC, 1.
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A estrutura soFial e eFon{miFa
A semelKança básica das estruturas econ{micas no Suriname
e na Guiana é a Iorte dependência
dos recursos primários do Estado e
das receitas de exportação e da contribuição para o PI%, uma situação
Tue não muda desde os anos . Isso
está relacionado com a alta vulnerabilidade das commodities primárias
na economia global, especialmente
desde a metade dos anos . A principal diIerença é Tue a Guiana agora
está mais dependente da agricultura
(aç~car e arroz e da mineração de
ouro, tanto na contribuição do emprego Tuanto no PI%. No Suriname,
a mineração e o processamento mantiveram sua importância, com a bauxita e o processamento sendo ainda
o pilar da economia. Desde os anos
 Tue o petróleo e a mineração de
ouro tiveram uma grande contribuição para o PI% e divisas.
Uma diIerença importante
entre os dois patses é o rápido decltnio do sistema colonial de plantation
no Suriname, se comparado com o
da Guiana. Isto pode ser explicado
pela posição inversa dos Kolandeses
na área de inovaç}es tecnológicas,
e a Ialta de interesse da capital Kolandesa pelo Suriname vis-j-vis com
melKores oportunidades de investimento na Indonésia, e outras col{nias Kolandesas. ConseTuentemente,
no Suriname, a parcela de assalaria-

dos da agricultura de grande escala
diminuiu rapidamente entre a primeira e a segunda guerra mundial.
Apesar de algumas diIerenças nas estruturas econ{micas, os
modelos de desenvolvimento e desempenKo econ{mico, as economias
do Suriname e da Guiana estão enIrentando problemas idênticos de um
volátil crescimento econ{mico (Tabela 3 e alta desigualdade (Tabela 2 .
EtniFidade
Outra caractertstica comum
da Guiana e do Suriname é a presença de dois grandes grupos étnicos os indianos do /este e os negros
(Crioulo . +á também diIerenças
Tue remontam j Kistória colonial. A
primeira diIerença é Tue o Suriname
se destaca pelo maior n~mero dos
principais grupos étnicos (Tabela 4 .
Ao contrário da Guiana, Ká Tuatro
principais grupos étnicos no Suriname os crioulos, os descendentes de
escravos aIricanos indianos do /este e os javaneses, descendentes dos
trabalKadores contratados da Ìndia
e da Indonésia, respectivamente e
os Tuilombolas (descendentes de
escravos aIricanos Iugitivos . Outra
diIerença diz respeito j composição
étnica da população tribal. A Guiana
tem uma maior proporção de indtgenas, enTuanto o Suriname tem uma
maior diversidade de grupos tribais
além de povos indtgenas, Ká um
grande grupo de Tuilombolas.
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7aEela 4: População do Suriname e Guiana por etniFidade em anos Fensitirios
Grupo ptniFo

Guiana

Guiana

Suriname

Suriname

1

22

12

24

Crioulo

32

3

31

1

Indiano do leste

1

44

3

2

Javanês

-

-

1

1

4uilombola

-

-



1

Misto

1

1

-

12

Amertndios





3

4

%ranco  Português





-

-

CKinês

1



-

-

Outro

1

-

4

3

Não sabe



-





Porcentagem total

1

1,

1

1,

Absoluto total

44

1223

3

422

Fonte Relatório do Censo do Suriname,12 e 24.
Relatório do Censo da Guiana,1 e 22.
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Outra diIerença é Tue o Suriname carecia de um movimento
sindical organizado e Iorte na primeira metade do século XX. As organizaç}es religiosas e poltticas e a
classe média local lideravam o próprio governo e o suIrágio universal.
As primeiras eleiç}es gerais de 14,
com um grande n~mero de partidos poltticos disputando, reÁetiram
na composição étnica, religiosa e
social no Suriname. Isso diIere da
Guiana, onde o movimento operário constituta um Iator crucial para
o movimento polttico dos anos de
14. Essas diIerenças inÁuenciaram
a transIerência de poder no processo de descolonização, os sistemas
democráticos (Kerdados e da distri-

buição do poder nos dois patses serão examinados em seguida.
3. 2 Sistema SolítiFo e distriEuição
de poder
Foi observado anteriormente
Tue as clivagens de classe e etnicidade geralmente dão origem a pontos
de vista opostos sobre os determinantes do poder e do comportamento polttico de grupos dominantes
nas sociedades CaribenKas. Em um
extremo, estão a abordagem sociedade plural e o modelo de democracia consociativa, ambos enIatizando
o papel das instituiç}es culturais e
etnicidade. No outro extremo, estão
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as abordagens baseadas na primazia
de classe. Nesta seção, Iaremos uma
abordagem integrada de classe e etnicidade na Guiana e no Suriname.
O Ioco está em instrumentos internos e externos (estrangeiros Tue
determinam o poder polttico e sua
distribuição. 9amos primeiro explorar os momentos importantes na
transIerência de poder no processo
de descolonização. Em seguida, os
dois patses serão comparados pela
manobra eleitoral, instabilidade étnica, representação étnica no setor
p~blico, a volatilidade eleitoral e a
instabilidade polttica.
7ransferrnFia de poder
+á dois principais momentos
sobre a transIerência de poder,
do poder colonial para os grupos
dominantes locais na col{nia. O
primeiro diz respeito ao sistema
eleitoral concebido e as eleiç}es
gerais subseTuentes. O segundo
momento reIere-se j transIerência
de poder na independência polttica.
Na independência polttica do
Suriname e da Guiana resultou
na transIerência de poder para a
classe média urbana de negros. No
entanto, os patses se diIerenciaram
no contexto polttico, dado nas
estruturas sociais iniciais e nos
movimentos poltticos emergentes
Tue antecederam a primeira eleição
sob suIrágio. Na Guiana, Kouve
uma conjunção de Iorças radicais,
anticoloniais, Tue originou grupos
de trabalKo, de proÀssionais e de

intelectuais. Isso culminou em
uma plataIorma polttica (PAC . Foi
seguido pela Iundação do Partido
Progressista Popular (PPP , um
partido socialista multiétnico, sob
a liderança de Jagan e %urnKam.
Depois Tue o PPP ganKou a primeira
eleição geral em 13, com base em
um sistema eleitoral majoritário do
tipo Westminster, uma combinação
de Iatores internos e externos
inÁuenciou acontecimentos e eventos
até a independência polttica em 1.
A suspensão da Constituição em
13 e a intervenção britânica com
a atmosIera da “Guerra Fria” deram
seguimento a uma ampla aliança
subserviente contra o primeiro
governo eleito e por tens}es internas
no PPP, Tue consistia em grupos
locais de oposição - o PNC, UF, e
sindicatos (TUC - apoiados pelos
EUA. Isso culminou em violência,
com uma Iorte implicação étnica
em 13 e 14. Os britânicos
intervieram para restaurar a paz
social e o sistema eleitoral Ioi alterado
de majoritário para um sistema
proporcional. Na eleição de 14,
apesar do novo sistema eleitoral,
o PPP permaneceu como o maior
partido e obteve 24 assentos, o PNC
com 22 assentos e o UF,  assentos. O
UF e o PNC Iormaram um governo
de coalizão e a independência
polttica Ioi alcançada em 1.
A paisagem polttica inicial no Suriname diIere da Guiana.
Antes das primeiras eleiç}es em
14, os principais partidos poltticos Ioram Iundados sob uma Iorte
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Àliação étnica eou religiosa. Sob o
ponto de vista interno da liderança
polttica, sem ligaç}es signiÀcativas
nos movimentos de descolonização
do mundo, garantiu um processo
evolutivo de mudanças eleitorais e
constitucionais até a independência.
Os representantes mulatos da classe
média, com o apoio do poder colonial, conceberam um sistema eleitoral para ganKar a primeira eleição
geral e consolidar a sua posição nos
estratos mais elevados da sociedade.
A véspera da independência polttica do Suriname Ioi caracterizada
por tens}es étnicas. Isto Ioi acompanKado por conÁitos trabalKistas,
em especial pela classe média da
burocracia estatal contra o Estado,
e a emigração em massa dos Surinameses para a +olanda. O poder
colonial da +olanda exerceu pressão para reconKecer a independência polttica do Suriname, causado
pelo medo ao n~mero crescente de
imigrantes surinameses na +olanda e pela agitação polttica e trabalKista no Suriname. Em meio a estes
acontecimentos da independência
polttica em 1, Iavoreceu a transIerência de poder da liderança da
classe média crioula, Tue, na época,
detinKa o poder polttico no governo.
Manobra Eleitoral
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Os sistemas eleitorais na
Guiana e no Suriname durante as primeiras eleiç}es nacionais sob suIrágio universal Ioram, em grande parte, Kerdados das potências coloniais.

Outros Iatores importantes Ioram
também as relaç}es poltticas entre
os grupos locais (étnicos, religiosos
eou econ{micos e em especial a
posição dos grupos dominantes Tue
Tueriam manter ou adTuirir poder.
O Suriname introduziu um sistema
majoritário Tue Ioi gradualmente
substitutdo por um sistema de proporcionalidade. A Guiana Kerdou o
modelo britânico do tipo Westminster baseado no sistema de eleição
por maioria simples de voto. Este
Ioi drasticamente substitutdo em
14 por um sistema proporcional.
O salto da Guiana do sistema majoritirio para o proporFional
A mudança drástica do sistema eleitoral, na véspera da independência polttica, torna a Guiana uma
anomalia no Caribe anglóIono. Após
as primeiras eleiç}es, em 13, realizada no âmbito de um sistema de
maioria, Kouve uma manobra, Tue
Ioi resultante do sistema eleitoral
com o objetivo de aIetar as mudanças na distribuição de poder. Este
Ioi o caso da introdução, em 14,
de um sistema proporcional, Tue Ioi
apoiado pelos partidos da oposição
e atores estrangeiros. Isso, no entanto, Ioi uma desvantagem para o PPP.
Entre a independência, em
1, e a adoção de uma Constituição Socialista, em 1, uma série de
mudanças constitucionais Iormais
Ioram implementadas. A Constituição da Independência de 1 Iavo-
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receu o governo do PNC no sistema
eleitoral, devido tanto ao controle
deste governo, Tue Iormalmente cedeu ao processo eleitoral, como também devido a métodos não-legais. A
proclamação da Rep~blica Cooperativista da Guiana, em 1, aumentou a intervenção do Estado (James
e /utcKman 14 . A mudança constitucional em 14 declarou o PNC
como o supremo em todo o Estado.
A mudança constitucional mais proIunda entrou em vigor em  de outubro de 1, Tuando a Constituição
da independência de 1 Ioi substitutda por uma constituição socialista, seguida de eleiç}es nacionais. A
alteração drástica do sistema eleitoral pode ser explicado no contexto
da teoria da modernização prevalecente, para conter a mobilização de
grupos revolucionários. Isto poderia
ser alcançado através da alteração
das instituiç}es p~blicas e práticas
democráticas de tal Iorma Tue os
grupos ideologicamente indesejáveis não estivessem em condiç}es
de perturbar o sistema. A manobra
deliberada do sistema eleitoral Ioi
resultado direto da existência de um
sistema multiétnico, partido marxista anticolonial, aÀliado predominantemente pelos indianos do leste
Tue logo teriam uma maioria demográÀca absoluta no pats. Na era da
“Guerra Fria”, isto Ioi considerado
uma ameaça para os interesses das
potências do Atlântico Norte.
Desde as eleiç}es de 12,
Tue marcaram o Àm da Kegemonia
do PNC, os partidos poltticos estavam muito mais envolvidos do Tue

antes no processo de reIorma eleitoral. Nas eleiç}es de 1, o Comitê
Interpartidário da ReIorma Eleitoral
(IPCER , o Tual era representado por
Tuatro partidos no Parlamento, desempenKou um papel importante e
tomou suas decis}es em consenso e
compromisso (Caricom Audit Commission 11 . Isso não minimiza
as tens}es poltticas e étnicas Tue continuaram após as eleiç}es de 21
As duas eleiç}es seguintes, em
1 e 21, produziram resultados idênticos. Em cada caso,
surgiram dois problemas com o
propósito de desÀgurar os resultados. O primeiro, contrário ao da
conÀança dos nacionalistas, nem
medos raciais nem inseguranças étnicas tinKam desaparecido.
Na verdade, eles parecem ter se
reaÀrmado com vigor renovado e temor. O segundo, mas não
inesperadamente, cada eleição
era marcada por uma violência
disseminada politicamente motivada e racialmente direcionada.
As matérias tomaram um rumo
pior em 22, Tuando uma Iuga
de uma prisão urbana do pats
em uma delegacia de poltcia acelerou uma insurgência armada
sob a bandeira da “resistência de
%uxton” Tue deixou o pats em
um estado de “insurreição contida”. As tens}es aumentavam
ao mesmo tempo Tue a temperatura polttica atingia o ponto
de ebulição, Tuando Ioi revelado
Tue, pelo menos, um ministro
do Governo teve algum contato
com um dos bandidos, no mesmo
momento em Tue o “esTuadrão
Iantasma” publicamente conKecido estava j solta. Era popularmente suspeito e acreditava-se
igualmente ter sido uma criação
do ministro Tue buscava conter
a insurgência, enTuanto protegia
a comunidade indtgena da violência aIricana (TKaNur 23-4

A publicação dedicada j
consociativismo editada por TKaNur
(2 mostra um panorama de vá-
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rias tentativas para soluç}es poltticas de impasses poltticos dos regimes do PNC e do PPP associados j
raçaetnicidade.
O Suriname: evolução do sistema
majoritirio para o proporFional
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/ogo após a Segunda Guerra
Mundial, o projeto de um sistema
eleitoral tornou-se um grande
problema polttico para os partidos
locais no Suriname. O partido de base
rural dos Indianos do /este e parte
do Javaneses preIeria um sistema
proporcional. O sistema majoritário
era o Iavorito da população urbana
predominantemente
mulatas
e
crioulas. Em ~ltima análise, um
sistema majoritário Ioi introduzido
em 14. Após as primeiras eleiç}es
em 14, o sistema majoritário
Ioi mudando aos poucos, até Tue
um sistema eleitoral proporcional
regional Iosse conclutdo em 1,
o Tual Ioi acompanKado por uma
reIorma constitucional. As mudanças
do sistema eleitoral, em 13,
1 e em 1 Ioram momentos
importantes de manobra eleitoral com
o objetivo de inÁuenciar processos
sócio-poltticos e da distribuição do
poder antes das eleiç}es.
As mudanças ocorreram em
13 e 1 nos anos áureos da verbroederingspolitiek, a versão do Suriname de “democracia consociativa”,
com JagernatK /acKmon, ltder do Indiano do /este 9+P, e o ltder crioulo
Jopie Pengel do NPS. A manobra eleitoral dos anos  pode ser explicada

como uma distribuição deliberada de
poder no contexto do sistema consociativista. Estas mudanças ocorreram
na véspera das eleiç}es. Em 13, a
lei eleitoral Ioi alterada de tal modo
Tue um sistema nacional proporcionado Ioi adicionado ao sistema majoritário regional. Isso Ioi Ieito para
garantir assentos para os membros
do tradicional 9+P e NPS, no caso
de perder as eleiç}es nas áreas rurais
Tue eram baseadas em um sistema
majoritário (Sedney 1 . O sistema
eleitoral mudou uma terceira vez em
1. Isso ocorreu durante o processo
de redemocratização, Tue Ioi acompanKado pela satda do regime militar
e da reserva de poder estatal pelos
militares e seu novo partido estabelecido (NDP , através do sistema eleitoral. O sistema eleitoral Ioi alterado de
Iorma Tue o interior conTuistou um
n~mero desproporcional maior de
assentos em comparação aos das zonas eleitorais urbanas, o Tue era uma
vantagem para o PDN.
Além da manobra deliberada
do sistema eleitoral para Iavorecer
os dois maiores grupos étnicos,
os comitês dos indianos do /este
(particularmente os muçulmanos e
os cKineses Ioram estabelecidos na
estrutura do partido para garantir
um amplo apoio eleitoral para o NPS.
Outro mecanismo para assegurar o
poder polttico era a paciÀcação do
movimento operário. Pengel tornouse o primeiro presidente do sindicato
poderoso do Moederbond, Tue
serviu de instrumento para a classe
trabalKadora urbana no contexto da
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democracia consociativa.
As relaç}es ptniFas
Democracia neste artigo é
concebida como um sistema Tue é
muito mais amplo do Tue o sistema
parlamentar com suas trias poltticas
e um sistema eleitoral Tue garanta
a eTuidade mtnima pelo princtpio
“um Komem um voto”. A concepção
mais abrangente e substancial de democracia inclui a participação na tomada de decisão, na representação e
numa justa distribuição de recursos
escassos. 4uanto j distribuição dos
recursos reIere-se tanto a produtos
materiais (tais como Kabitação, trabalKo, rendimento Tuanto a produtos não-materiais (por exemplo, a lealdade, conKecimento e segurança .
4uando o sistema de distribuição
torna-se perverso, o jargão da Ciência Social trata como clientelismo ou
do Àsiologismo, Tue são institucionalizados nas democracias do Caribe. Um indicador IreTuentemente
usado para a distribuição de recursos escassos entre os grupos étnicos é
a sua representação no setor p~blico
em termos de emprego e de acesso ao
ensino superior e bolsas de estudo.
A representação ptniFa
A ênIase na etnicidade em uma
Guiana politicamente e socialmente
polarizada reÁete na composição
étnica do setor p~blico, e se tornou
uma Ionte importante de conÁito.

(%issessar 22 FerNiss 11 /utcKman
13 . A representação do maior grupo
numericamente de indianos do leste
está evidente no setor p~blico, incluindo
as empresas p~blicas. Ao reIerir-se aos
anos 1 e 1, %issessar (22 
observa Tue “o partido polttico no
poder na Guiana naTuela época não
era somente controlar os recursos, mas
também assegurar Tue, em todos os
aspectos do Estado, incluindo a esIera
econ{mica, Iosse controlada e gerida
pelos Àéis partidários.”
Ao contrário da Guiana, o
Suriname mostra uma evolução no
sentido de uma distribuição étnica mais
representativa nos diversos escal}es
do setor p~blico (MenNe, 22 .
Desde a primeira eleição, em 14,
a representação dos três principais
grupos étnicos do Parlamento e do
ConselKo de Ministros melKorou
consideravelmente e cKegou a um
ponto em Tue este se assemelKava
mais ou menos com a distribuição
étnica da sociedade. O regime mudou
em 1 e 1 e a volatilidade
eleitoral resultante e as mudanças
poltticas no Estado pós-militar do
Suriname (1-21 inÁuenciaram
a representação de grupos étnicos em
altos cargos do setor p~blico, o Tue
reÁete mais ou menos a composição
étnica na sociedade como um todo.
No Suriname, com a tradição de um sistema multipartidário,
um estado étnico surgiu, baseado na
distribuição de recursos nas Àleiras
étnicas, Tue incluta ministros, a nomeação de soldados rasos e a organi-
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zação dos Iuncionários p~blicos. Isto
resultou em um pertodo, cerca de 
anos, com um padrão de trabalKo em
Tue alguns dos departamentos eram
dominados por empregados de um
determinado grupo étnico. Isso diIere da Guiana com os governos de
caractertstica de ¶gabinete·, no Tual
o partido da maioria domina tanto o
Gabinete Tuanto o Parlamento (%issesar 22 . Além disso, a retenção
do poder do Estado na Guiana, por
um governo com um pertodo de 2
anos, o PNC, 14-12, resultou nos
setores p~blicos tornando-se alinKados aos partidos do governo e sua
Àliação étnica.
A instabilidade ptniFa
Ao lidar com o conÁito étnico
se deve ter cuidado para não cair no
determinismo étnico e estar ciente de
Tue, Kistoricamente, as relaç}es étnicas entre tndios e negros não Ioram
moldadas por Iatores culturais e étnicos como tal. De maior importância
é o contexto no Tual um conjunto de
variáveis poltticas surgiam e Tue aIetavam as relaç}es entre estes grupos.
Isto é ilustrado na Guiana

34

Embora os plantadores Tuisessem explorar as diIerenças raciais,
nenKum dos conIrontos aIricano-indtgenas do século XIX cKegou
nem perto de violência em larga
escala comunitária. Isso é Tuestão
crucial, Tuando se considera Tue,
em várias ocasi}es, a violência
comunal envolvia os imigrantes
crioulos aIricanos e portugueses
(Rodney, 11 1 .

A Guiana e o Suriname
têm em comum a experiência em
tens}es étnicas ou em conÁitos, na
véspera da independência. A Guiana
teve o conÁito étnico mais violento,
enTuanto controvérsias no Suriname
eram realizadas antes do Dia da
Independência. Ao contrário do
Suriname com a sua relativa Karmonia
étnica, a Guiana é caracterizada
por suportar as tens}es étnicas no
pertodo pós-independência. 4ual a
explicação para essas diIerenças" O
sistema de governo não majoritário
do Suriname inÁuencia positivamente
uma distribuição representativa de
recursos nas Àleiras étnicas, o Tue
não é o caso na Guiana. O sistema de
governo da distribuição dos recursos
pode ser um, mas não é o ~nico
Iator Tue inÁuencia a instabilidade
étnica. É preciso também levar em
conta os processos socioecon{micos
diIerentes e o contexto internacional.
Isso vale em especial para a Guiana,
onde o ambiente internacional da
Guerra Fria estava em conÁito com o
movimento radical anticolonial local,
Tue por sua vez aIetou o conjunto de
variáveis poltticas com um impacto
negativo sobre as relaç}es étnicas.
O movimento polttico anticolonial
neste pats, Tue se originou a partir
de um movimento sindical Iorte,
evoluiu para um ambiente de Guerra
Fria internacional. Isso culminou em
várias intervenç}es estrangeiras e
inÁuenciou o contexto de variáveis
poltticas Tue determinou a divisão
do partido em meados de 1 e a
violência étnica entre os indianos do
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leste e negros, na década de 1.
No Suriname, a existência de
muitos partidos poltticos com base na
origem étnica e religiosa, com um Ioco
local da liderança, era um movimento
caracterizado, em vez de um anticolonial radical. De 1-1, o poder
do Estado cKegou nas mãos do ltder
crioulo de pele escura e de classe média dos indianos do leste, Tue introduziu o “verbroederingspolitiek”. Esta é a
versão da democracia consociativa do
Suriname, Tue provavelmente contribuiu para a Karmonia étnica. Embora
muito menos grave do Tue na Guiana, a instabilidade étnica no Suriname
ocorreu na década de 1, durante e
após os indianos do leste dominarem
o governo 9+P-PNP (1-13 . Os
Iracos resultados da estratégia de desenvolvimento adotado, deu origem
a conÁitos de classe contra o Estado,
especialmente nas camadas médias
e inIeriores de Iuncionários p~blicos,
Tue na maioria eram crioulos. É por
isso Tue os conÁitos tiveram um tom
étnico, um protesto dos crioulos contra a “dominação” percebida pelos
indianos. Desde a sua independência,
em 1, o Suriname não apresentou
nenKum conÁito étnico entre os seus
principais grupos.
A volatilidade eleitoral
A volatilidade eleitoral deve
ser claramente distinguida da instabilidade polttica. A volatilidade eleitoral está preocupada com o aumento ou a diminuição da proporção
de votos, se relacionada com os resultados eleitorais anteriores. Isto é
medido pelo tndice de volatilidade,

Tue varia de  a 1. A Guiana tem
a menor volatilidade eleitoral. O baixo tndice de volatilidade eleitoral da
Guiana (. no pertodo entre 131 pode ser explicado pela polarização dos eleitores em dois campos
étnicos com distribuição constante
do eleitorado pela etnicidade. A alta
volatilidade eleitoral de 4.1 Ioi registrada a partir de 14-1. Isto é
devido ao crescimento do autoritarismo na década de 1, culminando com o plebiscito “js vistas” em
1 e com o boicote resultante das
eleiç}es de 1 pela maioria dos
partidos de oposição.
O tndice de volatilidade total
de 3 no Suriname, com base nos resultados de 13 eleiç}es de 14-2,
é elevado Tuando comparado com o
da Guiana. No Suriname, o pertodo
de menor volatilidade é entre 131, com tndice de . Neste pertodo, os partidos poltticos tradicionais
obtiveram sua maior proporção de
votos na Kistória. A maior volatilidade eleitoral de 4.4 Ioi registrada no
pertodo de 1-1. A eleição de
1 Ioi a primeira em Tue os partidos tradicionais ganKaram menos de
 dos votos.
A inÁuência estrangeira nas
eleiç}es veio especialmente das potências coloniais ou dos Estados
Unidos, para impedir mudanças
poltticas radicais ou experimentos.
Isso ocorreu nos anos 1 e intcio
dos anos 1 na Guiana. Para evitar
Tue o PPP mantivesse o poder polttico, o governo colonial britânico inÁuenciou decisivamente a manobra
eleitoral relacionada js eleiç}es de
14, enTuanto os EUA também in-
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Áuenciaram o clima social e polttico
destas eleiç}es na véspera da independência polttica.
3.9 A instabilidade polítiFa
A instabilidade polttica, um
conceito mais amplo do Tue a da volatilidade eleitoral, está muito mais
relacionada ao comportamento e desempenKo dos governos.
/ijpKart argumenta Tue os
governos de maioria simples de partido
são mais duráveis e dominantes do Tue
governos de coalizão (/ijpKart, 14
1 . Segundo os teóricos da coalizão,
um governo Tue está a mais tempo no
poder é mais provável ser dominante
vis-j-vis do poder legislativo, enTuanto
um governo de curta duração é

entendido como relativamente Iraco.
A durabilidade do governo também
é considerada um indicador para a
estabilidade do regime, uma vez Tue os
governos de curta duração tomam por
certo ter menos tempo para desenvolver
poltticas coerentes e eÀcazes na
elaboração de poltticas (ibid 1 12 .
A duração do governo a partir da primeira eleição geral até 22
conÀrma a Kipótese de /ijpKart, de
Tue os governos majoritários de
partido ~nico ² a Guiana - são mais
duráveis. O Suriname tem a menor
duração dos governos com uma média de 3.4 anos, enTuanto no pertodo
militar (1-1 não era levado
em conta, o Tue é mais baixo do Tue
o da Guiana (3. . 4uando o pertodo
militar Ioi levado em conta, a dura-

7abela 5: IndiFadores de estabilidade polítiFa na Guiana e Suriname das
primeiras eleições até 2010
IndiFadores

Guiana

Suriname

Mudança de regime

13
14
12

1
1
1
11

Duração média dos go- 3.
vernos

3.4*
(2. **

Mudança inicial de go- 21
verno desenvolvimentos
internos

11
1
13
1
11
1

Mudança inicial de gover- 13
no inÁuências externas
14

36

*duração do governo nas primeiras eleiç}es.
**incluindo pertodo militar 1-1.
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ção média era menor em até 2. anos
no pertodo de 14-21 (Tabela  .
A mudança de regime do civil para
o militar, em 1, resultou em uma
menor duração dos governos. Durante o regime militar (1-1 ,
a duração média dos governos não
ultrapassava um ano.
Para comparar os patses,
inclutmos dois indicadores. O
primeiro é a variação antecipada
ou a Tueda de um governo, devido
j acontecimentos internos, e o
segundo é a mudança precoce
do governo devido a inÁuências
externas (Tabela  . Ao perceber as
raz}es para a mudança de governo
ou regime, pode-se entender
melKor a estabilidade do sistema
parlamentar e seu desempenKo.
Entre os acontecimentos mais
importantes Tue resultaram na
Tueda ou na alteração precoce dos
governos dos dois patses estão a
crise de gabinete interno, pressão
extraparlamentar, a morte do ltder
de um gabinete (Guiana 21 e
golpe militar (Suriname 1 .
Entre as inÁuências externas mais
importantes Tue resultaram na
Tueda do governo estão o golpe
militar (Suriname em 1 e a
intervenção estrangeira (Guiana em
13 e 14 . A comparação geral
da estabilidade polttica indica Tue
o Suriname parece ter uma maior
instabilidade, Tue se reÁete nas
mudanças de regime e as mudanças
IreTuentes no intcio dos governos.
As IreTuentes mudanças de
governos ou regimes podem ter um

impacto negativo no desempenKo
em termos de alcançar os objetivos
de polttica Iormulados ou pretendidos. O Suriname teve experiência
em dois turnos com regimes militares (1-1 e 1-11 , caracterizado por um pertodo muito
curto de governos. No entanto, os
governos civis anteriores ao regime
militar também Ioram relativamente
curtos. Uma razão importante Ioi a
crise interna dentro de muitos dos
governos de coalizão Tue levaram j
Tueda precoce destes governos. Isso
ocorreu, entre outros, em 11, 1
e 13. Outra razão para a menor
duração dos governos é a oposição
extraparlamentar ou protesto social
contra o governo no poder. O Suriname experimentou duas vezes a
oposição extraparlamentar, provocado por graves problemas socioecon{micos internos Tue levaram j Tueda do governo em 1, e em 1.
Este Ioi também o caso da Guiana,
durante os anos . No entanto, a
participação estrangeira na violência
polttica era evidente e interagiu com
problemas sociopoltticos internos,
resultando na Tueda do governo do
PPP em 14.
A longa duração dos governos é caractertstica de regimes ou
partidos Tue dominam a Kistória
parlamentar. No caso da Guiana,
Kouve duas mudanças de regime
uma em 14 e a outra em 12. O
primeiro Ioi o regime do PNC Tue
operava em um ambiente bipolar
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polttico, tanto internamente - em
termos de polarização ideológica - e
externamente - em termos de Guerra
Fria. Comparado com o Suriname, a
inÁuência estrangeira Ioi decisiva.
Isso leva-nos a ~ltima Tuestão
no envolvimento estrangeiro, particularmente as intervenç}es militares e encobertas Tue inÁuenciaram
a instabilidade polttica, nas Tuais,
em alguns casos, inÁuenciaram decisivamente a Tueda do governo ou
do regime. O envolvimento estrangeiro em eventos poltticos na Guiana Ioi evidente em 13 e durante
os anos 1 e, na década de 1,
no Suriname, Tue levou j Tueda do
regime existente, em vez do governo
(Tabela  . No Suriname, a participação estrangeira Ioi evidente tanto
na retomada dos militares em 1,
Tuanto no tumulto social em 12 e,
em 1, na guerra da selva antes da
retirada do regime militar em 1.

4. As IdeoloJias polítiFas
de pluralidade
Este tópico aborda as ideologias de pluralidade com conotaç}es
negativas e positivas. O consociativismo é uma das ideologias politicas
mais populares Tue aIasta a conotação negativa da etnicidade e busca
soluç}es para o pluralismo polttico
com base em princtpios étnicos, lingutsticos ou religiosos. O Consociativismo (/ijpKart, 14 reIere-se a
um sistema multipartidário de eleiç}es livres e secretas com base em
um princtpio de proporcionalidade
no sistema eleitoral e Iormação de
coalizão e de partilKa de poder entre as elites dos partidos com base na
aÀliação étnica. O ponto de partida
de /ijpKart é Tue nos patses recém
independentes, com proIundas clivagens étnicas e outras, precisam
de outras normas constitucionais e
poltticas, em vez de uma cópia da
antiga potência colonial. De acordo
com seu ponto de vista, os interes-

7abela 6: Presença militar estranJeira e intervenções implíFitas na Guiana
e no Suriname 1953-1986
Intervenções
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Pats

Ano

Guiana

13
134

Suriname

1
12
1

Tipo / fonte das intervenções estrangeiras
Privado  %ritânico
mercenário
x
x

x
x

Americano +olandês outros

x

x

x
x

Fonte Compilação de Mars (1 e MenNe (11 dos dados do Suriname.
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ses e demandas dos diversos grupos
nestas sociedades proIundamente
divididas assim cKamadas podem
ser atendidas apenas, no estabelecimento de poderes, compartilKando
regras e instituiç}es. O modelo de
Consociativismo de /ijpKart consiste em Tuatro elementos inter-relacionados a grande coalizão a proporcionalidade, a autonomia segmentar,
e o veto da minoria. A grande coalizão reIere-se ao elemento de uma
grande coligação de ltderes poltticos
dos mais importantes segmentos da
sociedade. A proporcionalidade é
considerada o padrão básico da representação polttica, as nomeaç}es
no setor p~blico e a alocação de recursos p~blicos e de Iundos. A autonomia segmentar relaciona-se com
o elevado grau de autonomia nos
segmentos individuais da coalizão
para executar seus próprios assuntos. Finalmente, o veto da minoria
reIere-se j tomada de decisão em
veto m~tuo para garantir Tue as minorias sejam capazes de prevenir as
imposiç}es inaceitáveis sobre eles.
/ijpKart desenvolveu o conceito de
“democracia consociativa” particularmente no contexto das democracias nos patses mais desenvolvidos e
os patses da Ésia e da ÉIrica.
As primeiras eleiç}es na
Guiana Ioram realizadas em 13,
Tue resultaram em um regime
marxista Tue, pela suspensão da
Constituição, Ioi imediatamente
rejeitado pelo poder colonial
britânico. Depois, um sistema
polttico
majoritário
polarizado
evoluiu. Ao contrário da Guiana, no
Suriname, após as primeiras eleiç}es

gerais, em 14, emergiu um sistema
polttico Tue era conKecido como
¶verbroederingspolitiek·, uma variante
do consociativismo do Caribe.
No entanto, independentemente
do sistema polttico majoritário no
consociativismo da Guiana e do
Suriname, a prática do apanjaKt
consolidou-se em ambos os patses.
ApanjaK reIere-se “a prática de
partidos poltticos de base étnica
agindo sob o preconceito, o medo, e
ou os interesses comuns para ganKar
apoio”. DeZ deÀne ApanjaKt como
“a prática do voto em nome da sua
própria raça, do seu próprio grupo”
(DeZ 1 RagoonatK 1 . A
próxima revisão crttica é Ieita a partir
da variante do consociativismo
do Suriname e o debate sobre o
consociativismo na Guiana, um pats
Tue até Koje tem um sistema polttico
majoritário.
O FonsoFiativismo do Suriname
DeZ (1 Iez uma análise
do consociativismo do Suriname.
Ele acredita Tue a condição principal
para a existência de uma democracia consociativa é a consciência das
elites dos diIerentes grupos étnicos
de uma situação possivelmente explosiva, para só então eles estarem
dispostos j cooperação polttica e
compromissos. DiIerentemente da
maioria dos outros patses, a espinKa
dorsal do consociativismo do Suriname é Iormada pelas relaç}es inIormais entre os ltderes das elites mais
importantes, em particular o crioulo
e indianos do /este. Esta é conside-
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rada uma das causas da instabilidade polttica no Suriname, Tue é reIerido como anti-consociativismo (Ibid).
Muitos estudiosos (DeZ,
1 +oppe 1 DeSales AIÀgne
1  associam apanjaht a uma conotação negativa. DeZ examinou o
pertodo de Áorescimento do ¶apanjaKt· e argumenta Tue a percepção
geral do crescimento e a melKoria do
bem-estar no Suriname, em conjunto com a liderança marcante dos três
principais partidos poltticos de base
étnica (9+P, KTPI, NPS , Iuncionou
com o consociativismo do ¶apanjaKt·
em ntvel pós e pré-eleitoral, durante
Tuase vinte anos. Isso é considerado
notável “tendo em vista os medos
populares e a Kostilidade entre os
grupos registrados na época” (DeZ,
1 . Finalmente, DeZ dá uma conotação negativa para apanjaht uma
vez Tue ele incentiva o extremismo
de dois tipos “leil}es étnicos” (por
ltderes rivais em seu próprio grupo
Tue rejeitam as promessas necessárias para a partilKa de poder ” e a
utopia anti-apanjaht (Tue tenta usar
a ideologia como um meio de transcender o provincianismo cultural ”
(Ibid 14 . De acordo com DeZ, esta
polttica é condenada por alimentar
um ¶nós contra eles·, um conjunto
de identiÀcaç}es de grupo Tue consideramos contraproducentes para a
identidade nacional e para desenvolvimentos nacionais (DeZ 112 .
A conotação positiva associada ao
apanjaht é Tue ele pode servir como
um meio de mobilização polttica e de

Ionte de liberalização social (emancipação das elites Tue anteriormente
eram deslocadas.
No mesmo sentido de
EdZard DeZ, DeSales AIÀgne (1
também dá ao apanjaht uma conotação negativa reIerindo-se aos três
principais e mais antigos partidos
poltticos do Suriname, o NPS, 9+P e
KTPI, com seus respectivos adeptos
crioulos, de origem indiana e da Indonésia. Ele aponta para a limitação
do apanjaht, ou seja, para os impasses
conttnuos dos Irágeis governos de
coalizão liderados pelas elites étnicas
de diIerentes partidos poltticos. Segundo DeSales AIÀgne, era previstvel Tue a coalizão de governo catsse,
com o seu ganKo marginal nas eleiç}es de 1, por causa da Irágil base
eleitoral e polttica. Por esta razão, os
partidos de oposição liderados pelo
Nationale Democratische Partij (NDP
Tue surgiu a partir dos ltderes militares do regime militar, teve a oportunidade de Iormar um governo.
As discuss}es sobre o consociativismo do apanjaht ensinam Tue
a etnicidade é utilizada em conotação negativa, como uma construção
ideológica das elites poltticas dos
diIerentes grupos étnicos Tue se justiÀca por uma representação polttica
elitista de uma “sociedade plural”. O
argumento utilizado para justiÀcar
a cooperação polttica entre as elites
étnicas (consociativismo é a alegada situação social explosiva Tue, no
pior caso, pode resultar em conÁitos
étnicos. Apesar das limitaç}es do
consociativismo, vários estudiosos
(DeZ 1 +oppe 1 DeSales
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AIÀgne 1 justiÀcam o apanjaht
para evitar esta situação explosiva e
alguns até mesmo enIatizam a conotação positiva como meio de mobilização polttica e de emancipação das
elites étnicas. Isto conÀrma Tue consociativismo é uma ideologia Tue
subjaz a uma construção de práticas
poltticas, legitimando a delegação
de poder do povo para as elites dos
diIerentes grupos étnicos, Tue, em
nome dos grupos, autoriza-se a negociar a partilKa de poder necessário.
Em resposta a “crioulização”
aIro-europeia e o nacionalismo aIro-cultural (MasKall 1 expoentes,
os indianos do leste no Suriname
introduziram um discurso espectÀco de “Unidade na Diversidade”,
na década de 1 (AdKin 1 .
Tal discurso Ioi construido para
se opor ao nacionalismo cultural
crioulo, e de tentativas no sentido de miscigenação cultural (como
crioulização . A “unidade na diversidade” visa respeitar mutuamente
as suas culturas e criar uma Iorma
de diversidade Karmoniosa na sociedade surinamesa sob a condição
de não-miscigenação de culturas
Em nossa opinião, o problema
cultural do Suriname não pode
ser resolvido por uma unicidade
de religião e cultura, o Tue só vai
acabar na pobreza cultural (... A
diversidade se não Ior apoiada
por uma unidade mais proIunda
é o stmbolo de vivacidade e vitalidade uniIormidade é o stmbolo
de problemas e tem sido mortal.
9ários tons devem Karmoniosamente amalgamar uma doce me-

lodia de som, mas os tons individuais ainda devem permanecer
percepttveis e distingutveis, em
vez de separá-los (AdKin 1 .

A ideologia impltcita da
“unidade na diversidade” tornou-se
um elemento na ÀlosoÀa do maior
partido politico indiano do leste
(9+P , e Ioi incorporada ao “verbroederingspolitiek”, a polttica de consociativismo e de conIraternização
entre os grandes partidos poltticos
crioulos e indianos. No entanto, na
prática, a polttica da diversidade
Ioi conseguida, sem uma unidade.
ConseTuentemente, surgiu uma representação elitista ideológica da
“sociedade plural”. Esta ideologia
justiÀca a cooperação polttica entre
as elites étnicas (consociativismo
como a ~nica garantia para a estabilidade polttica, em vez de “unidade
na diversidade”. Esta Ioi uma Iorma
de assegurar uma ampla base eleitoral dos próprios partidários étnicos.
Assim, no Ànal, o verbroederingspolitiek evoluiu para uma cultura eleitoral Tue permitiu Tue as elites étnicas expropriassem o poder de seu
eleitorado (étnico após as eleiç}es.
Ao contrário daTueles Tue
dão um signiÀcado negativo ao apanjaht, a antropóloga brasileira Maria
Stela de Campos França (24 usa
esse termo em conotação positiva
e uma ampla estrutura conceitual.
Ela considera apanjaht uma expressão ideológica da representação de
uma sociedade plural, Tue subjaz a
construção de modelos de práticas
democráticas e de organização social
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(consociativismo , legitimando simbolicamente a organização do poder polttico, bem como a aÀrmação
da identidade de diIerentes grupos
étnico-culturais. Em sua opinião “o
apanjaht é uma ideologia Tue legitima o reconKecimento de diIerenças
étnico-culturais, ao mesmo tempo
em Tue os aÀrma de Iorma igualitária.” (França 24  . França rompe
com a conotação negativa da “sociedade plural”, Tue considera a diversidade étnica ser uma Ionte de tens}es e de conÁitos. Ao contrário, ela
assume Tue o reconKecimento social
e democrático de grupos étnicos e
o eTuiltbrio imaginado entre estes
grupos são positivos para a sociedade (Ibid 14 .
Embora França acrescente
uma nova perspectiva sobre a pluralidade da sociedade surinamesa,
Ká, pois, algumas limitaç}es. Primeiro, ela considera eTuivocadamente
a Ialta de tradiç}es de uma nação
Komogênea uma Iase inicial do desenvolvimento do Estado-nação e
conIunde os termos nação e estado,
Tuando ela aÀrma
O pats não parece ter inventado tradiç}es Tue Iundamentam uma nação Komogênea, o Tue
pode ser interpretado como um
estágio inicial de desenvolvimento do Estado-nação e como uma
Iorma particular de conceber o
Estado-nação, Tue enIatiza, por
meio do dinamismo simbólico
do apanjaKt, a agregação de diIerentes grupos, preservando suas
Ironteiras etno-culturais. (França
de Campos, 24 .
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A autora não percebe Tue, ao

contrário das sociedades da Europa
Ocidental, o estado (colonial do Suriname precedeu a nação e Ioi criado
Kistoricamente antes de inserir-se aos
diIerentes grupos étnicos na sociedade.
Em segundo lugar, França
não Iaz uma distinção clara entre o
Estado e a sociedade como unidades
de análise. Este é um problema, se
Tuisermos obter mais conKecimento
em processos de construção da nação iniciados pelo Estado e os processos de criação de nação iniciados
pela sociedade e abordar as diIerenças entre apanjaht na polttica e apanjaht na sociedade. Se de acordo com
o apanjaht de França agrega as diIerenças culturais entre grupos étnicos
Karmoniosamente no ntvel da sociedade - o Tue deve resultar de uma
verdadeira comunidade Kumana
(criação da nação - a Tuestão é saber
se isso é verdade também ao ntvel da
polttica e do Estado (construção da
nação . A este respeito, Ioi argumentado antes Tue o apanjaht na polttica
centra-se no reconKecimento democrático e no eTuiltbrio imaginado entre as elites dos respectivos grupos
étnicos, ao invés do reconKecimento
social e democrático desses grupos
étnicos na sociedade e do seu imaginado eTuiltbrio. A seguir, vou ilustrar este ponto, observando a mobilização polttica na prática.
A mobili]ação polítiFa no Suriname
Um estudo sobre a mobilização polttica antes das eleiç}es de
2 no Suriname dá uma visão das
construç}es ideológicas da etnia e
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da nação pelas elites poltticas dos
diIerentes partidos. Dependendo
do contexto ou situação, essas elites
usam o apanjaKt em um sentido negativo, com o objetivo de adTuirir
o apoio eleitoral de suas próprias
bases étnicas. A mobilização polttica das eleiç}es de 2 é ilustrativa
para abordar elementos do apanjaht
com positivos, assim como uma conotação negativa da diversidade. O
ApanjaKt como uma ideologia de
pluralidade de conotação positiva
torna-se evidente nas oraç}es religiosas, nos tradicionais vestidos culturais, nos costumes alimentares, na
m~sica e nos provérbios. Por meio
dessas express}es, alguns partidos
poltticos tentaram demonstrar o
eTuiltbrio e o respeito m~tuo entre
culturas diIerentes. Os Iragmentos a
seguir são ilustrativos.
O Partido Nacional Democrático (NDP Iez algumas reuni}es
com meninas de diIerentes etnicidades em um palco, vestidas com
roupas tradicionais de seus grupos
étnicos. Este partido demonstra
um nacionalismo anticolonial Iorte,
muitas vezes citando o livro Wij Slaven van Suriname (Nós, os escravos
do Suriname de Anton de Kon, um
surinamês lutador pela libertação
anticolonial. É notável Tue o NDP analogamente j ideologia positiva
do apanjaht - Ioi capaz de mobilizar
diIerentes grupos étnicos e expor
atributos culturais dos grupos étnicos, enTuanto Tue, ao mesmo tempo,
expressa um nacionalismo anticolonial Iorte durante a reunião. Esta co-

existência de apanjaht e nacionalismo
está em direção oposta a concepção
de apanjaht de França (24 Tue aÀrma Tue o nacionalismo e o apanjaht
são ideologias opostas.
O Nieuw Front - uma combinação polttica de Tuatro partidos
tradicionais, Tue são Iortemente associados a um grupo étnico espectÀco ² deu intcio, em muitas vezes,
nas importantes reuni}es em massa
com uma oração do ltder religioso
Tue representava sucessivamente
o Kindutsmo, islamismo e cristianismo. Outra expressão do apanjaht
como ideologia positiva é a imagem
de Ram Sardjoe, presidente do 9+P,
um partido aÀliado aos indianos
Essas diIerentes cores do New
Front representam o jardim de Áor
de /acKmon. Pendurar as bandeiras em conjunto é mais bonito do
Tue separadas.

O Partido Nacional Democrático (NDP , bem como outros partidos, usou a mesma metáIora de um
jardim de Áores Tue reÁete todos os
grupos étnicos.
Em comtcios realizados separadamente pelos partidos individuais da Nieuw Front, o apanjaht como
uma ideologia de diversidade Ioi
abordado alternadamente em conotação negativa ou positiva, dependendo do contexto e situação. Um
exemplo de uma conotação positiva
é a observação do mestre de cerim{nias de um comtcio do 9+P no distrito CommeZijne
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Um ltder é apenas um ltder, se
as pessoas realmente o apoiam.
Temos Tue levar em conta as
diIerentes culturas, valores e
padr}es, partidos diIerentes e
sistemas de crenças religiosas.
Precisamos nutrt-los e baseado
nisso temos Tue escolKer um
caminKo para trazer o progresso
para a unidade do pats.

Alguns partidos individuais
do Nieuw Front apresentavam o
apanjaKt como uma ideologia de
diversidade com uma conotação
negativa. Isso não Ioi demonstrado
apenas por ltderes poltticos, mas js
vezes também por ltderes religiosos.
Ilustrativo é um Pandit (sacerdote
Tue Iez uma oração para o sucesso
do 9+P, com as seguintes palavras
Graças ao partido mantivemos
nossa cultura. Não deixe Tue este
partido se enIraTueça. A unidade
signiÀca poder. Nem tudo pode
ser percebido e você não pode
dizer tudo dentro do combinado
(reIerindo-se j combinação de
Tuatro partidos étnicos , mas
você deve proteger sua própria
religião e cultura, e ser paciente.
Devemos apoiar este partido e
nós não Tueremos ser oprimido.
4ue o partido Iortaleça
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Parece Tue os tradicionais
partidos poltticos mono-étnicos em
particular usam o apanjaht como
uma ideologia de diversidade alternadamente no sentido negativo e
positivo, dependendo do contexto
polttico e da composição do eleitorado na reunião de massa. Assim, o
apanjaht é uma ideologia Tue estabelece os grupos étnicos das elites (ét-

nicas . Essas elites autorizam-se ideologicamente e de Iato (nas eleiç}es
para negociar em nome dos grupos
étnicos e para tomar decis}es sobre
a distribuição e alocação dos recursos sociais e econ{micos. O multiétnico NDP, por outro lado, aborda
com mais IreTuência o apanjaht como
uma ideologia de pluralidade com
conotação positiva, por meio de express}es culturais, para demonstrar
a igualdade adTuirida e o respeito
m~tuo entre culturas diIerentes.
O debate sobre FonsoFiativismo na
Guiana
O sistema polttico da Guiana
tem suas ratzes no modelo britânico
de :estminster de democracia Tue
se baseia na regra da maioria. Este
modelo é composto por nove elementos inter-relacionados (/ijpKart
14  a concentração do poder executivo, em ministérios de um partido
e maioria simples o bicameralismo
o sistema de dois partidos o sistema partidário unidimensional, Tue
diIere os dois partidos das poltticas
ideológicas ou socioecon{micas o
sistema de eleiç}es “por maioria
simples de voto” governo unitário e
centralizado constituição não escrita e soberania parlamentar, e uma
democracia exclusivamente representativa.
O modelo de :estminster
pode ser resumido como um sistema de eleiç}es livres e justas, com a
livre concorrência entre os partidos
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poltticos para alcançar a maioria dos
votos do eleitorado, o Tue dará direito a parte vencedora governar em
nome de todos eleitores na sociedade em Tuestão. Ryan (1 menciona os pressupostos básicos do modelo de :estminster
- Uma sociedade Komogênea na
Tual os valores básicos, códigos e mitos
são amplamente compartilKados
- Ajustes no sistema pode ser
apenas marginais, Tuando são acordados com os princtpios Iundamentais, o Tue signiÀca também Tue não
Ká espaço para a oposição violenta
ou clivagens subculturais
- Um local de mercado polttico Tue é aceito pelos atores poltticos
como a ~nica arena legttima para alcançar uma Tuota de mercado
- Funcionários p~blicos devem
compartilKar a mesma classe social
bem como noç}es de interesse p~blico.
/ijpKart admite explicitamente Tue o modelo de :estminster
majoritário é especialmente adeTuado para as sociedades Komogêneas.
Este modelo tem sido amplamente
criticado no Caribe pela Ialta de condiç}es Iundamentais nestas democracias. A regra é o princtpio “por
maioria simples de voto” no sistema
democrático de :estminster.
O conceito de ¶democracia
consociativa· Ioi desenvolvido em
oposição j democracia majoritária.
Um pressuposto Iundamental é Tue
não Ká mais a democracia - em termos de Tualidade, estabilidade social e resultados de poltticas p~blicas
- do Tue o princtpio padrão majoritá-

rio. O consociativismo se tornou um
problema desde o conIronto social
e étnico dos anos  na Guiana. +á
três Iontes e tipos de atores no debate sobre consociativismo na Guiana
partidos poltticos, particularmente
o PPP e PNC, os principais partidos
poltticos baseados nas etnias, organizaç}es acadêmicas e da sociedade
civil e do Caricom. A natureza e o
contexto de várias propostas e debates até 24 serão discutidas a seguir.
Os partidos polítiFos e o &ariFom
O debate sobre a democracia
consociativa na Guiana começou
no PNC antes das eleiç}es de 11,
Tue precederam a primeira série de
explosão étnica onde os dois grandes
grupos de negros e indianos do
leste estavam envolvidos (TKaNur
21 . A Tuestão Ioi levantada por
EUSI KZayana, membro do PNC, o
partido no Tual predominavam os
Àliados negros. %urnKam, o ltder do
PNC, Tue concordou com o Jagan,
o ltder do indiano do leste baseado
no PPP, Tue Ioi o vencedor das
eleiç}es, e lideraria a delegação de
independência até /ondres a Àm de
discutir a transIerência de poder com
o governo recém eleito. KZayana
acreditou na conÀança de %urnKam
em ganKar as eleiç}es, dada as
composiç}es étnicas com a maioria
dos indianos e as crescentes tens}es.
É por isso Tue ele recomendou Tue as
“cabeças alternadas do estado entre
o PPP e PNC, TualTuer Tue Iosse o
resultado eleitoral, caso IalKasse essa
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divisão do pats em zonas étnicas Tue
garantisse a lisura e a segurança em
cada segmento” (Ibid . KZayana
Ioi expulso do partido por ter sido
considerado uma Keresia polttica.
Assim, KZayana iniciou
o debate sobre a argumentação
do consociativismo em Tue a
composição étnica e aritmética, e
o resultado das eleiç}es em um
sistema majoritário do tipo “o
vencedor leva tudo”, não poderia
produzir um clima polttico estável
na sociedade. Ele Iez um apelo no
sentido de propor uma acomodação
institucional e proteção, como a ~nica
maneira de proteger os interesses de
todos os grupos étnicos.
O PPP, Tue se tornou um
importante partido de oposição em
14-12, produziu três propostas
importantes sobre a democracia
consociativa na Guiana em 14,
1 e em 23. As propostas de
14 e 1 são as mais interessantes
uma vez Tue elas Ioram iniciadas no
contexto de uma sociedade altamente
polarizada e dividida em um contexto
da Guerra Fria, caracterizada por
vários patrocinadores estrangeiros
em aç}es Tue transIormaram em
desestabilização, tais como greves
e agitaç}es sociais (Jagan 1 . A
proposta de 14 Ioi escrita pelo
Premier Jagan, ltder do PPP, Tue
buscava uma alternativa para a
nova eleição Tue lKe Ioi imposta
pelo poder colonial, para acorrer em
dezembro de 14, de acordo com a
mudança do sistema eleitoral“,por

maioria simples de voto”, para
representação proporcional (PR .
A proposta incluta, entre outras,
uma ampla coalizão de paridade
no governo nacional para o PNC e
o PPP no gabinete e nos conselKos
das corporaç}es, e eTuiltbrio racial
na poltcia. No entanto, o governo de
coalizão não se encaixava no cenário
de grupos de oposição e no apoio
colonial. A eleição de 14, com base
em um sistema eleitoral, mudou
de “maioria simples de voto” para
representação proporcional, e é
um exemplo de manobra eleitoral
do poder colonial, o Reino Unido,
aritmeticamente produziria um
resultado vantajoso da oposição
PNCUF .
A proposta de 1 para um
Governo da Frente Nacional ocorreu
no contexto da Guerra Fria e da crise
polttica nacional e econ{mica como
resultado do governo PNC, Tue
evoluiu para um regime autoritário. O
contexto da Guerra Fria Ioi reIorçado
por causa da crescente agressividade
dos Estados Unidos como uma
resposta para os regimes marxistas
e movimentos na América /atina
(CKile, Nicarágua e no Caribe (Cuba .
A terceira proposta do PPP,
em 23, para uma melhor governança na Guiana, surgiu a partir do diálogo iniciado pela intervenção do
Caricom, em 1, após violência
seguida das eleiç}es de 1, e Tue
resultou no Acordo de +erdmanston (Ibid2-3 . O documento do
PPP Ioi uma resposta j proposta do
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PNC, Governança Compartilhada.
Outra proposta em direção ao
consociativismo e além veio da Aliança
Popular dos TrabalKadores (:PA , um
partido polttico Iundado no intcio de
1 e liderado por :alter Rodney. Em
1, este partido Iormulou o governo
da Frente Patriótica Nacional, um
programa abrangente, com princtpios
para uma coligação nacional grande.
A iniciativa, Tue dizia respeito a
polttica adversária de divisão racial,
de Iato, transcende os princtpios
do consociativismo ao enIatizar o
enIoTue participativo a partir de uma
perspectiva socialista. Isso se reÁete na
proposta de polttica econ{mica e de
governo, bem como na proposta de um
ConselKo de Reconstrução Nacional,
Tue compreende de  pessoas em três
categorias principais, ou seja, partidos
poltticos, organizaç}es trabalKistas e
camponesas, e organizaç}es cidadãs.
A Aliança Popular dos TrabalKadores,
Tue Ioi se transIormando em um
movimento signiÀcativo na polttica e
no social, destacou-se no papel de classe
e dos Iatores econ{micos no contexto
de uma sociedade Iragmentada na
Guiana, com um Iorte tom étnico (Ibid
21 . No entanto, o assassinato polttico
de Rodney, o ltder do :PA, Iez com
Tue este movimento Iosse esmagado
e, desde então, não desempenKa mais
um papel signiÀcativo.
As organi]ações aFadrmiFas e da
soFiedade Fivil
Uma interessante contribui-

ção para o debate sobre o consociativismo na Guiana veio do Grupo Novo
Mundo, um movimento acadêmico
de cientistas sociais crtticos do Caribe anglóIono. Em suas primeiras
publicaç}es (New World Quarterly,
9o.1, No.1, 13 , eles Àzeram uma
proposta para garantir um programa a longo prazo de transIormação
e sobrevivência da economia colonial da Guiana e da sociedade, considerando duas condiç}es cruciais.
A primeira Ioi a Iormação de um governo de “coalizão” a partir de “duas
Iacç}es do movimento popular”, e a
segunda, um programa acordado de
reIorma social e econ{mica (Ibid 1 .
5. &onFlusão
As práticas democráticas e
os assuntos teóricos abordados neste
artigo indicam Tue tanto a realidade
social Tuanto os sistemas poltticos na
Guiana e no Suriname estão enIrentando problemas persistentes. As soluç}es para os problemas na Guiana,
com seu sistema majoritário, estão
sendo recentemente garantidos pelo
sistema consociativo de partilKa de
poder. O Suriname, por outro lado,
tem uma longa tradição de consociativismo e também lida com grandes
problemas. Alguns desses problemas são idênticos aos da Guiana,
como a instabilidade polttica e o
não desenvolvimento sustentável.
Além disso, o sistema consociativo
do Suriname levanta alguns problemas espectÀcos, Tue variam desde
a Iragilidade das alianças poltticas
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interétnicas até a instabilidade do
regime. O modelo em si está longe de ser uma panaceia decorrete do Iato de Tue esses problemas
espectÀcos, provavelmente, não podem ser resolvidos de uma Iorma
estrutural.
No ntvel emptrico, a diIerença principal entre os dois patses
é Tue, ao contrário do sistema consociativo no Suriname, as poltticas
majoritárias da Guiana parecem soIrer de polarização étnica duradoura. Embora o Suriname não experimente uma polarização étnica, uma
alta instabilidade polttica Ioi identiÀcada, reÁetida na curta duração de
mudanças de governo e regime. Isto,
combinado com uma alta volatilidade eleitoral, provavelmente, teve um
impacto negativo sobre a polttica na
tomada de decisão no Suriname.
A Guiana experimentou várias iniciativas de trabalKo bem sucedidas Tue tentaram contribuir para
uma solução de relaç}es poltticas e
étnicas polarizadas através do consociativismo e para além das ideias.
As iniciativas não deram resultados
muito positivos, mesmo sem estabelecer uma ou outra Iorma de democracia consociativa ou uma grande
coalizão nacional durante um pertodo limitado. Isto se deu por causa de
um conjunto de Iatores internos e externos inter-relacionados, dos Tuais
os mais importantes são os acontecimentos poltticos anticoloniais radicais na Guiana, no contexto da Guerra Fria, e o da Ialta de conÀança entre
os dois principais partidos poltticos.

Além disso, os principais atores não
estavam Iamiliarizados com consociativismo, devido j Kerança colonial
britânica dos sistemas poltticos majoritários. Em ambos os patses, o envolvimento estrangeiro, particularmente
a presença militar estrangeira e as
intervenç}es impltcitas, Iortemente
inÁuenciada pela instabilidade polttica, e particularmente na Guiana,
inÁuenciaram decisivamente a Tueda
do governo ou do regime.
Além desses problemas relacionados ao sistema polttico, os modelos de desenvolvimento IalKaram
nas duas sociedades, Iato Tue é reÁetido nas principais semelKanças de
um crescimento econ{mico volátil e
uma alta desigualdade econ{mica.
Por Tue é Tue, então, independentemente do sistema polttico,
as sociedades multiétnicas enIrentam problemas persistentes de democracia e de desenvolvimento" Em
primeiro lugar, os partidos poltticos dominantes Ioram mais Iocados
em manter a ordem social para sua
própria sobrevivência. Em segundo
lugar, e intimamente relacionado
ao primeiro ponto, é a alta vulnerabilidade econ{mica desses patses
na economia internacional devido a
prática de monoculturas de recursos naturais. A ligação entre esses
Iatores é Tue uma parte importante
das receitas governamentais destes
recursos são usados para manter
as instituiç}es do Estado (serviço
p~blico e empresas estatais , bem
como os sistemas de clientelismo.
Instrumentos idênticos Ioram utilizados nos dois patses para manter
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o status polttico e a dominação da
classe média. Além do clientelismo e
a mudança das instituiç}es do Estado, a manobra deliberada do sistema
eleitoral tornou-se um instrumento
Iundamental para manter o status
quo polttico. No entanto, o contexto
e o conjunto de variáveis sociais e
politicas - papel da classe, trabalKo,
etnicidade, ideologia, polttica e de liderança, e a geopolttica social - eram
diIerentes em cada pats.
Embora Kajam semelKanças
na manobra eleitoral, o contexto de
cada pats é diIerente. Ilustrativo é a
transIerência do poder polttico no processo de descolonização. Na Guiana, a
manobra eleitoral, juntamente com a
mudança das instituiç}es do Estado
e as práticas democráticas, Ioi utilizada inicialmente pelo poder colonial,
em colaboração com grupos locais
de classe média para conter a mobilização de grupos socialistas. Em uma
etapa posterior de transIerência de poder no processo de descolonização, a
mudança para práticas eleitorais proporcionais em combinaç}es com intervenç}es estrangeiras, Ioram ~teis para
esmagar o movimento socialista radical. O conjunto de poltticas variáveis
Ioi diIerente no Suriname com sua liderança polttica e, de um olKar mais
interno, a Ialta de uma Iorte ideologia
nacionalista. ConseTuentemente, no
Suriname, não Kouve necessidade de
intervenç}es de potências estrangeiras, exceto durante a Iase anticolonial
do regime militar.
Tanto no Suriname Tuanto
na Guiana Kavia uma sistemática de
manobra do sistema eleitoral para inÁuenciar a distribuição de poder. No

Suriname, o poder colonial desempenKou um papel crucial na designação de um sistema eleitoral para as
primeiras eleiç}es ² o sistema majoritário Ioi o preIerido em relação ao
sistema proporcional - Tue Ioi proveitoso para a população urbana predominantemente composta de mulatos
e crioulos. Na Guiana, o poder colonial usou a manobra eleitoral após
três eleiç}es, com o objetivo de determinar, em um contexto de Guerra
Fria, os processos poltticos antes da
independência polttica para impedir Tue o socialista PPP vencesse as
eleiç}es de 14 e as subseTuentes.
O clientelismo polttico também Ioi usado em ambos os patses
para o controle e distribuição de recursos a Àm de garantir o apoio de
várias categorias do eleitorado, Tue
Ioi j custa de poltticas de desenvolvimento com base na melKoria da
capacidade de toda a população. Na
Guiana, a retenção do poder estatal
por um governo de mais de 2 anos
resultou por inÁuenciar os setores
p~blicos, tornando-os alinKados aos
partidos governantes e sua Àliação
ética. Ao contrário, no Suriname, a
tradição de um sistema multipartidário resultou em grande parte na
distribuição representativa da etnia
no setor p~blico. Desta Iorma, as
classes médias tradicionais tentaram
assegurar o poder do Estado para
evitar uma mobilização bem sucedida do eleitorado com os respectivos
grupos étnicos, contra as elites no
contexto da Iragmentação partidária. Um eIeito nocivo deste sistema
é o Iato de ele tornar-se menos eÀcaz
na tomada de decisão e governança.
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Por Tue é então Tue o Suriname tem menos instabilidade étnica
e uma distribuição étnica mais proporcional no setor p~blico do Tue a
Guiana" 9amos olKar primeiro para
os três tipos de explicaç}es existentes no contexto da noção de sociedade plural ou do consociativismo.
A primeira explicação mostra
Tue é devido a composição demográÀca no Suriname, com uma grande
diversidade de grupos étnicos, e sem
nenKuma maioria numérica. Esta explicação não é válida em Trinidad e
Tobago, por exemplo, nem os indianos
do /este, nem os negros (crioulo têm
uma maioria demográÀca, mas ainda
Ká polarização étnica duradoura.
Uma segunda explicação argumenta Tue a etnicidade sempre
dominou a polttica na Guiana, mas
não no Suriname. (Ryan, 1144 Allsopp 1 . Esta explicação baseia-se
em uma espécie de determinismo
étnico Tue carece de evidências emptricas, uma vez Tue no Suriname,
a etnia tem sido tão signiÀcativa na
polttica Tuanto na Guiana. Além disso (e este é o mais relevante , o sistema polttico, o contexto das poltticas
variáveis e o impacto nas relaç}es
étnicas, são diIerentes no Suriname.
Uma terceira explicação existente enIatiza a multipolaridade de
grupos étnicos no Suriname, combinada com sua Iragmentação interna
Tuase persistente (DreZ 1 23 .
+á dois argumentos contra a explicação de Tue a multipolaridade étnica no Suriname e seus três principais
grupos étnicos “Indianos, Crioulos
e Javaneses”, é uma vantagem em

comparação com a bipolaridade na
Guiana, com dois principais grupos
étnicos. Primeiro, a multipolaridade
no Suriname é limitada a um pertodo relativamente curto (1-1
da “verbroederingspolitiek”. Dat em
diante e particularmente de 131, o sistema politico do Suriname
pode ser caracterizado como bipolar
com dois campos poltticos, liderados pelo indianos do leste e crioulos,
respectivamente. Em segundo lugar, a multipolaridade no Suriname
compreendendo indianos, crioulos
e javaneses é um mito, visto Tue o
~ltimo grupo teve uma curta participação (13-1 em uma coalização consociativa. O mito do consociativismo é ainda prejudicado por
processos poltticos após o regime
militar (1-1 . O novo partido
polttico (NDP aÀliou-se com os militares superiores, e evoluiu para um
grande partido multiétnico, tornando-se um inimigo ¶externo· comum
para os tradicionais partidos mono-étnicos (NPS e 9+P . Como conseTuência de um modelo bipolar surgiu dois campos multiétnicos uma
combinação de partidos tradicionais
e uma combinação do partido em
torno do NDP multiétnico.
Uma abordagem mais IruttIera para explicar as diIerenças de
instabilidade étnica e distribuição
étnica no setor p~blico é olKar para
todo o contexto das poltticas variáveis e como estas aIetam as relaç}es
étnicas. O caso da Guiana é ilustrativo. Observou-se Tue a variável demográÀca e étnica no pats evoluiu
para um clima polttico, Tue Ioi Iorte-
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mente determinado por Iorças externas e oportunidades, e como tal, não
eram a variável principal e decisiva
Tue inÁuenciava as relaç}es étnicas.
A composição da variação demográÀca da população, combinada com
as poltticas variáveis no contexto da
Guerra Fria, tornou-se uma condição principal para o conÁito étnico
entre os grandes grupos étnicos, em
vez do desigual combate de negros
por indianos.
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