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Quaisquer escritos cujo mote central seja América Latina não podem prescindir de fazer 
referência a um conjunto mínimo de perguntas, ao arriscar-se a olhar criticamente para a realidade 
contemporânea: afinal, o que se entende por América Latina? No palco das relações internacionais, que 
grau de coadjuvantismo nos cabe? Economias emergentes como Brasil e México são comparáveis e/ou 
acomodam-se na mesma categoria analítica que Equador ou Belize? Como economia e política interagem 
dentro dos Estados nacionais, dentro do sistema regional latino-americano e com o resto do mundo? Com 
que intensidades as invisíveis e visibilíssimas forças globalizantes incidem sobre as heterogêneas 
categorias de latino-americanos? Que versão da Doutrina Monroe e do Corolário Roosevelt atribui-nos o 
State Department após o 11 de setembro? Como países e sociedades  lidaram com a redemocratização 
de seus corpos político-institucionais ao longo das últimas duas décadas? Ao Brasil, perante os vizinhos, 
cabe à sociedade a perpétua estranheza de uma relaxada “última flor do Lácio”, da morenidade tão ou 
mais africana que índia e ibérica, da incapacidade de entoar o castellano e de jogar bola com as 
canelas?; e ao Estado cabe uma inexorável liderança (geo)político-diplomática? As linhas do editorial 
desta Edição Especial III buscarão – já que certamente estão inaptas a responder – suscitar ainda mais 
inquietações nas little gray cells do leitor – você, este sujeito e objeto do tema em que ora nos 
debruçamos. As páginas da edição, por sua vez, não descurarão de oferecer leituras com um tratamento 
mais cuidadoso acerca de fenômenos concorrentes, que ora tomam lugar desde a linha do paralelo 30, 
que serve de sede às maquiladoras mexicanas, até a Terra do Fogo. 

Quais ‘américas latinas’? 

Inexiste consenso no tocante à genealogia do termo “América Latina”. Para Arturo Ardao, em sua 
obra Genesis de la Idea y el Nombre de América, coube ao colombiano José Maria Torres Caicedo utilizar 
pela primeira vez o conceito, nos idos do século XIX. Segundo Fernando del Paso, a noção de “América 
Latina” foi originariamente concebida por Michel Chevalier, ideólogo da teoria pan-latina de Napoleão III. 
Finalmente, o escritor chileno Miguel Rojas Mix, quem afirma ter sido seu compatriota, o sr. Francisco 
Bilbao, o primeiro a lançar mão da expressão “América Latina”, em uma conferência realizada em Paris, 
no ano de 1856. Os indícios tendem a evidenciar o papel determinante jogado por Francisco Bilbao. 
Caicedo, não menos arguto, burilou a noção, difundindo-a na seqüência. Mas ambos os acadêmicos 
tinham em mente, por “América Latina”, uma imagem um pouco distinta daquela hoje praticada: o termo 
abarcava o conjunto de países colonizados por Espanha, Portugal e França, na América Meridional. As 
propostas de Bilbao e Caicedo serviam claramente aos propósitos imperialistas que a Corte de Napoleão 
III – imperador da França – nutria em respeito a esta parte do mundo. Para muito além da conquista do 
México, a França napoleônica aspirava a transformar países como Guatemala, Equador e Paraguai em 
monarquias dependentes da Corte das Tullerias.2 

 É importante destacar que, à época, as grandes capitais européias buscavam estender os seus 
tentáculos imperiais por todo o planeta. A “Ibero-América” se havia apresentado, até aquele instante, 
como uma região hermeticamente vedada aos instintos imperialistas europeus – vedação que se deveu, 
no plano retórico, ao monroísmo dos norte-americanos; mas no plano prático, como o historiador Eric 
Hobsbawm não cansa de denunciar, à força da Royal Navy britânica. A França, no correr dos anos 1850 e 
1860, necessitava de um nexo de identidade com a região. A tese "pan-latina", que tinha como ideólogo 

 
1 Paródia de um conhecido ensaio de Roberto Damatta, intitulado “O que faz do brasil, Brasil”. 
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2 CAMBESES Jr., Manuel. “América Latina ou Ibero-América?”. Disponível em: http://www.esg.br/publicacoes/artigos/a021.html. 



Michel Chevalier, constituiu-se o caminho natural. Fazia-se mister o amálgama identitário entre a 
monarquia francesa e os países latinos situados em ambos os lados do Atlântico.3  

Portanto, a doutrina do latino-americanismo remete, faz-se crer, à incursão de Napoleão III, 
governante da França, por solo mexicano. Sob os umbrais de Napoleão, estariam todos aqueles povos 
algo assemelhados ao mexicano: hablantes do espanhol, índios, católicos fervorosos. Como bem 
assinalou o ditador francês, em uma célebre carta escrita em junho de 1862: "Se, com o apoio da 
França, consolidar-se um governo estável no México, teremos devolvido à raça latina, do outro lado do 
oceano, sua força e seu prestígio, garantindo a segurança de nossas colônias nas Antilhas.” Coube a 
Tisserand, acadêmico chegado à Corte Napoleônica, e supridor da tese de Chevalier, canonizar o termo 
“América Latina”, empregando-o em famoso artigo de sua autoria. 

Repúblicas Democráticas das Bananas 
 
 Aos freqüentadores das décadas de 1990 e 2000, não é difícil atribuir o rótulo de românticos aos 
anos engarrafados entre 1960 e 1980 nesta América Latina. Não entendam romântico na acepção 
literária do termo - da valorização do eu-lírico individualista - ou do neo-romantismo conservador fascista 
dos anos 1930 e 40. Românticos, pensem, mais como no senso comum, daquilo que é envolto por uma 
aura de idealismo, utopia, paixão e, seguramente, não de todo destituído de um charme de 
revolucionarismo anti-establishment e contra-cultural. Daquilo que lega às gerações sucessoras a 
nostalgia e saudades de um espírito coletivo contestador. Ao longo daqueles decênios alimentou-se um 
sonho, confuso, por um mundo descontaminado dos vícios da política versus as fardas impecavelmente 
sujas de militares corruptos e brutais. Era uma época em que a foice e o martelo adornavam as 
camisetas vermelhas dos estudantes engajados, ao passo que Caetano ensinava a caminhar contra o 
vento gerontocrático. Artistas, intelectuais e outros libertadores de mentes uniam-se aos libertadores de 
corpos nas ruas das metrópoles: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago, e em tantas outras, cujas 
cicatrizes perduram nas memórias dos que perderam os queridos. Muros eram pichados com dizeres de 
um mundo melhor: o “c’est interdit d’interdire” da Paris de 1968 espelhava o sentimento das capitais dos 
trópicos ocidentais, vítimas dos regimes de exceção. Estudantes politizados e apaixonados travavam 
batalhas ideológicas em frente ao lendário Tuca paulistano, saíam de mãos na cabeça da Universidade de 
Brasília e tornavam-se vítimas e mártires de uma repressão policial e militar muito mais severa na 
Argentina, Uruguai, Chile, dentre outros vizinhos regidos pelos aplicados alunos da Escola das Américas. 
Contra as ditaduras latino-americanas simpáticas a Washington, as mães da Plaza de Mayo e o 
libertarismo juvenil, inspirado em um messiânico Che Guevara que ecoava o grito, romântico, de uma 
geração. Saudades... Saudades?   
 
 Talvez de um clima pan-americanista de “faça amor, não faça guerra” ou de “faça guerra contra 
a guerra”, do sentimento de união intelectual de gerações e nações...  Mas é ponto pacífico que esta 
alvorada nublada do milênio, de que somos testemunhas, arvora tempos de maior estabilidade política no 
hemisfério. A terceira onda de democratização, aqui pedindo licença ao Prof. Samuel Huntington por seu 
termo, varreu o continente na década de 1980, delatando a insustentabilidade doméstica dos regimes 
autoritários e emblematizando a entrada de uma era em que os estímulos para a escolha dos valores do 
liberalismo político mostraram-se mais fartos. “As últimas décadas do século XX assistiram a uma 
alteração histórica na difusão da democracia. (...) 14 [países] na América Latina deram passos no sentido 
da democratização”.4 Não que se tenha votado com consciência cidadã, mas fato é que, dentre todas as 
nações latino-americanas, somente Cuba ainda não vive sob um sistema político republicano 
presidencialista multipartidário constitucional democrático eleitoral. 
 
 “Republicano presidencialista multipartidário constitucional democrático eleitoral”? Quantas 
palavras! E são elas rótulos vazios ou fazem valer sua semântica? Resposta controversa, e de 
impraticável precisão. Mas o fato observável é que o estado de direito e a democracia eleitoral são  
práticas em caminho de estarem arraigadas nas culturas políticas dos países latino-americanos, de tal 
forma que regimes de exceção tornaram-se, de fato, exceções, não a regra. E novamente as exceções 
confundem a regra: Peru, Paraguai, Haiti e Venezuela ofereceram-nos recentemente bons estudos de 
caso, demonstrando que processos eleitorais ainda são forjados, golpes de Estado continuam a ser 
tramados e mesmo as populações latino-americanas não estão seguras se lhes cabe a democracia. 
Todavia, tais exceções não traduzem o espírito político desta época.  
 

                                                 
3 Idem. Cambeses Jr. lembra que, no futuro (futuro?), surgiria uma tese "pan-americana", sobre a qual se estruturaria a vinculação entre os 
Estados Unidos e os países ao sul do Rio Grande. 
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4 PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2002: aprofundar a democracia num mundo fragmentado. p. 63.  



Por outro lado, o escritor Mário Vargas Llosa observou lamentáveis desdobramentos na 
Venezuela e em seu Peru natal (imbuído de um justificável rancor de um candidato derrotado nas urnas): 
“decepcionados com uma democracia incapaz de satisfazer suas expectativas e que às vezes piora a 
qualidade de vida, amplos setores voltam seus olhos para ficar com todo o poder e instalar um regime 
autoritário”.5 Para acompanhá-lo, um extenso relatório das Nações Unidas6 revela que os latino-
americanos, defrontados com um dilema entre os custos da democracia e as benesses do crescimento 
econômico, optariam pelo último. A democracia seria um luxo caro para povos tão carentes de 
desenvolvimento econômico. Votos só enchem a barriga das urnas?  
 

Partamos para questionamentos de ordem mais sociológica: é a América Latina um continente de 
vocação democrática ou a democracia foi injetada aqui, reproduzida pelos exímios copiadores das modas 
européias que somos? Vivemos em democracias constitucionais efetivas ou de papel? Mais perguntas 
ainda insolúveis, dada a infinitude de variáveis que hão de intervir na resposta. Que há cânceres 
prostradores nos sistemas judiciais, policiais e de representação política em virtualmente todos os países 
da América Latina, e que mecanismos de transparência e accountability são não menos que 
vagarosamente postos em marcha, restam parcas dúvidas. Entretanto, ao menos a equivalência direta 
“poliárquica” entre os nomes que receberam a maioria de votos (em processos verificavelmente idôneos) 
e aqueles que assumem os cargos públicos confiados pelos mandatos eleitorais compõe a realidade 
sensível latino-americana. O fim da dinastia do PRI no México, a normalidade democrática do Brasil de 
Cardoso e Lula, a força da cláusula democrática do Mercosul – que tornou inviável o assalto da ordem no 
Paraguai – e o respeito às instituições argentinas durante a mais aguda crise econômica de sua história, 
por exemplo, ilustram que a instalação da democracia - não mais ambiciosa que a representativo-
eleitoral, fundada no império da lei - é um processo já adolescente nesta faixa do globo. Embora produza 
imagens algo menos emotivas do que aquelas da guerra civil no Haiti, ou das greves venezuelanas. 
 
 Seguindo adiante, que lugar integramos nas prioridades econômicas globais? E na agenda 
política global? Certamente, periférico, por mais anacrônico e enviesado que soe o termo empregado. 
Embora, há muito, processos de substituição de importações e a nova divisão internacional do trabalho 
tenham garantido a alguns países (como Brasil, México e Colômbia) o status de países industrializados e 
a fuga do fardo de serem exclusivamente agro-exportadores, não cabe à América Latina mais que um 
posto humilde no bloco intermediário dos detentores do conhecimento científico, dos investidores em 
Pesquisa & Desenvolvimento e da produção de tecnologia de ponta. Após o 11 de setembro, definidor de 
uma agenda internacional mais belicosa que cooperativa, aqueles que não têm investimentos diretos na 
região ou não querem desfrutar da alta remuneração de algumas praças financeiras locais, não vêem 
razões para tornar olhos aos trópicos americanos, não obstante tenham especial apreciação por praia, 
carnaval, futebol e por outras manifestações culturais de boa qualidade. 
 

Ao final, seminal para o entendimento dos dois vetores de análise aqui (somente) pincelados – a 
redemocratização e o caráter periférico da região no mundo - é compreender que tipo de elementos de 
ligação tornam América Latina um conceito útil para análises sistêmicas do comportamento das unidades 
nacionais. O fatalismo da geografia? Alguns elementos culturais compartilhados? Componente 
psicossocial e cultura política semelhantes? Desenvolvimento histórico indissociável? A presença em uma 
ampla faixa dos “subdesenvolvidos”? Em termos de política e economia internacional, faz sentido falar de 
uma América Latina? O sistema internacional olhará para Brasil, México, Argentina, Chile, Belize ou 
Nicarágua com os mesmos olhos? Com efeito, extinguiu-se na América Latina alguma Parador - aquela 
republiqueta satírica do filme de Paul Mazursky (com Richard Dreyfuss e Sônia Braga, filmado em Ouro 
Preto)? Continua a ser a América Latina a eterna plataforma das repúblicas das bananas corruptas e 
agro-exportadoras? No fraseado de Eric Hobsbawm, seria a democracia aqui uma “frágil planta crescendo 
em solo pedregoso”? Parafraseando Gabriel Garcia Márquez e seu Ninguém escreve ao Coronel, ainda 
somos, perante os olhos dos estrangeiros, “um homem de bigodes com um violão e um revólver”? 
Famintos de respostas, permanecemos, já sem algum romantismo, bêbados de perguntas...  
 
 

                                                

Irmão entre ‘hermanos’ 
 

 Há condição mais plena de conflitos e arestas do que a de um latino-americano? É incerta a 
resposta. Mas desconfiamos haja paroxismo ainda maior, situação verdadeiramente limítrofe – 

 
5 LLOSA, Mário Vargas. O suicídio de uma nação In: A linguagem da paixão. São Paulo: Ed. Arx, 2002. p. 307 
6 PNUD. Democracy in Latin America, 2003. Disponível em: http://www.undp.org/democracy_report_latin_america/  
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Observação: o relatório será examinado com o devido detimento ainda nesta edição, no artigo Relações Econômicas Internacionais,  
Reformas Estruturais e Democracia na América Latina, de Dawisson Belém Lopes. 

http://www.undp.org/democracy_report_latin_america/


desarranjo transmitido nos seguintes termos: a condição latino-americana, pelas retinas de um 
brasileiro.  

O latino-americanismo, sobretudo a partir dos anos 70 do século XIX, espraiou-se por todos os 
países, do México à Argentina – grandes e pequenos, mas também os médios –, qual uma praga na 
lavoura. Constituíra-se a grande irmandade ideológica. Bolívar, ao seu modo, já a havia esboçado. 
Monroe – há quem diga – de tudo fez para usurpá-la. E os brasileiros... Os brasileiros, ante o fenômeno, 
permaneceram atônitos. Pois que a condição latino-americana de um brasileiro, há que se dizer, é 
contraditória, em termos. Por alguns motivos. O conto do latino-americanismo não penetrou com a 
mesma fluidez na “ilha Brasil”, já que falávamos – e ainda falamos – o português, e não o espanhol – a 
lingua franca do subcontinente. Temos negros em demasia – o que sabota, de saída, toda e qualquer 
pretensão de um Mariátegui, ao associar o índio ao “homem comum” da América Latina. Nosso 
catolicismo é exageradamente sincrético e, como lembra um Roberto Campos, frouxo e auto-indulgente. 
Éramos – e ainda somos – um país de proporções e moldes descabidos para a referida condição latino-
americana: grande território, grande população, unidade nacional. Costumávamos ser imperiais (em 
oposição às repúblicas latino-americanas) – e não deixamos, malgrado tudo, de ser imperiosos. O Brasil 
somos muitos, e vários. 

Manuel Bonfim, falando da posição de um brasileiro – e, também, de um latino-americano por 
opção –, proferia, há praticamente um século: as nações latino-americanas são “sociedades misturadas”; 
“povos refeitos”, dotados de  “todas as possibilidades de espírito e de coração”, vez que encampam “a 
herança das raças donde viemos”.7 Não estaria Bonfim, médico e ensaísta, projetando a sua “brasilidade” 
no conceito forjado? Possivelmente, em alguma medida. José Guilherme Merquior, menos otimista, não 
menos encafifado, não menos brasileiro: somos, América Latina, “um outro Ocidente” – “mais pobre, e 
mais enigmático; um Ocidente problemático, mas não menos Ocidente, como o comprovam a linguagem, 
os valores, e as crenças de suas sociedades”.8 Vale retorquir: o Ocidente de um brasileiro é o mesmo 
Ocidente de um andino, por exemplo? “Sim e não” – suspeitamos seja a resposta mais prudente.  

 
E as dúvidas abundam... Somos latino-americanos? Não somos latino-americanos? Há um típico 

latino-americano? Por que não “ibero-americanos”? Ou, como quis Gilberto Freyre: por que não “luso-
latino-americanos”? O que é – o que pode ser? – um latino-americano no Brasil? Haja identidades. Haja 
ontologia. 
 
O singular e o plural 
 

Ser brasileiro, ante a(s) imagem(ns) projetada(s) sobre o ser latino-americano, é, sem margem 
a dúvidas, uma condição especial. Especial, diferente, muito genuína. Menos latino-americana que todas 
as outras? Quem poderia responder? Como poderia um conceito reunir as bases definidores do ser latino-
americano? Caicedo, Chevalier e Bilbao tentaram. Criador e criatura. Cada qual (criador), ao seu tempo, 
viu o seu latino (criatura), construiu seu novo mundo forjado por uma visão própria de vida, de história, 
de cultura. Foi uma, foram duas, foram várias as criaturas. Era ou é única, absoluta, resoluta? Nem 
ontem, nem hoje, nunca! Assim como não se faz ciência com foco no absoluto, não se pode penalizar o 
que é “multi-” com um rótulo calcado na engenharia de vidas, de cotidianos e de pensamentos 
particulares – para a sorte de todos.  

 
Há intersecções e há comunicabilidade entre os conceitos. Não há unicidade, todavia. Há o 

brasileiro, há o peruano, há o argentino. Há? Talvez haja partes, fora de um conjunto. Dessa forma, 
somos muitos os brasileiros, somos muitos os latino-americanos. A cada nova tentativa de um criador, lá 
estará a sua criatura. Nova, sim. Definitiva, jamais!  
 

Caminhamos com isso, com o tudo e com o nada. Caminhamos identificando intersecções que, 
sim, existem. Para dentro, somos muitos. E para fora? O que é a América Latina no mundo? Somos um, 
dois, três ou inúmeros? ALCA, sistema capitalista, conflito, relações econômicas internacionais, política de 
poder, democracia e “Ches” nos unem? Mais uma vez, a resposta prudente parece ser “sim e não”, 
podendo escorrer entre os opostos.  Invariavelmente, entretanto, importa que sejamos nós à busca de 
nós mesmos! Conhece-te a ti, América Latina! Que sejamos honestos na produção do conhecimento, que 
sejamos multiaxiais na observação de uma realidade tão complexa. 
 
 

                                                 
7 BONFIM, Manuel. América Latina: Males de Origem, 1905. 
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8 MERQUIOR, José Guilherme. “O Outro Ocidente”.  



Arrazoado do que vem por aí... 
 

Não há de ser distinta a perplexidade que se colherá das páginas desta edição especial. Não 
surpreende: afinal, somos apenas mais uma equipe de brasileiros a se debruçar sobre um objeto etéreo, 
fugidio, dificilmente apreensível para nós outros: a América Latina. Como filosofa Jacques Derrida: 
quando o homem não pode compreender algo, ele o transforma em palavras, fala, repete, manobra, 
articula; dá vida ao palavrório. Talvez nunca supere a condição inicial da ignorância. Mas ele se esforça – 
ah, como se esforça! 

 
 Que as linhas percorridas tenham provocado no colega leitor mais curiosidade por olhar 
criticamente para este continente tão exótico e de compleição arrebatadora. As páginas seguintes, sem 
embargo, intentarão dar um tratamento mais meticuloso às questões pontuais que servem. O editor 
Dawisson Belém Lopes abrirá esta Edição Especial III perscrutando a saúde da democracia na América 
Latina, à luz de um recente relatório das Nações Unidas sobre o tema. Armando Gallo Yahn Filho cruzará 
eixos de análise da política econômica e exterior dos Estados Unidos, da formação da ALCA e da questão 
da água, em seu ensaio. Gustavo Ferreira Ribeiro destrincha o direito comercial presente no acordo do 
sistema de solução de controvérsias no Tratado de Livre Comércio Chile-Estados Unidos. O colunista 
Leonardo César Ramos aventura-se em um mergulho teórico, aprofundando-se no Realismo Periférico de 
Carlos Escudé. Bem assim, um outro colunista, Carlos Frederico Gama, oferta-nos uma nova visão da 
identidade latino-americana. É de Marcelo Mac Cord o ensaio que relê a obra intelectual, nem por isso 
menos política, do peruano José Carlos Mariátegui. A Revolução Mexicana é o objeto de análise de 
Amanda de Oliveira Faria. A seção ARS, nosso espaço dedicado à interseção entre as artes e as relações 
internacionais, recebe a visita especial de Maurício Santoro, que comenta o filme Diários de Motocicleta, 
de Walter Salles. Por fim, recebemos novas doses de Dawisson Belém Lopes, por meio de sua RELeitura: 
um curioso diálogo entre Dependência e Desenvolvimento na América Latina e de Reformas no Brasil; e 
de Carlos Frederico Gama, quem encerra a edição com um Quiz! temático.  
 

Ao final, a equipe de O Debatedouro deseja que todos aprendam, aproveitem e gostem desta 
edição, elaborada com muito carinho. E não se furtem de comentar conosco e com os convidados 
especiais os artigos aqui apresentados. Boa leitura, chicos y chicas! 
 
 
Os editores 
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ECONOMIA POLÍTICA 
 
Relações Econômicas Internacionais, Reformas Estruturais e Democracia na América Latina 
(ou “América Latina: a lógica plutocrática e a democracia possível”) 

 
Autor: Dawisson Belém Lopes 
 
Resumo: O presente ensaio parte da inquietação de seu autor diante dos resultados expressos pelo 
Informe A Democracia na América Latina: rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos (2004), 
documento recentemente divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. 
A ampla repercussão dos “achados” desta pesquisa deu vazão a um sem-número de interpretações sobre 
o estado de saúde da democracia na América Latina. Intentaremos decifrar a lógica que subjaz a relação 
triangular entre (a) as forças econômicas internacionais, (b) as reformas neoliberais e (c) a democracia 
na América Latina. O processo se dará em duas etapas, quais sejam: (i) o estudo das relações causais 
entre reformas neoliberais na América Latina e forças econômicas internacionais; e (ii) a apreciação dos 
nexos – menos evidentes – entre as relações econômicas internacionais e a democracia na América 
Latina. 
 
Palavras-chave: PNUD, Democracia, Desenvolvimento, Mercado, Relações Econômicas Internacionais, 
América Latina. 
 

 
REGIONALISMO 
 
Estados Unidos, Neoliberalismo e ALCA: A Questão da Água 
 
Autor: Armando Gallo Yahn Filho 
 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar como a preocupação com a água está inserida no 
contexto da política neoliberal norte-americana e no processo de integração hemisférica, cuja meta é a 
concretização da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas). Nossa abordagem mostra como o 
processo imperialista dos Estados Unidos com relação à América Latina se construiu ao longo do tempo e 
as conseqüências do atual estágio de globalização, com a primazia das grandes corporações sobre o 
interesse público. Por fim, mostramos que, apesar da tentativa de resistência por parte de alguns 
cidadãos, o poder dos Estados Unidos, controlador dos organismos financeiros internacionais, afasta a 
possibilidade de uma América Latina totalmente independente do império e coloca em risco a água, bem 
essencial à vida. 
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Chile-Estados Unidos 
 
Autor: Gustavo Ferreira Ribeiro 
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Resumo: Em 06 de junho de 2003, após 12 anos de negociações, Chile e Estados Unidos celebraram um 
Tratado de Livre Comércio (TLC). O texto firmado, já promulgado por ambas as Partes Contratantes, 
contém 24 capítulos que abordam desde princípios básicos de um TLC, como tratamento nacional e 



regras para acesso mercados, até temas complexos, como compras governamentais, investimentos, 
comércio eletrônico, política de concorrência, cláusula social, entre outros. Ademais, como objeto deste 
estudo, o TLC regula procedimentos específicos para a solução de controvérsias em dois capítulos: um 
sistema geral (Capítulo 22) e um específico para disputas sobre investimentos (Capítulo 10, Seção B). O 
objetivo deste estudo é justamente analisar essas duas modalidades de solução de controvérsias. Para 
tanto, busca-se, inicialmente, contextualizar a política comercial chilena e norte-americana bem como se 
apresentar uma visão geral do TLC. A partir daí, é feita uma análise das principais disposições dos 
Capítulos 22 e 10 tendo como foco: quais são as partes na controvérsia; qual o âmbito material de 
aplicação das regras; como é tratada a duplicidade de foro; quais os efeitos das decisões; quais as 
inovações dos sistemas. Por fim, são feitas considerações críticas de acordo com as observações 
realizadas na primeira parte do trabalho. 
 
Palavras-chave: Política comercial chilena e norte-americana, TLC, Sistema de solução de 
controvérsias, Solução de Controvérsias em Investimentos. 
 

 
TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
A Periferia e as Teorias de Relações Internacionais: o Caso do Realismo Periférico 
 
Autor: Leonardo César Souza Ramos  
 
Resumo: O presente trabalho colima analisar o “Realismo Periférico”. Neste sentido, ele busca em 
primeiro lugar elencar quais seriam os principais aspectos de tal abordagem teórica para, em seguida, 
partir para uma breve exposição acerca do Realismo Periférico na prática, da periclitante situação 
enfrentada pela Argentina hodiernamente e de possíveis caminhos para sua solução, tendo sempre como 
norte a perspectiva de Escudé. Por fim, buscar-se-á avançar um pouco na avaliação crítica dessa 
abordagem teórica. 
 
Palavras-chave: Teoria das Relações Internacionais, Realismo Periférico, Carlos Escudé, Política 
Argentina. 
 

 
IDENTIDADE 
 
Reescrevendo a Identidade Latino-Americana 
 
Autor: Carlos Frederico Gama 
 
Resumo: A identidade latino-americana, virtual “refém” do etnocentrismo europeu da Conquista, cujos 
abalos sísmicos ainda são sentidos 500 anos depois. Haveria alternativas a esse contexto desolador? 
Embebido nos “estudos pós-coloniais”, o presente artigo apresenta a Cultura como prática política, 
ensejando novas construções da subjetividade, desafiando a Soberania moderna. 
 
Palavras-chave: América Latina, Cultura, Identidade, Soberania, Colonização, Modernidade, 
Eurocentrismo, Alteridade, Ocidentalização, Diáspora. 
 

 
CLÁSSICOS 
 
José Carlos Mariátegui, o Socialismo e a Literatura Indo-Americana: o Desreclaque do Espírito 
Nativo como Esperança de Bem-Estar na Civilização  
 
Autor: Marcelo Mac Cord 
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Resumo:  Buscamos entender, neste artigo, a plasticidade da obra de José Carlos Mariátegui. Nosso 
texto examina os efeitos que as mudanças de paradigmas, vivenciadas nas primeiras décadas do século 
XX, tiveram sobre sua produção intelectual. Em especial, discutimos suas propostas de flexibilização do 
marxismo, sua sensibilidade frente a novas correntes intelectuais e sua constante crítica ao conceito de 



Civilização. Sem negar a Modernidade, o intelectual peruano busca enriquecer o entendimento do 
Socialismo a partir das experiências nativas do continente americano.     
 
Palavras-chave: marxismo, cultura ameríndia, socialismo, América Latina. 
 

 

HISTÓRIA  
 
O Poder e a Revolução Mexicana: os Conflitos Internos e a Ingerência Norte-Americana 
 
Autora: Amanda de Oliveira Faria 
 
Resumo: A Revolução Mexicana abriu o século XX, mostrando a força do povo na busca pelos seus 
direitos e liberdade. Porém, mais do que a consumação de um sonho idealista, a conflagração mostrou os 
artífices do poder. Tanto líderes revolucionários mexicanos quanto os norte-americanos lutaram pelo 
poder, apesar de os objetivos serem distintos. Apesar de não ter resolvido completamente a questão 
social mexicana, foi um marco para esta sociedade, tendo gerado mudanças nas instituições políticas, 
além de ter permitido o início do processo de reforma agrária. 

 
Palavras-chave: Revolução Mexicana, geopolítica, poder. 
 

 

CINEMA  
 
ARS Especial - Inquietações Após uma Sessão de Cinema com Che Guevara 
 
Autor: Maurício Santoro 
 
Resumo: O artigo parte do sucesso do filme “Diários de Motocicleta” para analisar os motivos da  
persistência do mito de Che Guevara na América Latina atual. A conclusão é que Guevara não representa 
mais a revolução, mas a indignação diante das injustiças sociais e o ideal de integração latino-americana. 
 
Palavras-chave: Che Guevara, América Latina, Heróis. 
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RELEITURAS Especial - “Esqueçam o que eu disse” 

 
Autor: Dawisson Belém Lopes 
 
Obras:  
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Autor: Carlos Frederico Gama 
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Relações Econômicas 
Internacionais,  
Reformas Estruturais e 
Democracia na América Latina 
(ou “América Latina: a lógica plutocrática e a democracia 
possível”) 

 
Dawisson Belém Lopes 

 
 

“Não há mais um ponto externo donde se apreender este mundo, não há mais a função antagonística; há apenas a 
aderência dos fascinados.” 
Jean Baudrillard, em 2004 

 
 O presente ensaio parte da inquietação de seu autor diante dos resultados expressos pelo 
Informe A Democracia na América Latina: rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos (2004), 
documento recentemente divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. 
A ampla repercussão dos “achados” desta pesquisa deu vazão a um sem-número de interpretações sobre 
o estado de saúde da democracia na América Latina. O grande propósito do PNUD foi o de investigar um 
quadro aparentemente paradoxal, a saber: em face da pífia performance econômica dos países latino-
americanos ao longo dos anos noventa, associada a um quadro de intensas reformas do Estado (o que 
significou, no cômputo geral, uma concomitante retração deste vis-à-vis um avanço das estruturas de 
mercado), sob que circunstâncias se fez possível a relativa estabilização das práticas democráticas no 
subcontinente? 
 
  A própria elaboração da pergunta - central à pesquisa do PNUD - embute os valores em que 
assentam os estudiosos responsáveis pela condução dos trabalhos. Passemos em revista os supostos. Em 
primeiro lugar, presume-se não apenas a compatibilidade, senão a relação benigna (e desejável) entre 
democracia e desenvolvimento econômico. A correlação, communis opinio nos dias que correm, remete 
aos originais escritos de Seymour Lipset, publicados ainda em meados dos anos 1950 (Paramio, 2002a: 
16). Contudo, a ressalva cabe: nem sempre se acreditou possível a convivência harmônica entre as 
categorias em tela – democracia e desenvolvimento. José Guilherme Merquior rememora, a título de 
referência histórica, que a economia clássica, teorizadora do mercado, era ideologicamente alheia – e até 
antipática – ao princípio democrático.9 Coube aos economistas neoclássicos, já no avançado do século 
XIX, “celebrar as núpcias entre teoria econômica e visão democrática” (Merquior, 1982: 134). Hoje, a 
boa relação democracia/desenvolvimento, ainda que estejamos cercados de evidências empíricas mistas 
e inconcludentes a esse mister, é a pedra-de-toque da maior parte dos trabalhos acadêmicos nesta 
seara. É ponto de partida, e não hipótese. O Informe do PNUD, ao valer-se da premissa, apenas 
incorpora a regra. 
 
 É importante, em segundo lugar, compreendermos o que se pretende por “estabilização das 
práticas democráticas” no contexto latino-americano. Aqui, a abordagem do PNUD é notadamente 
procedimentalista: importa, para todos os efeitos e propósitos, saber se o país em exame conta com 
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9 “Os fisiocratas, ardentes defensores do mercado livre, eram também adeptos do despotismo esclarecido. Adam Smith, o pai da escola 
econômica inglesa, considerava os políticos animais ‘astutos e insidiosos’; David Ricardo, seu maior sucessor entre os clássicos, era liberal, 
mas bem pouco democrata. Em tudo isso, não se sente nenhum afeto pela natureza da democracia representativa.” (Merquior, 1982: 133-4) 



quatro elementos, quais sejam, (a) sufrágio universal; (b) eleições limpas; (c) eleições livres; e (d) 
acesso a cargos públicos via eleições. Uma vez presentes os quatro elementos arrolados, estará atestado 
o caráter democrático de um regime (PNUD, 2004b). 
 
 A perplexidade que exala do referido Informe do PNUD está estruturada no seguinte raciocínio: 
se a democracia e o desenvolvimento devem caminhar juntos (suposição de Lipset), como, então, 
explicar a hipótese (bastante realista) de a democracia nos países latino-americanos ter-se estabilizado – 
bem entendido: “democracia” nos termos descritos pelo PNUD - a despeito do insatisfatório desempenho 
econômico daqueles países?  
 

Não bastasse, Renato Boschi, um dos pesquisadores que colaboraram para o debate conceitual 
do PNUD sobre a democracia latino-americana, adiciona dois sérios agravantes à questão. Aponta o 
professor:  
 

“si el legado histórico en América Latina no favorece la democracia, el contexto tampoco lo 
hace, tanto desde un ponto de vista económico como desde la perspectiva de las características del 
sistema internacional, empezando por la coyuntura de la Guerra Fría hasta llegar al escenario actual 
de predominio de la violencia y del terrorismo internacional.” (Boschi, 2004b: 216)  

 
A afirmativa desperta-nos um feixe de questionamentos. Afinal, se nos parece evidente que a 
democracia, da perspectiva do institucionalismo histórico, não deita raízes muito profundas em solo 
latino-americano, afigura-se-nos tanto menos clara a conexão proposta por Boschi entre o contexto 
internacional vigente e a democracia que se configurou nestas paragens. Ora: a rigor analítico, as 
relações internacionais hodiernas ajudam ou interferem no arraigamento das práticas democráticas em 
um subcontinente – política e economicamente periférico – como o nosso? 
 
 Façamos uma digressão. Tradicionalmente, as relações interno/internacional, e as implicações 
que estas relações guardam com os processos de democratização e desenvolvimento, não têm merecido 
a devida ênfase da parte dos pesquisadores. Muitos são os que ignoram resolutamente a dimensão 
internacional dos processos que se dão no bojo dos Estados, entendendo não se tratar de variável (ou 
conjunto de variáveis) que mereça maior atenção (Naím, 1993; Przeworski, 1991). Outros tentam 
equiparar a pressão internacional a fatores domésticos, tais como a cultura política, a legitimidade e os 
interesses das elites (Varas, 1995). Uma terceira linha de teóricos, à qual somos simpáticos, busca 
assinalar a impossibilidade de se estabelecer qualquer relação causal a respeito dos processos de 
democratização e desenvolvimento na América Latina que não consentânea com uma cuidadosa 
apreensão da complexa teia de relações internacionais que conformam a inserção do subcontinente 
latino-americano no mundo (Ikenberry, 1990; Gilpin, 2004; Henisz, Zelner e Guillén, 2004). Entender o 
“estar-no-mundo” da América Latina seria, pois, pré-condição para algum avanço substantivo na 
temática das relações entre democracia e desenvolvimento.  
 
 Mas a que “contexto internacional” nós nos referimos? Eis um ponto do maior relevo. Aludimos 
ao contexto em que se deram as reformas institucionais do Estado latino-americano – ou seja, às 
décadas dos 1980 e, sobretudo, 1990. Durante esse período, muito se passou. A gradual dissipação do 
clima de Guerra Fria e a ruína do “império” soviético trouxeram consigo a disseminação, em escala 
global, dos valores liberal-democráticos (Fukuyama, 1992; Ruggie, 1998). Propagou-se o receituário 
econômico de cunho ortodoxo, basilar às reformas do Estado, levando ao que alguns perceberam como o 
predomínio da Economia sobre a Política (e. g., Claus Offe). A assertividade com que as relações 
econômicas internacionais modularam as reformas institucionais do Estado latino-americano fez-se notar 
pela pronta assimilação (e propagação) do rótulo “reformas neoliberais”. Muito comum – hegemônica, 
dir-se-á – foi a percepção de que as reformas estruturais na América Latina se deviam ao 
encaminhamento das relações internacionais pós-Guerra Fria. Para sobreviver em um mundo dito 
“globalizado”, necessário para o Estado seria reformar-se. E reformar-se segundo os “ditames” 
econômicos do Norte Global. 
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 Fica a pergunta: quão acurada é esta percepção? Poder-se-á argüir, contrario sensu, que os 
governos nacionais adotam o curso das reformas institucionais orientadas para o mercado em virtude de 
fatores domésticos, tais como o desempenho incipiente de alguns setores da economia, as pressões de 
grupos de interesse, a deterioração do quadro fiscal ou a busca por avanços tecnológicos (Henisz, Zelner 
e Guillén, 2004). Em que pesem tais alegações – e, de fato, não se trata de argumentos desprezíveis -, 
cultivamos a idéia de que, não fossem as pressões internacionais pelas reformas neoliberais, nenhum 
desses fatores internos seria decisivo a ponto de fazer cambiar toda a formatação institucional do Estado 
latino-americano. Em verdade, eis aqui a nossa primeira hipótese: a de que as reformas orientadas 
para o mercado (reformas neoliberais) na América Latina estão diretamente relacionadas à incidência das 



forças econômicas internacionais. Imputar relações de causalidade ao movimento reformista dos anos 
1980 e 1990 na América Latina significa, antes de tudo, compreender a dinâmica das relações 
econômicas internacionais. É na cena internacional que se encontram as razões determinantes para as 
citadas mudanças institucionais. A examinar-se. 
 
   Se tomamos a nossa primeira hipótese como verossímil – o que não implica, fique bem claro, a 
corroboração; mas sim o reconhecimento de sua plausibilidade –, emerge um segundo feixe de 
problemas: caso as forças econômicas internacionais sejam realmente as maiores responsáveis pela 
remodelagem institucional do Estado latino-americano, quão autônomo estará o seu povo para 
determinar os seus rumos? Ou, noutros termos: se os países latino-americanos estiverem de fato 
submetidos, de forma indisputável, a uma lógica dos mercados internacionais (o que aqui chamamos de 
“relações econômicas internacionais”), quão legítima será a democracia – ou seja, o “governo do povo” – 
exercida nessas plagas? 
 
 Aqui, afluímos para as grandes questões da teoria democrática. Em última análise, cumpre 
redargüir: em que consiste, a bem da clareza argumentativa, a democracia latino-americana? Seriam 
suficientes os critérios procedimentalistas selecionados pelo PNUD para reconhecer-se um regime 
democrático? Como se dá o relacionamento entre as forças mercantis da economia internacional e as 
instâncias democráticas do Estado? Em que medida as reformas neoliberais dos anos 1980/90 são 
compatíveis com os ventos democráticos que sopram na América Latina? 
 
 Temos, de saída, um óbice. Ao longo dos anos, o conteúdo semântico da democracia perdeu-se 
em meio à cacofonia das interpretações. Muitos chegaram a recomendar terminologias mais precisas 
para uma adequada classificação taxonômica do fenômeno, como a noção de poliarquia (Dahl, 1956). 
Fato é que, no curso da história, a idéia da democracia encontrou expressões práticas as mais diversas. 
O amálgama entre o ideal democrático e as práticas democráticas sempre foi forjado, na retórica política, 
por remissão aos valores dominantes em uma era (Hanson, 1999; Merquior, 1982). A variabilidade entre 
os signos e os significados democráticos, portanto, escreve capítulo extenso de nossa história política. 
Senão, vejamos. 
 
 Democracia, para os gregos, era o governo de muitos – assim o definiram Aristóteles e Heródoto. 
Como critério central, vigia o princípio da igualdade política. Democracia queria dizer necessariamente o 
governo exercido pelas mãos do povo, não simplesmente para o povo, ou em seu nome. Fora do 
exercício da liberdade política, na Grécia clássica, não poderia haver democracia (Merquior, 1982).10 No 
entanto, ao que parecem sugerir os historiadores da Política, o pensamento pós-clássico tratou de 
desfigurar o sentido helênico da democracia. A esse respeito, José Guilherme Merquior, um liberal de 
carteirinha,11 elabora: “a teoria dita moderna da democracia, desde Schumpeter, insiste em reduzir a 
democracia a um ‘método’ (de formar governo), sem mugir nem tugir acerca de seus fins” (1982: 114). 
Ora: para onde foi o compromisso normativo da democracia para com a sua finalidade original, qual seja, 
a igualdade entre cidadãos no plano da participação política? Acrescenta Merquior, com habitual acidez:  
 

“O resultado [das teorias democráticas modernas] é uma concepção de democracia 
minimalista: um democratismo reduzido a um traço (a base social) e, assim, privado da sua riqueza 
vivencial, da sua variegada referência a liberdades e direitos, cujo foco é, sempre, o exercício da 
participação igualitária em processos decisórios. Desse modo, subestimando o elemento político da 
democracia, o liberal acaba aterrissando em más companhias.” (Merquior, 1982: 114, grifo nosso)  

 
 Poderão alguns inferir ser o esclarecimento conceitual da democracia condição bastante para o 
exercício democrático no mundo moderno. No entanto,  não é essa a mensagem que Merquior quer 
transmitir. Antes, o contrário. “Democracia não é só conceito; é, principalmente, uma conduta”, diz o 
autor (1982: 114) - opinião que não hesitamos em subscrever. Porém, pesaroso que seja notar, a 
democracia-conduta de nosso tempo aparenta subverter a lógica da democracia-conceito. “Na 
ultracomplexa sociedade contemporânea (...), a ideologia tecnocrática [vem] desacreditar, como 
utópicos, os reclamos de maior participação democrática” (Merquior, 1982: 116). O pensador se refere à 
crença, grassante na sociedade, em uma superioridade inerente do “tecnocratismo”, isto é, do 
pensamento condicionado por um certo “saber técnico”. O homem contemporâneo encontra-se atado à 
idéia da eficiência – no sentido racional-econômico do termo. O tecnocratismo hodierno, tendência 
percebida não apenas por Merquior, embute o elitismo – concepção avessa a qualquer ideal democrático. 

                                                 
10 “Os vários tiranos que as cidades gregas conheceram lideraram regimes com freqüência populares e até populistas – mas nem por isso 
nenhum espírito grego jamais os considerou governantes democráticos.” (Merquior, 1982: 113) 
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11 José Guilherme Merquior, diplomata, ensaísta e pensador, é um dos mais celebrados liberais brasileiros da história recente. Foi um dos 
principais ideólogos do PFL, Partido da Frente Liberal, até o ano da sua morte, em 1991. 



Daí sobrevém um estrangulamento conceitual, que leva Merquior a postular: “A verdadeira alternativa 
macropolítica não é (...) democracia ou tecnocracia – é democracia, ou ilegitimidade pura e simples” 
(1982: 117).  
 
 Não surpreende que a democracia, até o meio do século XIX, fosse freqüentemente endereçada 
como uma forma perigosa e instável da política. Consta que em um dicionário francês da época, 
Democrata era sinonímia de Jacobino, ou seja, de “ativista político que faz oposição indevida ou tenta 
influenciar a ação governamental por meios não-constitucionais” (Hanson, 1999: 77-8). Mais interessante 
é que, em contraposição, o mesmo dicionário definia o verbete Republicano como o “amigo do governo 
representativo” (p. 78). Russell Hanson, ao narrar a história da democracia nos Estados Unidos, 
constata: “At the time of the American Founding, democracy was held in low regard by most Americans, 
as it was by most Europeans” (1999: 76) – em parte, pelas razões acima alegadas. 
 
 Convém reter para o debate em tela a reviravolta havida após a Guerra Civil Americana (1861-
65) na cena política. Trata-se do momento em que os chamados Progressistas (secundados por 
fazendeiros, abolicionistas, populistas, etc.) buscaram romper com o (des)equilíbrio entre as classes 
produtivas que então vigorava. Denuncia R. Hanson: “In order to break the stranglehold of ‘plutocrats’ – 
bankers, railroaders, and land speculators –, ‘the democracy’ were exhorted to undertake cooperative 
experiments in purchasing supplies and marketing produce on terms more favorable to farmers” (1999: 
80). Walter Weyl, um Progressista por princípio, defendia em seu manifesto da “Nova Democracia” que o 
ethos do laissez-faire deveria ser substituído pela nova ética do “viva e ajude a viver” (p. 81). Em outras 
palavras, a fim de que a nova lógica democrática pudesse suplantar a lógica dos “plutocratas”, uma 
noção de democracia substantiva deveria prevalecer sobre a noção meramente formalista, conduzindo a 
indústria, a sociedade e o governo a se organizarem com base em valores mais eqüitativos (Hanson, 
1999). Guardemos bem essas palavras.   
 

À guisa de recapitulação: a proposição de Merquior é de que a democracia-conduta e a 
democracia-conceito devem caminhar de mãos dadas, sempre, sob pena de que, se não observada tal 
condição, estaríamos tratando de duas categorias essencialmente distintas. Ainda, Merquior entende que 
as práticas democráticas não podem estar alicerçadas em conceitos elitistas (como a tecnocracia), ou não 
estaríamos analisando uma democracia de facto. Russell Hanson, por seu turno, enxerga na história da 
democracia estadunidense – o berço da prática democrática no mundo – um insistente embate com as 
forças plutocráticas (que são, desde sempre, uma forma de elitismo). Em suma, na visão desses autores, 
democracias devem opor-se aos elitismos, via de regra (Merquior, 1982; Hanson, 1999).12  

 
Mas a pergunta não quer calar: ainda que se concedam os avanços institucionais, em que 

extensão foi possível concretizar o ideal da democracia (a democracia-conceito) na América Latina? Para 
mais, qual o grau de adequação entre a conduta democrática (preconizada pelo PNUD) e o ideal 
democrático no subcontinente latino-americano? Por mais que sejamos democratas (praticantes da 
democracia, nos termos do PNUD), poderíamos nos considerar democráticos? 

 
Se estivermos corretos a respeito da nossa crença no papel determinante que as relações 

econômicas internacionais exercem sobre o Estado latino-americano (o que estaria substanciado na 
adoção das reformas orientadas para o mercado), a concepção que se esposa nestas linhas é a de uma 
impossibilidade teórica de se praticar em terras latino-americanas a democracia-conceito. Ou, posto de 
forma mais aplainada: cremos seja impossível a conjugação de uma lógica pura de mercado 
(‘plutocrática’, por assim dizer) com uma lógica verdadeiramente democrática. A lógica plutocrática – 
acumulativa, mercantil, elitista, concentradora de renda, voltada para os detentores de riquezas 
capitalistas – contraria nitidamente as noções de ‘democracia-conceito’ (Merquior) e de ‘nova democracia’ 
(Walter Weyl). Como exemplificou Hanson (1999), lançando mão de exemplos da história americana, 
avanços na real democratização de uma sociedade implicariam retrocessos da mercantilização, e vice-
versa.  

 
Segue, portanto, a nossa segunda hipótese: a de que a democracia possível na América Latina 

é formalista e pouco substanciosa, isto é, calcada em procedimentos que não obstam os agentes 
racionais - balizados pela lógica plutocrática das relações econômicas internacionais – de atingir os seus 
objetivos, mesmo que às expensas dos próprios ideais democráticos. A hipótese envolve a assunção 
adicional de que os cidadãos latino-americanos não têm a real consciência do conceito de democracia, 
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12 Fazem lembrar, os autores cujas idéias se discutem aqui, a máxima de Raymond Williams, segundo quem “if we are confused about the 
meaning of democracy, then we are also uncertain whether we are democratic.” (Hanson, 1999: 85-6)   



sendo incapazes de aquilatar o poder de alocação dos recursos públicos que eles, cidadãos, detêm em 
mãos. Hipótese a se investigar. 

 
Re-arranjando fatores, intentaremos decifrar a lógica que subjaz a relação triangular entre (a) as 

forças econômicas internacionais, (b) as reformas neoliberais e (c) a democracia na América Latina. O 
processo se dará em duas etapas, quais sejam: (1) o estudo das relações entre reformas neoliberais na 
América Latina e forças econômicas internacionais; e (2) a apreciação dos nexos – menos evidentes – 
entre as relações econômicas internacionais e a democracia na América Latina. 

 
 Para tanto, entendemos indispensável algum suporte factual. A relação triangular, acima 
sugerida, será analisada por meio de um acompanhamento da evolução das reformas neoliberais e de 
seus desdobramentos em três países da América Latina, a saber, Uruguai, Brasil e Honduras. Esta 
improvável seleção de países não é fortuita. Segue alguns critérios formais, tais como a disponibilidade 
de dados (confiáveis) e a presença [dos três países] no conjunto dos 19 países pesquisados para a 
elaboração do Informe do PNUD; além dos critérios arbitrários, concebidos pelo autor, notadamente a 
constatação das diferenças históricas, geográficas, étnicas, demográficas, sociais e econômicas que os 
três, Uruguai, Brasil e Honduras, ostentam entre si. Como primeiro passo, faremos breve descrição dos 
aspectos gerais concernentes às reformas institucionais por que passaram os Estados em apreço. 
 
Figura 1: Relações triangulares na América Latina 
 

              Relações Econômicas Internacionais 
 

 
 
 
 
 
 

Reformas Estruturais                                      Democracia 
 

 
Uruguai  
 
 O Uruguai é freqüentemente referenciado como a “Suíça sul-americana”. Tem um território 
pouco extenso (176.512 km2), população modesta (cerca de 3,5 milhões de habitantes), a segunda 
menor taxa de analfabetismo (2,3% da população adulta) e o quarto maior IDH13 da América Latina – 
integrando o grupo de países que o PNUD denomina de “alto desenvolvimento humano” (46ª posição no 
mundo, em 2004). É etnicamente homogêneo (90% da população descende de europeus ibéricos e 
meridionais) e altamente urbano (92%). A agropecuária de exportação é base da economia, com 
destaque para a produção de lã, carne e cereais. O turismo é uma atividade econômica em expansão no 
país, ao passo que a indústria uruguaia é pouco desenvolvida. 
 
 A história das reformas institucionais no Uruguai remonta às tentativas de modernização 
econômica havidas já nos fins do século XIX (Indart, 1998). No entanto, a viravolta na modelagem das 
instituições uruguaias se associa ao golpe militar, ocorrido em 1973, a partir do qual se tomou a rota das 
reformas orientadas para o mercado. Dali por diante, assistiu-se a um gradual desmantelamento do 
modelo desenvolvimentista (em vigor por pelo menos 40 anos), com a substituição do modelo de 
industrialização por substituição de importações (ISI) pela estratégia do crescimento via exportações. 
Primeiramente, as exportações estiveram voltadas para a agricultura; apenas em um segundo momento, 
passou-se à produção de bens manufaturados e/ou não-tradicionais. O lento processo de reformas 
institucionais no Uruguai tem estado em curso por pelo menos 30 anos, e ainda não se completou 
(Indart, 1998; PNUD, 2001). 
 
 Iniciadas em julho de 1974, as reformas estruturais foram introduzidas com o fito de se 
estabilizar a economia e retomar o crescimento. O governo escolheu mecanismos de ajuste gradual para 
sanar os problemas domésticos e o desequilíbrio externo. Para tanto, no primeiro estágio das reformas 
(1973-84), aboliram-se as cotas e licenças para importação, reduziram-se (e racionalizaram-se) as 
tarifas, introduziu-se um sistema de subsídios para as exportações não-tradicionais e baixaram-se as 
taxas de exportação para os produtos tradicionais. Adicionalmente, foi mantida a paridade entre os 
preços domésticos e os internacionais, bem como abolidas as restrições ao fluxo de divisas para o 
financiamento do déficit da conta de transações correntes. Na fronte interna, o governo liberalizou 
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13 Índice de Desenvolvimento Humano, calculado pelo PNUD com base em indicadores de saúde, alfabetização e renda per capita. 



gradativamente os preços ao consumidor e o mercado de capitais, e passou a perseguir um equilíbrio 
fiscal através da diminuição dos gastos governamentais e de uma reforma do sistema tributário. As 
mudanças conduziram a um incremento nas exportações, seguido por um relativamente rápido 
crescimento da economia no período 1974-78 (cerca de 4% ao ano); as exportações, muito 
especialmente, levaram o setor manufatureiro a um crescimento anual da ordem de 4,8%, elevando a 
participação do setor na renda nacional de 22,6 para 25,2% no intervalo 1973-78. O pacote uruguaio de 
estabilização econômica fez-se acompanhar por uma segunda onda de câmbios estruturais, o que incluiu 
um programa de redução de algumas tarifas, a desregulamentação dos preços agrícolas e a eliminação 
de impostos e de subsídios para a exportação, além de mais cortes nas taxas de seguridade social 
(Indart, 1998). 
 
 O segundo estágio das reformas neoliberais, iniciado em 1985, estende-se até o fim da década 
de 1990. Representa, inicialmente, a transição democrática no Uruguai e a ascensão de Julio Sanguinetti 
ao poder, pela via do voto. Pode-se dizer que o novo governo uruguaio aprofundou o processo de 
apertura, reduzindo significativamente as tarifas como meio de aumentar a competitividade internacional 
e  conter a inflação. A liberalização comercial foi praticada tanto no âmbito regional – MERCOSUL – como 
através de acordos bilaterais e concessões unilaterais ao resto do mundo. O aumento das importações e 
das exportações fez o grau de abertura da economia uruguaia saltar de 52%, em 1988, para 65%, em 
1993. Após breve estagnação econômica nos dois últimos anos do governo Sanguinetti, o Uruguai 
voltaria a crescer economicamente nos anos de 1992 e 1994 (Indart, 1998). Contudo, um apanhado 
fidedigno do impacto das reformas só poderia ser elaborado ao fim da década dos noventa. E a avaliação 
desses impactos, podemos adiantar, não é tão alentadora como os prospectos faziam crer.                  
 
 A inserção internacional do país alterou-se profundamente, em função da morosa – conquanto 
constante – liberalização da política comercial, inaugurada nos idos dos 1970. A abertura sistemática da 
economia uruguaia atingiu o cume com o fim da Rodada Uruguai do GATT, em 1993, e a subseqüente 
criação da OMC, proliferando os acordos comerciais internacionais. Diminuía, por conseguinte, a margem 
de discricionariedade dos governos. E para uma economia pequena como a uruguaia, câmbios na 
inserção internacional significaram alterações profundas nas estruturas vigentes (PNUD, 2001). A 
internacionalização econômica do Uruguai implicou aumento de 3% no ingresso anual de divisas ao longo 
dos anos noventa, assim como um notório avanço na competitividade de bens e serviços do país. 
Decorreram da reforma das instituições uruguaias, bem assim, a diminuição no número de empregos 
públicos, o aumento de produtividade da máquina estatal e a maior industrialização do agronegócio. No 
entanto, os efeitos colaterais de tal abertura, reportados pelo próprio PNUD (2001), não são nada 
desprezíveis: aumento do hiato salarial entre os diferentes níveis de trabalhadores (trabalhadores pouco 
qualificados têm as suas relações trabalhistas precarizadas), aumento das taxas de desemprego, 
crescente insulamento dos trabalhadores urbanos de baixa qualificação, aumento da informalidade, perda 
de capital cívico e até mesmo a diminuição do número de matrículas no ensino superior.           
 
Brasil 
 
 O Brasil é considerado o “gigante do Sul” – em oposição aos Estados Unidos da América, 
“gigante do Norte”. Às suas dimensões continentais (8.514.877 km2, ou cerca de 50 vezes o território 
uruguaio) e grande população (175 milhões de habitantes,14 ou aproximadamente 50 vezes a população 
uruguaia),  conjugam-se as enormes disparidades do contexto sócio-econômico. Falamos da maior 
economia do subcontinente (em paridade de poder de compra), com o maior parque industrial – não por 
acaso, uma das quinze maiores economias do mundo. O gigantismo contrasta com o alto índice de 
analfabetismo (14% da população adulta), a baixa expectativa de vida de um brasileiro ao nascer (68 
anos, comparada aos 75 anos no Uruguai; ou aos 82 no Japão) e a mais alta taxa de desigualdade social 
do mundo. A composição étnica é de uma diversidade notável; e cerca de 82% dos brasileiros habitam os 
centros urbanos. A estrutura do parque industrial é complexa, destacando-se pelo dinamismo os setores 
de bens de capital e alguns setores de bens intermediários e de bens não-duráveis e semiduráveis. 
Lideram a pauta comercial os setores mecânico, metalúrgico, de telecomunicações, calçados e têxteis, 
além das commodities minerais e agrícolas. As exportações encontram-se em franca expansão.    
  

As reformas institucionais no Brasil concentram-se claramente na década de 1990 – mormente, 
nos oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Boa parte dos estudiosos, 
contudo, identifica nos anos 1980 os germes do movimento reformista (Boschi, 2004; Diniz, 2002). 
Argumenta-se largamente que o legado histórico de FHC, na perspectiva das instituições, é somente 
comparável àquele de Getúlio Vargas, durante o seu primeiro governo (1930-45). Alguns, entretanto, 
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preferem traçar paralelo entre as reformas neoliberais dos anos 1990 e o conjunto de reformas 
empreendidas entre 1964-67, sob os militares (Giambiagi, Reis e Urani, 2004). De todo modo, conflui-se 
para o entendimento de que os câmbios estruturais no Brasil recente foram amplos, profundos e 
acelerados. Resumidamente, as mais destacadas reformas estruturais por que passou o país, ao longo da 
década de 1990, foram: (1) a estabilização dos preços; (2) o fim dos monopólios estatais nos setores do 
petróleo e telecomunicações; (3) a desregulamentação do mercado de capitais; (4) o extenso programa 
de privatizações; (5) a renegociação de dívidas estaduais; (6) a aprovação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF); e (7) o ajuste fiscal, a partir de 1999 (Giambiagi, Reis e Urani, 2004).  

 
No início dos anos 1990, com o Estado falido e a inflação galopante, procedeu-se a uma 

amplíssima abertura comercial (com desgravamento generalizado de importações), objetivando-se não 
só o incremento da competitividade internacional da indústria nacional, senão a promoção de um choque 
deflacionário, com vistas à estabilização monetária. O malogro da política econômica, associado a um 
quadro de extrema turbulência política (que culminou com o processo de impeachment e a renúncia do 
presidente Fernando Collor de Melo), prefigura o lançamento do Plano Real (ainda sob a presidência de 
Itamar Franco) e a eventual eleição à presidência da República do Ministro da Fazenda de Itamar Franco, 
Fernando Henrique Cardoso. O governo de Cardoso é divisor de águas para a nossa análise. Durante os 
anos que se seguiram à sua posse, desenvolveu-se o Plano Real, bem-sucedido programa de 
estabilização de preços e contenção inflacionária. Para além, aprofundou-se a abertura comercial e 
financeira, e o comprometimento brasileiro com diversos acordos e tratados internacionais. Iniciava-se 
então a transição de um tradicional modelo de ISI para outro modelo com maior ênfase às exportações 
(“exportar ou morrer!”, segundo o presidente Cardoso) (Giambiagi, Reis e Urani, 2004; Veiga, 2004). 

 
Sob o prisma da macroeconomia, o governo de FHC operou a emancipação e o avanço do setor 

privado sobre as antigas estruturas do Estado (privatizações constituem bom exemplo), em larga escala. 
(Não por acaso, eis o período em que o maior ingresso de divisas estrangeiras se registrou na história 
contemporânea do Brasil.) Entre 1995 e 1998, primeiro mandato de Cardoso, desenvolveu-se uma 
política fiscal frouxa, com câmbio (sobre)valorizado. Uma brusca transição ocorreria, contudo, no ano de 
1999: a insustentabilidade daquela política econômica consumiria as reservas internacionais brasileiras 
até o limite do suportável, levando o governo a adotar, como estratégia emergencial, o câmbio flutuante. 
Dali por diante, praticar-se-ia o modelo macroeconômico ortodoxo, preconizado pelo Fundo Monetário 
Internacional, em sua integralidade: austeridade fiscal (com superávit primário ambicioso e imposição da 
Lei de Responsabilidade Fiscal aos governantes) conjugada com inarredáveis metas de inflação. Em 
termos de políticas públicas e sociais, a pedra angular de FHC foi a chamada “focalização”, isto é, a maior 
racionalização das despesas públicas. 

 
No cômputo da década, os resultados do esforço reformista brasileiro são ambivalentes. Por um 

lado, observaram-se ganhos de eficiência e transparência na atuação do Estado, evolução positiva do 
salário mínimo real, pequeno aumento do percentual do PIB revertido para gastos com a saúde e a 
educação (fruto, em boa medida, da focalização), ampliação do coeficiente de exportações e 
importações, estabilização monetária e controle da inflação. Por outro lado, fazem-se notar também o 
aumento da concentração de renda, a elevação da carga tributária, a decolagem das dívidas pública e 
externa, a persistente ineficiência das políticas sociais, o aumento do desemprego e da informalidade e o 
pífio crescimento econômico (cerca de 2,6% ao ano, ao longo da década, contra 3,2% da América 
Latina)(Reis e Urani, 2004). 
 
Honduras 
 
  Honduras, até recentemente o segundo país mais pobre da América Latina, ocupa a 115ª 
posição no ranking de desenvolvimento humano do PNUD. Conta com um território pequeno (112.088 
km2) e uma população não muito expressiva (6,5 milhões de habitantes). O triste registro das 
estatísticas hondurenhas são os 79% da população que vivem abaixo da linha de pobreza (56% destes, 
em situação de indigência). Honduras apresenta 46,5% de sua população no campo, tendo atingido o 
limiar de país urbano apenas nos anos 1990. A taxa de analfabetismo é alta (20% da população adulta) e 
a expectativa de vida ao nascer não ultrapassa os 69 anos de idade. Eurameríndios perfazem a maioria 
étnica absoluta (90%). A economia hondurenha está assentada no setor primário (41% do PIB), 
sobretudo na produção de banana, café e camarão. 
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 As reformas estruturais hondurenhas também se deram, em larga medida, no decurso dos 
noventa. Mas a transição do autoritarismo para a cidadania remete aos anos oitenta – precisamente, 
desde 1981, as eleições se têm firmado como uma instituição legítima e como o meio de acesso a cargos 
públicos no país. As principais reformas econômicas por que passou o Estado hondurenho, em 
retrospectiva, foram: (1) a eliminação das agências públicas de fixação de preços; (2) a adoção do livre-



cambismo; (3) a concessão de incentivos fiscais às exportações e a gradativa redução de impostos às 
exportações (sobretudo: café, camarão, açúcar, carne etc.); (4) a concessão de incentivos adicionais às 
maquiladoras; (5) o ingresso do país na OMC e o início das negociações sobre a ALCA; (6) a redução da 
alíquota máxima do imposto de renda de 42 para 25%, e a isenção do imposto de renda para uma maior 
faixa de população; (7) a fixação dos salários; (8) o monitoramento institucional do sistema bancário; (9) 
o abandono da fixação de tipos de juros; (10) a elevação dos impostos sobre as transações comerciais; 
(11) a reestruturação das Secretarias de Estado e a criação de Comissões para a Modernização do Estado 
e para os Direitos Humanos (PNUD, 2002). 
 
 O grande debate público na Honduras de hoje envolve a avaliação dos efeitos desencadeados 
pelas reformas liberais da década de 1990, restando saber como estas impactaram o processo de 
democratização e o bem-estar coletivo. E não muito diferentemente de todo o resto do subcontinente 
latino-americano, a insatisfação com as reformas estruturais parece relacionar-se com o concorrente 
déficit democrático. No caso da abertura ao comércio internacional, a panacéia dos tempos que correm, 
os esperados incrementos na situação do trabalhador comum não vieram. José Cuesta (2002) entende 
que a denominação de “crescimento exportador” (export-led growth) denota uma apreensão equivocada 
da estratégia neoliberal adotada por Honduras. Ainda que a maquíla se tenha transformado no setor mais 
dinâmico do país em meados da década, nunca houve estratégias que buscassem transformar o setor 
produtivo em setor exportador; tampouco se estabeleceram novos vínculos entre a maquíla e o resto da 
economia. Cuesta aponta que a abertura comercial teve um efeito apenas modesto no agregado 
econômico, especialmente se comparada às inversões privadas da primeira metade da década, ou ao 
consumo do governo na segunda metade. As reações autoritárias das elites, a imposição de 
condicionalidades por parte de bancos multilaterais (financiadores do Estado hondurenho) e a imposição 
de reformas estruturais têm implicado, conforme a percepção reinante, a redução dos recursos 
disponíveis para que o Estado execute as funções tidas como adequadas (PNUD, 2002).                   
 
  Os alarmantes índices de pobreza e de indigência no país investem a situação de maior 
dramaticidade. Um relatório do PNUD, de 2002, mostra que, apesar de ter havido, ao longo da década de 
90, uma ligeira elevação da produção industrial per capita (1,5% a.a.), esta foi suplantada pelo aumento 
(3% a.a.) dos custos por trabalhador. Aumentou, bem assim, o número de trabalhadores não-
qualificados no mercado laboral (Cuesta, 2002). O baixo crescimento econômico fez-se acompanhar por 
uma diminuição na capacidade de o trabalhador do campo gerar renda (PNUD, 2002). Dados oficiais do 
Banco de Honduras evidenciam como as pensões, os juros sobre o capital e as transferências públicas e 
privadas exerceram efeito regressivo na distribuição da renda nos anos 1990 (beneficiando ainda mais os 
ricos). Até a maquíla, outrora exaltada por seu dinamismo, começava a mostrar sinais de desaceleração 
a partir de 1998 (PNUD, 2002). Para agravar a já infame situação hondurenha, um desastre natural: a 
ocorrência do furacão Mitch, em 1998, ceifando inúmeras vidas, onerando uma miserável população, 
fazendo regredir alguns dos já parcos progressos obtidos com a liberalização econômica efetivada 
durante toda a década. 
 
 Novas reformas estão a caminho. Incluída na iniciativa de socorro aos “países pobres altamente 
endividados” (HIPC, do inglês: highly indebted poor countries), da ONU, Honduras propõe-se o 
aprofundamento da trajetória  iniciada nos anos noventa. Dez anos depois de as primeiras reformas 
terem lugar, uma segunda onda reformista se desenha, visando a transformar os setores econômicos e 
sociais do país, dentro de um marco constituído pela “Estratégia de Redução da Pobreza” (2001-2015). 
As reformas propostas para os integrantes do grupo dos HIPC incluem: privatizações, desregulamentação 
dos mercados, eliminação completa de barreiras no comércio internacional, inflação de um dígito, adesão 
total à ALCA e aos acordos comerciais internacionais, gestão privada de serviços públicos, modernização 
das relações trabalhistas, dentre outros (PNUD, 2002: 60). 
 
Tabela 1: Indicadores sócio-econômicos  
 

País/Região Desenvolvimento 
humano (IDH) 

Alfabetização 
(% população 

adulta) 
 

Expectativa de 
vida (em anos) 

Renda bruta per 
capita (PPP 

US$) 

Posição no 
mundo (IDH) 

Uruguai 0,833 97,7 75,2 7.830 46 
Brasil 0,775 86,5 68 7.770 72 

Honduras 0,672 80 68,8 2.600 115 
Am. Latina 0,777 88,6 70,5 7.223 ~ 70 

Países da OCDE 0,911 - 77,1 24.904 ~ 20 
 
Fonte: PNUD (2004d).  
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Afinal, o que a “agrária” Honduras, o “helvético” Uruguai e o “continental” Brasil compartilham 
em suas trajetórias reformistas? Muita coisa – é o que uma leitura impressionista dos dados 
disponibilizados nas linhas acima poderá sugerir. Malgrado todas as diferenças que os três países 
apresentam entre si – explicitadas, em boa medida, na tabela 1 –, o encaminhamento que se deu às suas 
reformas estruturais, ao longo dos anos 1980 e 1990, aproxima-os de forma surpreendente.  
 

O próximo passo a dar é a apreciação das hipóteses que levantamos na parte inicial de nosso 
ensaio. Buscaremos, doravante, um maior aporte quantitativo. A princípio, procuraremos, com a ajuda 
dos números, corroborar com a nossa assunção de que o vezo mercadológico das reformas institucionais 
do Estado latino-americano tem, de fato, origem na dinâmica das relações econômicas internacionais. 
Para tanto, recorreremos, como fonte principal, à base de dados do substancioso Compêndio Estatístico 
que acompanha o Informe do PNUD sobre a democracia latino-americana (PNUD, 2004b). 
Adicionalmente, serão mobilizados dados provenientes de distintas pesquisas, conduzidas por duas 
outras instituições, quais sejam, a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL/ONU, 1999) e o 
Latinobarómetro (Zovatto, 2002). A intenção é de prover a nossa argumentação com maior riqueza e 
densidade de informações. Os países cujos dados serão perscrutados: Uruguai, Brasil e Honduras – 
porque representativos, aos nossos olhos, da diversidade de contextos no âmbito latino-americano. 
 

I 
 
Primeira hipótese: as reformas orientadas para o mercado, na América Latina, estão diretamente 
relacionadas à incidência das forças econômicas internacionais. Imputar relações de causalidade ao 
movimento reformista dos anos 1980 e 1990 na América Latina significa, antes de tudo, compreender a 
dinâmica das relações econômicas internacionais. 
 
 Pôr em apreço a primeira hipótese requer o conhecimento da evolução das reformas econômicas 
do Estado na América Latina. A tabela abaixo, produzida a partir de dados disponibilizados por CEPAL 
(1999)15 e PNUD (2004b)16, é-nos um bom ponto de partida. 
 
Tabela 2: Índice de evolução global das reformas econômicas orientadas para o mercado 
 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 País/Região 
CEPAL CEPAL PNUD CEPAL PNUD CEPAL PNUD PNUD 

Uruguai 0,39 0,5 0,76 0,82 0,83 0,84 0,79 0,89 0,82 0,83 
Brasil 0,54 0,5 0,49 0,49 0,48 0,72 0,69 0,81 0,79 0,81 

Honduras 0,6 0,63 0,65 0,63 0,62 0,62 0,62 0,78 0,78 0,85 
Am. Latina17 0,47 0,49 0,55 0,54 0,54 0,68 0,68 0,82 0,80 0,83 

 
Fontes: CEPAL (1999) e PNUD (2004b). 

 
 Algumas lições importantes podem-se depreender da leitura da tabela 2. Em primeiro lugar, 
chama a atenção o fato de que os dois conjuntos de índices, elaborados por CEPAL e PNUD, parecem 
apontar para um mesmo horizonte – malgrado tratar-se de duas entidades com orientações teóricas e 
abordagens metodológicas bastante distintas entre si. Segundo, fica patente a curva ascendente no 
tocante às reformas para o mercado na América Latina, ao longo dos últimos trinta anos. Mas há 
sensíveis diferenças entre os países em tela, sobretudo no quesito timing: o Uruguai atinge um limiar de 
país liberalizado (índice = 0,8) já no início dos anos 1980, ao passo que Brasil e Honduras só o atingiriam 
por volta de 1995. O gradualismo do caso uruguaio, contrastado ao ritmo acelerado das reformas em 
Brasil e Honduras, fica ilustrado nos dados relativos às duas últimas décadas: enquanto o primeiro evolui 
lentamente de um indicador 0,76 (1980) para 0,83 (2000), os dois últimos dão verdadeiros saltos 
quânticos (de 0,49 para 0,81, no Brasil; de 0,65 para 0,85, em Honduras). O passo decisivo no processo 
de reformas uruguaio deu-se ainda nos anos 1970, quando o país avançou de um status de economia 
fechada (0,39 em 1970) para o de economia razoavelmente aberta (0,76 em 1980). Terceiro, refutando 
o senso comum, a evolução dos índices sugere que os anos noventa não tenham constituído exatamente 

                                                 
15 O índice global de reformas econômicas empregado pela CEPAL é de autoria de Samuel Morley, Roberto Machado e Stefano Pettinato 
(1999). Envolve a aferição de cinco dimensões: abertura comercial, finanças domésticas, conta de capitais, impostos e privatizações; 
oscilando entre 0 (zero) e 1. 
16 O índice global de reformas econômicas empregado pelo PNUD decompõe-se em cinco elementos: políticas de comércio internacional, 
políticas impositivas, políticas financeiras, privatizações e contas de capital; indo de 0 (zero) a 1.  
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17 Os índices da CEPAL (1999) referem-se a um levantamento de dados acerca de 17 países latino-americanos, a saber: Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, 
Uruguai e Venezuela. Os índices do PNUD (2004b) referem-se a 18 países. À listagem de países da CEPAL, subtrai-se a Jamaica; 
adicionam-se Nicarágua e Panamá.    



o período mais denso em termos de reformas do Estado na América Latina (ou, como preferiram alguns, 
a “década neoliberal”). A rigor, a seqüência dos dados aponta para a maior concentração de reformas nos 
anos compreendidos entre 1985 e 1995 (ver figura 2). Portanto, se houve uma “década neoliberal” na 
América Latina, ela inclui a segunda metade dos oitenta e a primeira metade dos noventa no século XX. 
 
Figura 2: Gráfico de evolução global das reformas econômicas orientadas para o mercado 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Uruguai
Brasil
Honduras
Am. Latina

 
Fontes: CEPAL (1999) e PNUD (2004b). 
 

Internacionalmente, o cenário foi bastante movimentado durante o período de culminância das 
reformas (1985-95). Compreendeu, dentre outros, os primeiros anos da redemocratização na América 
Latina e no Leste Europeu, a queda do Muro de Berlim (1989), o desmoronamento da União Soviética 
(1991), o fim da Guerra Fria e a proliferação do ideário liberal-democrático por todos os quadrantes do 
globo (Fukuyama, 1992; Ruggie, 1998). Não é por acaso que, na primeira metade dos anos noventa, se 
tenha dado o lançamento de vários experimentos de livre-comércio regional [APEC (1989), Iniciativa para 
as Américas - ALCA (1990), Mercosul (1991), União Européia (1992), NAFTA (1994)], bem como a 
criação da Organização Mundial do Comércio (1994), além do sem-número de acordos bilaterais de livre-
comércio e cooperação que se celebraram, na América Latina e no mundo. As relações econômicas 
internacionais – comerciais, financeiras – encontravam-se em verdadeiro estado de ebulição. 
 
Tabela 3: Exportações como percentual do PIB 
 
País/Região 1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 

Uruguai 16,9 22,9 23,5 19,7 21,9 20,6 19,8 21,7 20,7 
Brasil 5,0 7,7 8,2 8,2 8,7 8,6 9,3 10 11 

Honduras 35,8 33,1 30,8 43,7 44 43,3 39 39,6 40 
Am. Latina 23,5 23,3 26,9 29,7 30,8 31,3 30,8 31,8 31,9 

 
Tabela 4: Investimento estrangeiro líquido (em milhões de US$)  
 
País/Região 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Uruguai 0 102 155 157 137 113 155 229 280 319 168 
Brasil 1.924 801 2.035 3.475 11.666 17.877 26.002 26.888 30.497 24.894 13.402 
Honduras 48 52 42 69 90 128 99 237 282 195 179 
Am. Latina 12.508 10.386 24.236 25.300 40.028 55.873 60.865 77.284 64.801 68.078 38.966 
Tabela 5: Financiamento externo como percentual do investimento interno bruto  
 
País/Região 1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 

Uruguai 30,6 10,5 -18,7 7,8 9,9 15,4 18,3 20,5 20,7 
Brasil 13,1 0,4 4,4 13,4 20,1 23,2 19,0 18,4 17,3 

Honduras 46,0 48,6 24,2 13,8 10,8 8,0 12,0 12,3 15,6 
Am. Latina 24,0 19,9 6,7 28,6 29,5 34,7 23,1 24,9 28,2 

 
Fonte: PNUD (2004b). 
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Os dados apresentados nas tabelas 3, 4 e 5 bem ilustram o modelo de inserção econômica 
internacional adotado pela América Latina. A tabela 3 mostra a evolução positiva da participação das 
exportações no PIB em Uruguai, Brasil e Honduras, assim como em toda a América Latina, entre 1980-
2000. No entanto, a única guinada significativa ocorre no Brasil, onde a relação exportações/PIB mais 
que duplica no curso dos últimos vinte anos (recordemos: “exportar ou morrer!”, de FHC). Uruguai e 
Honduras, dois países de economias tradicionalmente extrovertidas, também experimentam ligeiros 
acréscimos no coeficiente exportações/PIB durante os anos de reformas do Estado.  



 

A tabela 4 mostra a evolução do investimento externo líquido (IEL), no curso da década de 
noventa, em nosso subcontinente. Nitidamente, a parábola segue uma trajetória ascendente a partir de 
1992 – atingindo o ponto mais alto da curva entre 1998-2001 -, e, então, declina rapidamente, nos três 
países em exame. O período de 1998-2001 corresponde a ponto alto das privatizações das empresas 
estatais na América Latina. Ao que se afere, com o esgotamento dos ativos do Estado latino-americano e 
a ocorrência de crises financeiras (Brasil, em 1999; Argentina, em 2001), diminuiu sensivelmente o 
ânimo do investidor estrangeiro para remeter divisas.  

 

Por fim, a tabela 5 denuncia o aprofundamento da dependência do financiamento externo para o 
investimento interno bruto no Estado latino-americano. No ínterim 1990-2001, esse percentual subiu de 
6,7 para 28,2 - na média dos países da América Latina. Os dados da tabela 5 ainda explicitam a transição 
de um modelo de tutela capitalista, comum aos anos de Guerra Fria, para a competitiva economia 
mundializada da década de 1990. O caso de Honduras afigura-se exemplar: em 1980-85, cerca de 47% 
de seu investimento interno era patrocinado por fontes externas; no ano de 1995, esse número havia 
despencado para 14%. Ocorre que, por ocasião da revolução sandinista, na Nicarágua, os Estados Unidos 
posicionaram tropas em território hondurenho, e ali se mantiveram durante os anos oitenta, fazendo-se 
acompanhar por investimentos infra-estruturais no país. A retirada das tropas e a perda do interesse 
estratégico dos Estados Unidos em Honduras, com o fim da Guerra Fria, fizeram retroceder 
dramaticamente as cifras de ajuda externa ao governo hondurenho, levando à conseqüente deterioração 
de um quadro já incipiente de investimentos internos. A década de 90 inaugura a era do “cada um por si” 
nas relações econômicas internacionais – no melhor espírito do livre mercado.                 
 

Tabela 6: Taxa de inflação anual (% de variação de preços ao consumidor) 
 

País/Região 1980-89 1990-99 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Uruguai 60,6 67,0 35,4 9,6 5,2 1,7 8,9 6,0 7,7 10,9 
Brasil 330,2 1104,2 22,4 25,3 12,8 15,7 10,9 10,1 8,8 7,7 

Honduras 7,8 22,2 26,8 24,3 15,2 8,6 4,2 5,1 3,6 24,7 
Am. Latina 126,8 299,6 19,0 17,9 10,9 12,0 9,3 11,2 6,0 10,6 

 
Tabela 7: Dívida externa desembolsada (em milhões de US$)  
 

País/Região 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Uruguai 4.472 3.578 4.251 4.426 4.682 4.754 5.195 5.618 6.116 5.855 6.981 
Brasil 123.439 145.726 148.295 159.256 179.935 199.998 241.644 241.468 236.157 266.067 228.723 

Honduras 3.588 3.850 4.040 4.243 4.121 4.073 4.404 4.729 4.721 4.802 4.715 
Am. Latina 433.724 509.801 546.721 600.417 623.281 648.976 729.044 745.618 722.027 748.511 704.606 

 
Tabela 8: Média anual de crescimento do produto interno bruto (%) 
 

País/Região 1980-90 (A) 1990-00 (B) (A)+(B)/2 
Uruguai 3,0 0,4 1,7 
Brasil 1,6 2,6 2,1 
Honduras 2,3 3,2 2,7 
América Latina 1,1 3,2 2,2 
Países da OCDE 3,0 2,3 2,6 

 
Fontes: PNUD (2004b) e OECD (2000). 

 A combinação de dados fornecida pelas tabelas 6, 7 e 8 joga luz sobre a natureza assimétrica 
das relações entre as forças da economia internacional e as reformas institucionais do Estado na América 
Latina. Senão, vejamos: na tabela 6, percebemos como os três países, Uruguai, Brasil e Honduras, 
passaram por choques deflacionários na segunda metade dos anos 1990, vindo atingir taxas de inflação 
de apenas um dígito no início dos anos 2000 (o repique inflacionário uruguaio, no ano de 2002, deveu-
se, em larga medida, à crise argentina desencadeada no ano anterior). O paralelismo das mudanças de 
orientação de política econômica não é fortuito: em toda a América Latina, os preços passaram por uma 
estabilização assemelhada. (Não é demais lembrar que, no Brasil, tal controle inflacionário deu-se a 
despeito de uma política fiscal pouco austera – pelo menos, até meados de 1999.) Metas de inflação 
passaram a ser perseguidas pelos Bancos Centrais nacionais, com a aura de um verdadeiro “imperativo 
categórico”. Cabe mencionar: a contenção da inflação é condicionalidade imposta pelos receituários 
econômicos dos bancos multilaterais – os financiadores emergenciais das crises de liquidez na América 
Latina. A revoada rumo à estabilização dos preços é mais um indicador – um considerável indício – da 
submissão do Estado latino-americano aos parâmetros e fórmulas praticados nas relações econômicas 
internacionais.  
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A propósito, a tabela 7, de forma distinta, também exalta as relações assimétricas entre 
economia internacional e Estado latino-americano: ao acompanhar a evolução dos dispêndios com a 
dívida externa, nos anos 1990, em Uruguai, Brasil e Honduras, constata-se um substancial aumento do 
montante revertido para as mãos dos credores internacionais (implicando, ao que tudo faz crer, 
“contingenciamento” de verbas que seriam destinadas a fins socialmente mais legítimos, aos olhos da 
população). Em outras palavras: com as reformas estruturais do Estado latino-americano, aprofundou-se 
a dívida externa dos países, sem haver, no entanto, a esperada contrapartida social. No caso brasileiro, 
os pagamentos executados com a dívida externa chegaram a dobrar, em valores absolutos, no curto 
espaço de dez anos (1990-2000). Na média do subcontinente latino-americano, a história não foi muito 
diferente: partindo-se de um (nada desprezível) montante de US$ 435 bi, para o ano de 1990; chegou-se 
a desembolsar, com a dívida externa, cerca de US$ 750 bi, no ano de 2001. Um incremento da ordem de 
70% nas despesas. 

 
A tabela 8, cujos dados estarrecem (embora não surpreendam), demonstra, com valores 

insofismáveis, o que o sociólogo alemão Ulrich Beck chamou de a “brasilianização do mundo”: o 
agravamento de uma situação de extrema concentração da renda nos países do Norte - os países mais 
ricos do mundo – durante os vinte anos de reformas estruturais na América Latina (1980-2000). À guisa 
de ilustração: nos anos 1980, enquanto a América Latina aumenta o seu PIB em 1,1% a. a., os países da 
OCDE incrementam o seu produto interno à ordem de 3,0 % a. a. Quase o triplo do crescimento 
econômico – e, convenhamos, justamente onde ele não se faz tão premente. 

 
 

Tabela 9: Situação trabalhista 
Desemprego aberto em 

áreas urbanas (%) 
País/Região 

1990 1995 2002 

Informalidade em 
áreas urbanas (%) 
(ano-base = 2000) 

Se tiver emprego, está 
preocupado/muito preocupado em 

mantê-lo? (%) 

Uruguai 8,5 10,3 17,0 39,5 73,8 
Brasil 4,3 4,6 7,3 43,4 79,4 

Honduras 7,8 5,6 6,2 49,1 76,7 
América Latina 8,1 9,0 11,6 45,3 79,4 

 
Tabela 10: Níveis de pobreza e indigência 

 
Indivíduos pobres 
(% da população) 

Indivíduos 
indigentes (% da 

população) 

Indivíduos pobres 
(em milhões) 

Indivíduos 
indigentes (em 

milhões) 

Região 

1980 1990 1999 1980 1990 1999 1980 1990 1999 1980 1990 1999 
América Latina 40,5 48,3 43,8 18,6 22,5 18,5 135,9 200,2 211,4 62,4 93,4 89,4 

A. Latina – Urbana 29,8 41,4 37,1 0,6 15,3 11,9 62,9 121,7 134,2 22,5 45,0 43,0 
A. Latina - Rural 59,9 65,4 63,7 32,7 40,4 38,3 73,0 78,5 77,2 39,9 48,4 46,4 

 
Fonte: PNUD (2004b). 

 
 A deterioração das relações trabalhistas é clara. A tabela 9 reflete a escalada do desemprego 
urbano na América Latina durante a década de 1990, atingindo patamares inauditos no início deste 
milênio. O problema do desemprego, apesar de não adstrito à região da América Latina, ganha contorno 
de dramaticidade em face da inoperância da rede de proteção social aqui disponibilizada. Em Honduras, 
onde cerca de 80% da população total vivem em condições de pobreza e miséria, a situação de 
desamparo é gritante (PNUD, 2002). No Uruguai, que viu os seus índices de desemprego urbano 
duplicarem no intervalo de uma década, alega-se até a perda de capital cívico (PNUD, 2001). No Brasil e 
por todo o subcontinente, a questão do emprego ocupa o topo da lista de prioridades políticas para 
governados e governantes (PNUD, 2004b). A informalidade do trabalho, efeito colateral da degradação 
das relações trabalhistas, chega aos 45% da massa economicamente ativa – ou seja: a economia do 
Estado latino-americano parece ter-se dividido entre a “oficial” e a “paralela”. Mais grave: quase 80% dos 
que têm emprego sentem-se “preocupados” ou “muito preocupados” com a manutenção deste. Com a 
globalização das estruturas produtivas e a necessidade dos ganhos de competitividade das economias 
nacionais, muitos dos ajustes têm-se dado pela via do chamado “downsizing”, ou seja, as demissões em 
massa e/ou redução de jornadas e salários. 
 

A tabela 10 em nada contradita as informações ofertadas pela anterior; antes, reforça aquela 
linha argumentativa. Expõe-se a incipiência das políticas sociais aplicadas sob a égide das reformas 
estruturais do Estado latino-americano. A rigor, os dados apontam que, durante os vinte anos em que se 
concentraram as reformas (1980-2000), elevou-se a percentagem de pobres (40,5%, em 1980;  43,8%, 
em 1999) e manteve-se a de indigentes (cerca de 18,5%) na América Latina. Para mais, cresceu a 
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população absoluta de pobres e de indigentes, no campo e na cidade. Se, em 1980, havia 136 milhões de 
pobres no subcontinente latino-americano, em 1999, eles passavam de 211 milhões. A saber: durante o 
mesmo período, o número absoluto de pobres urbanos cresceu em mais de 100% na América Latina. 

Tabela 12: Desigualdade sócio-econômica (coeficiente de Gini) 
 

País 1990 1996 1997 1999 
Uruguai 0,492 - 0,430 0,440 
Brasil 0,627 0,638 - 0,640 
Honduras 0,615 - 0,558 0,564 
A. Latina - - - 0,544 

   
Tabela 13: Desigualdade sócio-econômica (distribuição de renda por quintil) 
 

1º quintil 
 

5º quintil 
 

Concentração 
da renda 

1º 
decil 
(A) 

2º 
decil 
(B) 

2º quintil 3º quintil 4º quintil 

9º 
decil 
(C) 

10º 
decil 
(D) 

 
(D)/(A) 

País 

Variação da concentração de renda (%) entre 1990-1999 1990 1999 
Uruguai 2,9 8,5 8,4 3,9 5,0 9,0 -13,5 8,9 7,5 
Brasil 0,0 4,5 1,4 -8,1 -9,3 -8,6 9,3 38 41,5 
Honduras 0,0 28,0 16,9 14,8 6,0 -0,6 -13,1 25,9 22,5 

 
Fonte: PNUD (2004b). 

 
 Aqui, tornam-se ainda mais explícitos os déficits sociais alardeados pelos estudiosos das 
reformas do Estado latino-americano. Apesar de leves melhorias na distribuição da riqueza neste 
subcontinente, ao longo dos últimos anos, a desigualdade social continua elevada, com a maioria dos 
países a ostentar índices de Gini superiores a 0,5 – a média dos países latino-americanos é de 0,544 (em 
1999). O Uruguai tem sido o nosso bom exemplo de justiça social – não por acaso, acreditado como a 
“Suíça subtropical”.18 Por sua vez, os índices de desigualdade sócio-econômica do Brasil superam-se 
negativamente, aferição após aferição: no fim da década de 1990, os 10% mais ricos da população 
tiveram o seu já vastíssimo quinhão da riqueza nacional acrescido em 9,3%. Não por acaso, os 10% mais 
ricos passaram a deter, em 1999, mais de 41 vezes a riqueza dos 10% mais pobres da população. Para 
se ter uma idéia, em um país socialmente justo, esse quociente não ultrapassaria o número de 10 vezes. 
(No Uruguai, esta proporção é de 7,5 vezes.) Honduras – país de uma pobreza reinante – tem evoluído 
positivamente nesse quesito em anos recentes, apesar de os seus 10% mais opulentos ainda 
concentrarem cerca de 22,5 vezes a riqueza dos 10% mais miseráveis. Haja desigualdade social! 
 
 A primeira dúvida a ser sanada, a essa altura da narrativa, é: por que as relações econômicas 
internacionais têm presidido o ritmo e a natureza das reformas estruturais do Estado latino-americano? 
Ou, antes: por que países tão diferentes entre si – Uruguai, Brasil e Honduras – convergiram para um 
mesmo “telos” institucional, no tocante a suas reformas estruturais?19 
 

Muitas opiniões há a esse respeito. Entre os que reputam à dinâmica doméstica dos Estados as 
razões preponderantes para as reformas, Moisés Naím entende que a crise econômica por que passou a 
América Latina foi severa a ponto de não deixar aos líderes políticos nacionais outra escolha que a 
adoção das reformas neoliberais. Para Adam Przeworski, os políticos teriam optado pelos ajustes 
estabilizadores da economia como estratégia eleitoral, a fim de se manterem em seus cargos. Conaghan 
e Malloy atribuem à competição doméstica entre os capitalistas o desenvolvimento das reformas 
neoliberais. Jeffrey Sachs fala em uma “estratégia de choque”  implementada pelos governos latino-
americanos – as reformas neoliberais – como meio mais eficiente de se retomar o crescimento 
econômico. Veltmeyer, Petras e Vieux concebem as reformas como o movimento dirigido pelo Estado 
para aprofundar os interesses da classe capitalista.20 
   

                                                 
18 Façamos justiça: o coeficiente de Gini médio dos países da OCDE não ultrapassa o índice 0,3. A comparação não é literal. 
19 Uma ressalva é providencial: a convergência institucional para um mesmo telos não significa, em nenhuma hipótese, instituições idênticas 
entre si. Em última análise, as diferenças contextuais definirão a formatação precisa, bem como o funcionamento das instituições. A rigor, a 
arquitetura institucional dos países pesquisados mostra-se diversificada. Ver Knight, 2001; North, 1998. 
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20 Cf. Naím, M (1993). “Latin America: Post-Adjustment Blues”. Foreign Policy, 92: 133-50;  A. Przeworski (1991). Democracy and 
Market; Conaghan e Malloy (1994). Unsettling Statecraft; J. Sachs (1989). Country Debt and Economic Performance; Veltmeyer, Petras e 
Vieux (1997). Neoliberalism and Class Conflict in Latin America. 



Entre os que, como nós outros, reconhecem na cena internacional a força motriz para as 
mudanças estruturais do Estado latino-americano, as opiniões também divergem enormemente. A teoria 
neo-institucional refere-se ao exercício de pressões homogeneizadoras por Estados e outros atores 
políticos relevantes como o isomorfismo coercivo. A coerção internacional ocorre se “atores internacionais 
poderosos influenciam, de forma direta, as escolhas políticas dos governos, ou quando tais atores 
alteram os resultados da dinâmica política interna de um país ao intervirem na formação de coalizões 
domésticas” (Henisz et al., 2004). A coerção direta implica que os grupos ou partidos domésticos 
simplesmente aquiesçam às pressões internacionais – as condicionalidades impostas por bancos 
multilaterais de crédito internacional enquadrar-se-iam nesta categoria. Vasta literatura sobre a coerção 
internacional aponta que o papel de tais agências multilaterais – controladoras dos recursos financeiros 
de que tão desesperadamente carecem muitos dos pobres países da América Latina – goza de 
legitimidade, e até do apoio, dos Estados ricos – os que mais contribuem para o seu sustento. Ao estudar 
as barganhas entre “emergentes” e o Fundo Monetário Internacional, nos alvores dos anos 1980, Miles 
Kahler constatava:  
 

“For the IMF, win-sets were more often defined formulaically, but behind the formulas lay 
the interests of the Fund’s key constituents, the industrialized countries (...) on the one hand, during 
the 1980’s an agreement that was perceived as ‘loose’ in its conditionality was unlikely to survive 
IMF Board scrutiny. On the other hand, individual countries, such as the United States, would also 
attempt to modify programs that were viewed as too tough on their favoured clients.” (Kahler, 1993: 
389-90)   

 
A coerção indireta, partindo de um diagnóstico mais realista, presume a existência de mais de uma 
alternativa política à maneira como se proceder com as reformas neoliberais. Se os grupos políticos em 
contenda no interior de um determinado país manifestarem posições discrepantes, então a intervenção 
de uma terceira parte – uma parte alienígena – poderá operar como o fiel da balança (Henisz et al., 
2004; e, principalmente, Cardoso & Faletto, [1967] 2004: 37-52).  

 
As constrições internacionais a que estão sujeitos os países da periferia internacional são 

inúmeras e sortidas. Choques econômicos, anota Stephan Haggard (1990), costumam ter efeitos 
deletérios para as economias orientadas para fora, e efeitos ambíguos para as voltadas para dentro. O 
tamanho do país é fundamental nesta equação, diz Rubens Ricupero: “países monstros”, como Brasil, 
Índia e Rússia, têm uma inserção na economia internacional difícil de se coordenar; ao passo que “países 
de intermediação”, como Bélgica, Cingapura – quiçá o Uruguai –, inserem-se naturalmente, e têm no 
comércio exterior parte expressiva de seu PIB (Ricupero, 2002). Para Arend Lijphart, no entanto, essa 
relação é ambivalente: os países grandes têm um poder maior nas relações internacionais – que pode ser 
usado na obtenção de benefícios econômicos para os seus cidadãos; por outro lado, maior influência 
internacional significa maior responsabilidade, materializada, muitas das vezes, em maiores despesas 
(especialmente, as de propósito militar) (Lijphart, 2003: 293-308). As contingências do poder na cena 
internacional também se mostram decisivas: Haggard percebe que, enquanto o leste asiático era 
compelido a desenvolver-se após a II Guerra, a América Latina, geograficamente próxima do “grande 
arco de contenção americano”, não constituía ameaça estratégica e, portanto, não gerava estímulos para 
o aporte desenvolvimentista da potência capitalista (Haggard, 1990: 31-2). 

 
Sobre o papel que os Estados Unidos, a grande potência remanescente em um mundo de 

polaridades indefinidas, devem desempenhar na economia internacional contemporânea, há posturas 
intelectuais antitéticas: Robert Gilpin entende que, historicamente, sempre que houve crescimento 
sustentado da economia mundial, observava-se a liderança de uma grande potência (Pax Britannica no 
pré-I Guerra; Pax Americana no pós-II Guerra). O economista de Princeton adverte que, se queremos 
um mundo economicamente próspero, devemos nos submeter à “hegemonia benigna” dos Estados 
Unidos; estes, por seu turno, também devem estar dispostos a arcar com o fardo de uma liderança 
econômica global. Gilpin percebe com pesar que, a partir dos anos 1970, o caminho tomado pelos 
americanos foi a deserção: o abandono do padrão-ouro (1971) e as crises do petróleo (1973, 1979) 
redundaram em abalos na capacidade (e no ânimo) estadunidense de liderar e coordenar a economia 
globalizada. Por isso, temos assistido, com tanta freqüência, às crises de liquidez mundo afora – em 
particular, na América Latina (Gilpin, 2004). Outro economista, Dani Rodrik, rejeita esta versão. Alega o 
professor de Harvard, acompanhando o curso evolutivo da economia internacional, que o welfare state de 
estilo europeu dominou a cena nos anos 1970; o Japão tornou-se o modelo a ser emulado nos anos 
1980; e que os anos 1990 favoreceram o capitalismo livre e desregulado da matriz anglo-saxã. Logo, “A 
evidência da segunda metade do século XX é a de que nenhum desses modelos domina claramente os 
outros. Seria um erro alçar o capitalismo de estilo norte-americano como modelo para o qual o resto do 
mundo deve convergir” (Rodrik, 2002: 75). 
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O raciocínio emulatório, tal qual denunciado por Dani Rodrik, é considerado, por vários 
estudiosos da temática, como a principal explicação para as reformas neoliberais na América Latina. O 
isomorfismo mimético refere-se à “tendência de os atores buscarem legitimidade pela emulação do 
comportamento ou das práticas de outros atores” (Henisz et al., 2004). A emulação (ou mimetismo) se 
dá quando há incerteza acerca da efetividade de certas práticas e/ou políticas, ou quando o leque de 
alternativas possíveis torna-se tão amplo, que se faz difícil ao agente racional apreender as variáveis 
necessárias para a tomada de decisão. Assim, costuma-se recorrer à imitação dos “bem-sucedidos”. Além 
do que, a própria estrutura social pode induzir o comportamento mimético (Henisz et al., 2004). No nível 
das relações internacionais, freqüente é a imitação, por parte de estadistas, das opções políticas feitas 
por seus homólogos. Estudando o caso do sindicalismo brasileiro e as relações trabalhistas firmadas 
durante os anos noventa, Adalberto Cardoso (2003) pondera:  

 
“Não foi a política, sob Fernando Henrique Cardoso, a ‘arte do possível’? Não estavam os fins 

dados de antemão pela globalização? Então a política do possível restringiu-se à otimização dos 
meios e, em lugar de ser o momento da elaboração e negociação de projetos de sociedade, limita-se 
ao mimetikós adaptativo.” (Cardoso, 2003: 26)    

 
O prêmio Nobel Douglass North, em franca contraditoriedade com o mimetismo, reivindica que a mera 
transferência de regras formais, políticas e/ou econômicas, das bem-sucedidas economias ocidentais de 
mercado livre para o Terceiro Mundo, não é condição suficiente para o desenvolvimento. Antes, as 
instituições e os sistemas de crença precisam mudar conjuntamente para que as reformas surtam efeito, 
uma vez que são os modelos mentais dos atores que modularão as suas escolhas (North, 1998: 255). 
Invocando, por um instante, talvez as idéias de um Roberto da Matta ou de um Darcy Ribeiro, de um 
Sérgio Buarque de Hollanda – seguramente –, não podemos desconsiderar o fascínio que as visões de 
mundo, as teorias intelectuais, os referenciais simbólicos (em oposição aos aspectos materiais), 
geralmente forjados sob os climas temperados do Norte, costumam exercer por estas terras (Campbell e 
Pedersen, 2001: 264). 
    

Há os que preferem abordar a questão das reformas do Estado latino-americano de uma 
perspectiva racionalista.21 Os teóricos da barganha, reconhecendo, no que respeita às reformas 
estruturais na América Latina, a similaridade de rotas adotadas pelos países ao longo dos anos 1980-
2000; e, ainda assim, alegando a persistência de diferenças institucionais (formais e funcionais) entre 
eles; postulam que a “assimetria de recursos entre os atores envolvidos em dado contexto social 
determina, por meio das repetidas interações entre eles, a resultante modelagem institucional” (Knight, 
2001: 42). Este modelo de interações múltiplas entre os atores políticos, geralmente pensado para o 
ambiente doméstico, pode ser perfeitamente transplantado para a arena política internacional. A 
assimetria de recursos entre os países do Norte capitalista e os do subcontinente latino-americano 
ajudaria a compreender, sem grande acrobacia intelectual, o andamento do nosso processo reformador. 
A similaridade de rotas seguidas por Uruguai, Brasil e Honduras seria, pois, o subproduto do hiato de 
forças entre o Norte e o Sul.  

 
Os teóricos contratualistas valem-se das tradicionais premissas da racionalidade econômica, na 

tentativa de prescrever padrões analíticos para as reformas estruturais da América Latina. Ao 
identificarem incentivos econômicos internacionais (minimização dos custos transacionais) à adoção de 
um determinado padrão competitivo (liberalização econômica), atores estatais (racionais) confluem, 
voluntariamente, para as reformas neoliberais (Knight, 2001). Hall e Soskice (2001) concedem que as 
molduras institucionais das economias liberais de mercado proporcionam às empresas capitalistas 
melhores condições para a inovação radical (p. 41). Logo, a busca por “vantagens institucionais 
comparativas” poderá ser a força a propelir os Estados no rumo dos esforços reformistas. Douglass 
North, ao discorrer sobre as mudanças institucionais, assevera que a forma como se concretizarão as 
organizações de um dado contexto social tenderá a refletir as oportunidades propiciadas pela matriz 
institucional. Sendo assim, se uma matriz institucional recompensa a prática da pirataria, organizações 
orientadas para a pirataria abundarão. (North, 1998: 249).    

 
Ao cabo, parece-nos que mesmo os que focalizam preferencialmente os aspectos domésticos da 

política latino-americana para explicar as reformas neoliberais não poderão escapar de um olhar 
internacionalista. John Ikenberry resume, sobre o movimento maciço de privatizações: “privatization 
programs across developed and developing countries can be understood only with an appreciation of their 
international context” (apud Henisz et al., 2004). Mesmo os que não percebem na globalização corrente 
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21 É importante sublinhar que, para a maior parte dos teóricos racionalistas da Ciência Política, a coerção irresistida e a emulação não 
constituem padrões de ação/escolha racional. Racional é toda ação/escolha que, da perspectiva de um agente (individualismo metodológico), 
busca mobilizar determinados meios para atingir determinados fins, do modo mais eficiente possível (maximização). 



qualquer traço revolucionário (Gilpin, 2004) terão de convir em que, pesados todos os fatores, afigura-se 
ingênuo crer na mera autodeterminação reformista dos países latino-americanos.  

 
Condicionantes internacionais de grosso calibre concorreram para a nova moldagem do Estado 

latino-americano de fins do século XX. Concordar com tal asserção não implica a crença no “fim do 
Estado”, no “fim da Política”, no “fim da História”, no “fim da diversidade cultural” ou em fatalismos afins. 
Muito pelo contrário. Em primeiro lugar, condicionar não quer dizer determinar. Afirmamos que as 
relações econômicas internacionais têm sido o condicionante de maior peso – mas não o único – para a 
reforma do Estado na América Latina. A economia internacional é, aos nossos olhos, o fator exógeno e 
comum aos três Estados – Uruguai, Brasil e Honduras – que pode explicar a milagrosa concertação dos 
seus movimentos reformistas – a despeito de todas as diferenças históricas, geográficas, étnicas, 
demográficas, culturais, sociais e econômicas que ostentam entre si. Mas seria um erro apostar na 
irrelevância do Estado contemporâneo em face da economia internacional, ou na irreversibilidade do 
atual quadro político internacional. Estados têm reagido, cada qual a seu modo, aos desafios com que 
são defrontados – isso talvez esclareça, para alguns, as diferenças nas formatações institucionais que 
têm resultado do processo de reformas neoliberais – na América Latina e no mundo.  

 
Em segundo lugar, é bastante provável que todo o alarde dos que apregoam a excepcionalidade 

desta globalização corrente não encontre arrimo na história. Como Robert Gilpin (2004) assinala, em 
vários de seus aspectos, a atual onda mundializante da economia não supera aquela ocorrida em fins do 
século XIX (opinião que Eichengreen, Burke e Sachs tratam de subscrever). O mesmo Gilpin reconhece 
que o sistema econômico internacional sempre teve uma estrutura muito hierárquica. Não é novidade de 
nossos tempos. Em se tratando de América Latina, quando se analisam as estatísticas sócio-econômicas 
concernentes às suas duas últimas décadas, vem à tona o lugar periférico ocupado pelo subcontinente 
nas relações internacionais. É auto-evidente a estreiteza da margem de manobra (maneuverability) dos 
líderes latino-americanos; bem como os parcos graus de liberdade a que estão sujeitos estes países na 
cena internacional. Ao externarmos tal posição, não estamos, por assim dizer, redescobrindo a roda (ou a 
América!).  

 
Finalmente, em terceiro lugar, qualquer que seja a hipótese adotada para se tentar explicar a 

origem das reformas neoliberais na América Latina (coerção não-resistida, emulação ou estratégia 
racional adaptativa – as três linhas de respostas são plausíveis, e guardam algum potencial explicativo), 
importante é notar que elas remetem para fora dos limites do território nacional. Corroborar com a nossa 
primeira hipótese (a de que as reformas neoliberais na América Latina se submeteram à lógica das 
relações econômicas internacionais) requer a percepção de que os Estados nacionais – quaisquer que 
sejam – ocupam um lugar no mundo – ou seja, são as partes integrantes de um todo bastante amplo, as 
engrenagens de uma máquina – e que, portanto, não estão imunes às forças que operam no seu 
entorno.  
 
 A lógica que estrutura as relações econômicas internacionais, como já debatemos em linhas 
pregressas, tem-se mostrado daninha à consolidação da democracia latino-americana. Como é sabido, o 
movimento de redemocratização, na maior parte dos países da América Latina, deu-se em concomitância 
com as reformas estruturais do Estado – sob a égide das forças da economia internacional, pois. E, 
conforme pudemos averiguar, a lógica “plutocrática” – concentradora de renda, voltada para a 
acumulação capitalista, imediatista, elitista – e “tecnocrática” – tecnofílica, eficientista, despoliticizante, 
não menos elitista –, que flui das relações econômicas internacionais, tem acarretado um considerável 
déficit de legitimidade social do Estado na América Latina. Tem-se batizado o referido fenômeno de 
“déficit democrático”.  
                             
 A segunda grande dúvida que nos assalta, ora inescapável, é a seguinte: se, em democracias, o 
“demos” (povo) é quem escolhe como e onde alocar os recursos públicos, por que o déficit de 
legitimidade social do Estado persistiu – e até se agravou - no contexto das últimas duas décadas – já 
redemocratizadas – na América Latina? Por que as classes populares não puderam – pelo exercício de 
suas prerrogativas democráticas – fazer valer os seus anseios mais básicos, respeitantes à cidadania e ao 
bem-estar?    
 
 Suspeitamos que uma maior digressão seja necessária aqui. Para seguir adiante com a 
argumentação – que visa a desnudar essa estranha relação estabelecida entre as forças econômicas 
internacionais e a democracia na América Latina –, submeteremos ao crivo do interlocutor a segunda 
hipótese que estrutura a nossa narrativa. 
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II 
 
Segunda hipótese: a democracia possível na América Latina é formalista e pouco substanciosa. Está 
calcada em procedimentos que não obstam os agentes racionais - balizados pela lógica plutocrática das 
relações econômicas internacionais – de atingir os seus objetivos, mesmo que às expensas dos próprios 
ideais democráticos. A hipótese envolve a assunção adicional de que os cidadãos latino-americanos não 
têm a real consciência do conceito de democracia, isto é, são incapazes de aquilatar o poder de alocação 
dos recursos públicos que eles, cidadãos, detêm em mãos. 
 
 Convém, antes de tudo, observar como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
o PNUD, tem avaliado a progressão histórica da democracia na América Latina. Adicionalmente, 
interessa-nos conhecer a posição dos cidadãos latino-americanos em relação à democracia no 
subcontinente.   
 
Tabela 14: Índice de Democracia Eleitoral (IDE)22 
 

País/Região 1960 1977 1985 1990 1995 2000 2002 
Uruguai 1,0 0,0 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 
Brasil 0,69 0,26 0,39 1,0 1,0 1,0 1,0 

Honduras 1,0 0,0 0,92 1,0 1,0 1,0 1,0 
América Latina 0,58 0,28 0,69 0,86 0,88 0,91 0,93 

 
Tabela 15: Apoio declarado à democracia (%) 
 

País/Região Democratas 
(A) 

Ambivalentes 
(B) 

Não-democratas 
(C) 

Indicador de maioria 
(A)/(B)+(C) 

Uruguai 71,3 14,1 14,6 2,48 
Brasil 30,6 42,4 27,0 0,44 

Honduras 46,2 37,1 16,7 0,86 
Am. Latina 43,0 30,5 26,5 0,76 

 
Fonte: PNUD (2004b). 

 
 A primeira impressão que um leitor reterá da observação (descontextualizada) das tabelas 14 e 
15 é a melhor possível. A tabela 14 mostra a evolução de um quadro generalizado de autoritarismo na 
América Latina, na segunda metade dos setenta, para a democratização absoluta, atingida já no início da 
década de noventa e perpetuada até os dias que correm, em Uruguai, Brasil e Honduras. A ascendência 
da curva é hiperbólica: segundo o PNUD, a América Latina ostentava, em 1977, um Índice de Democracia 
Eleitoral (IDE) médio de 0,28; vinte e cinco anos mais tarde, em 2002, esse mesmo índice galgou o 93º 
percentil da escala – e, não fossem alguns episódios desabonadores da democracia em Chile, Colômbia, 
Equador e Venezuela, estaríamos, latino-americanos, muito próximos do IDE máximo, segundo o PNUD. 
A tabela 15, por sua vez, sugere a aprovação majoritária do regime democrático – em oposição ao 
regime autocrático – pelo povo da América Latina. Afinal, 43% dos entrevistados declararam-se 
democratas convictos, enquanto apenas 26,5% assumiram a posição reversa, a de não-democratas. Em 
Uruguai, Brasil e Honduras, os democratas voltaram a suplantar os não-democratas. Logo, reafirmando o 
nosso comentário inicial, a primeira impressão a ser retida pelo interlocutor desavisado é a de um quadro 
democrático extremamente animador. Mas a primeira impressão é a que fica? 
 
 Dificilmente. Um segundo olhar nas referidas tabelas pode revelar alguns detalhes 
perturbadores, que comumente passam despercebidos. O IDE, índice empregado pelo PNUD na confecção 
da tabela 14, refere-se tão-somente à dimensão eleitoral da democracia. Isto é: à concepção de 
democracia schumpeteriana; à capacidade de formar governos pela via do sufrágio universal, sem 
pressões que venham distorcer os resultados dessa prática. O IDE atém-se à análise das formalidades 
eleitorais que envolvem os pleitos democráticos na América Latina. Não é pouca coisa, alguns dirão – 
especialmente, se contrastamos os anos 1970 e os anos 2000. Contra isso, não há argumentos. Mas que 
fique bem claro: os indicadores do PNUD não levam em conta as variadas dimensões substantivas do 
fenômeno democrático. O IDE/PNUD é um índice unidimensional – e, por isso, bastante limitado. 
 

No que respeita à tabela 15, é importante notar que o espectro do comportamento político do 
cidadão latino-americano alberga não apenas os democratas e os não-democratas. Há espaço também 
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22 Índice elaborado a partir da observância de quatro elementos, quais sejam, (a) sufrágio universal; (b) eleições limpas; (c) eleições livres; e 
(d) acesso a cargos públicos via eleições. 



para os ambivalentes, ou seja, aqueles que não nutrem preferência específica por um determinado tipo 
de regime político, interpolando-se aos democratas e não-democratas. Cerca de 30% de toda a 
população latino-americana diz-se ambivalente quanto à modalidade do regime político a se exercer em 
seu país. O dado denota, a nossos olhos, a progressiva despolitização da Política na América Latina. Pior: 
os índices de ambivalência ultrapassam os 37% em Honduras e atingem um teto de 42% no Brasil.23 
Atinente aos indicadores de maioria democrática, cumpre anotar que, à honrosa exceção do Uruguai 
(cuja maioria democrática é cerca de 2,5 vezes maior do que o somatório das minorias não-
democráticas/ambivalentes), todos os demais países latino-americanos pesquisados ou fazem maiorias 
democráticas estreitas (x ≤ 1,2; casos de Argentina, Costa Rica, México, Peru e Venezuela) ou não 
conseguem sequer constituir maiorias democráticas absolutas (x ≤ 1,0; casos de Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai e República 
Dominicana). Isso se reflete no indicador de maioria democrática da América Latina, de 0,76 – isto é: o 
número de democratas declarados no subcontinente é cerca de ¾ do número de não-
democratas/ambivalentes declarados. Ou, noutras palavras: não somos um subcontinente cuja maioria 
absoluta da população externe a sua preferência pela democracia como regime político. 

 
Tabela 16: O que significa a democracia? 
 

País/Região Não souberam (%) Não responderam (%) Total sem resposta (%) 
Uruguai 12,0 1,0 13,0 
Brasil 59,0 4,0 63,0 

Honduras 21,0 14,0 35,0 
Am. Latina 24,0 5,0 29,0 

 
Tabela 17: “Eu não me importaria se um governo não-democrático chegasse ao poder” 
 

País/Região Percentual dentre os 
entrevistados 

Uruguai 30,0 
Brasil 62,0 

Honduras 53,0 
 
Fonte: Latinobarómetro (Zovatto, 2002). 
 

 Se, em termos quantitativos, não fazemos maioria democrática absoluta na América Latina, que 
tal então abordarmos a dimensão qualitativa do fenômeno democrático em nosso subcontinente? Essa foi 
a idéia de Daniel Zovatto (2002: 31-33). E alguns de seus “achados” impressionam – muito 
negativamente: conforme reproduzido na tabela 16, quase 30% da população latino-americana não 
souberam responder/não responderam à pergunta “o que significa a democracia?”; em Honduras, esse 
número chegou a 35%; e, no Brasil, a acachapantes 63% da população entrevistada. “Una gran cantidad 
de latinoamericanos no tiene claridad sobre el significado de la democracia”. “Para muchos 
latinoamericanos la democracia no significa algo que puedan expresar en palabras” – analisa Zovatto. 
 

 A tabela 17 traz novas revelações: de acordo com levantamento feito pela instituição chilena 
Latinobarómetro, em 2002, metade da população latino-americana não se incomodaria com o fato de um 
governo “não-democrático” (concebido em oposição a um governo “democrático”) ascender ao poder. Em 
Honduras, registra-se uma maioria de 53% de cidadãos indiferentes a uma eventual ascensão de não-
democratas ao poder. No Brasil, não por acaso, 62% dos entrevistados alegaram não se importarem se 
governos autoritários, em algum tempo futuro, retornassem ao poder. 
 
 
 
 
 Tabela 18: A fragilidade do apoio à democracia 

Atitudes específicas em relação à vigência da democracia na América Latina Percentual da mostra 
total nos 18 países 

Concordariam que o presidente fosse além das leis? 58,1 
Acreditam que o desenvolvimento econômico seja mais importante que a democracia? 56,3 
Apoiariam governos autoritários que sanassem os problemas econômicos? 54,7 
Não acreditam que a democracia solucione os problemas do país? 43,9 
Crêem que pode haver democracia sem partidos políticos? 40,0 
Crêem que pode haver democracia sem um Congresso nacional? 38,2 

                                                 

 29 

23 Inferior apenas aos índices de ambivalência em Colômbia, El Salvador e Nicarágua (PNUD, 2004b). 



Concordariam se o presidente optasse por impor a ordem pela via da força? 37,2 
Concordariam que o presidente controlasse os meios de comunicação? 37,2 
Concordariam se o presidente governasse sem o Congresso e os partidos políticos? 36,0 
Não acreditam que a democracia seja indispensável para o desenvolvimento? 25,1 
 
Fonte: PNUD (2004a). 

 

Contribuem para a fragilização da noção de democracia latino-americana os dados apresentados 
na tabela 18. Conforme podemos depreender da leitura da tabela, 58,1% dos cidadãos latino-americanos 
concordariam se, em algum momento, o presidente desrespeitasse o imperativo da lei (rule of law), a 
mola-mestra do Estado democrático de direito. 56,3% acreditam que o desenvolvimento toma 
precedência sobre a democracia – o que não é lá uma grande surpresa –, mas 54,7% chegariam a apoiar 
regimes autoritários que trouxessem o desenvolvimento – aqui, sim, temos uma real ameaça à 
integridade democrática na América Latina, tendo-se em vista os insatisfatórios indicadores econômicos 
das duas últimas décadas, já exaustivamente mencionados neste trabalho. Aproximadamente 40% da 
população crêem possível prescindirmos de partidos políticos e do Congresso nacional em democracias, e 
36% concordariam se o presidente viesse governar sem partidos políticos e o Congresso – o que não 
deixa de traduzir a baixa estima dos cidadãos para com tais instituições da democracia representativa na 
América Latina. Do valor da liberdade de expressão, os cidadãos latino-americanos mostram-se menos 
propensos a abrir mão. Apenas 37% apoiariam atitudes presidenciais que lhes tolhessem tal 
prerrogativa, impondo a censura. Bem assim, só 37% da mostra concordariam com o recurso 
presidencial à força para a manutenção da ordem – um contra-senso em termos, já que o virtual apoio 
“condicionado” que os latino-americanos esboçaram aos regimes autoritários implica a aceitação da 
“imposição da ordem pela via da força”, se e quando necessário. Por fim, um dado que denuncia o apelo 
ideológico da relação entre democracia e desenvolvimento: malgré tout, apenas 25,1% da mostra 
acreditam possível o desenvolvimento sócio-econômico apartado da democracia. O restante, ¾ da 
mostra, entende que a democracia é indispensável para o desenvolvimento. Pessoalmente, os números 
soam-nos como música. Mas a pergunta talvez não ofenda: de onde vem toda essa convicção de 75% 
dos latino-americanos? 

 

Tabela 19: Níveis de confiança24 nas instituições (%) 
 

Instituições 1996 1999/2000 2002 Média 1996-2002 
Igreja 72 74 71 75 

Televisão 50 42 45 46 
Forças Armadas 42 43 38 40 

Polícia 30 36 33 34 
Presidência 39 39 25 33 

Poder Judiciário 33 34 25 31 
Congresso 27 28 23 27 
Partidos 20 20 14 20 

  
Tabela 20: Promessas eleitorais (pergunta: “os governantes cumprem as suas promessas eleitorais?”) 
 
País/Região Sim 

(%) 
Não, porque 
ignoram a 

complexidade 
dos problemas 

(%) 

Não, porque 
aparecem 

problemas mais 
urgentes (%) 

Não, porque o 
“sistema” não 

os deixa 
cumprir (%) 

Não, porque 
mentem para 

ganhar as 
eleições (%) 

Outras 
respostas 

(%) 

Uruguai 2,3 7,7 16,6 13,5 58,0 1,9 
Brasil 1,3 5,1 3,3 10,5 78,6 1,2 

Honduras 4,0 13,1 12,6 7,9 61,1 1,4 
Am. Latina 2,3 10,1 9,6 11,5 64,7 1,7 

 
Fonte: PNUD (2004b). 

 As tabelas 19 e 20 também fazem importantes denúncias. A tabela 19 atrofia a noção de 
“democracia latino-americana”, pois traz à tona um descompasso gritante, de que já desconfiávamos: o 
existente entre o ideal democrático e as instituições democráticas (ou, para rememorar Merquior, entre 
democracia-conceito e democracia-conduta) na América Latina. Muito embora 43% dos cidadãos latino-
americanos se digam cultores convictos da democracia – um percentual bastante razoável –, os níveis de 
confiança da população nas instituições democráticas são, em aparente paradoxo, acintosamente baixos. 
A média aritmética dos níveis de confiança nas três principais instituições da democracia representativa 
latino-americana – a Presidência, o Congresso e os partidos políticos – foi de apenas 19%, em 2002. 
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24 Percentual dos entrevistados que disseram ter “muita confiança” ou “alguma confiança” nas instituições perguntadas. 



Preocupante é constatar que esses índices – já muito baixos – são declinantes: entre 1996 e 2002, a 
Presidência ficou 14% mais desacreditada; o Congresso, 4%; os partidos políticos, 6%. Curioso, ainda, é 
perceber que instituições tipicamente não-democráticas, como a Igreja, a Televisão e as Forças Armadas, 
gozam de alto prestígio entre os cidadãos latino-americanos, atingindo percentuais de confiabilidade 
bastante expressivos (entre 1996-2002: 75%, 46% e 40%, respectivamente). O exemplo hondurenho é 
lapidar: ainda em 2001, a confiança nos militares excedia – e muito – os índices de confiança nos 
políticos e nas instituições-chave da democracia (PNUD, 2001: 51). Recentemente, no entanto, esse 
quadro deu mostras de reverter-se.  
 

A tabela 20, por seu turno, ilustra o que Susan Stokes batizou de “policy switches”, isto é, o não-
cumprimento de promessas de campanha, durante o exercício de mandatos eletivos, na América Latina 
(ou “violação de mandatos”). Quase 65% dos cidadãos latino-americanos acreditam que os políticos 
mentem para ganhar as eleições – 58% no Uruguai; 61% em Honduras; 78% no Brasil. E quantos são os 
que afirmam que os políticos realmente cumprem as suas promessas de campanha? Na média latino-
americana, irrisórios 2,3% da população (4% em Honduras, 1,3% no Brasil). Susan Stokes entende que 
as policy switches não acarretam maior dano à democracia representativa, uma vez que continuarão a 
existir formas auxiliares de accountability por via das quais o cidadão poderá fazer o seu controle 
democrático. Agarrar-se ao conjunto de promessas eleitorais não é a única forma de um político fazer 
representar os interesses da população – diz Stokes. De fato, mandatos têm sido violados na América 
Latina porque os políticos “anticipated being held accountable at the end of the term” (Stokes, 1999: 
126). Stokes conclui: “Violations of mandate are not inconsistent with representation narrowly construed. 
But they should still raise alarms about the quality of democracies in which they are endemic” (1999: 
128).   

 
 Não é bem essa a nossa opinião. Entendemos ser a implicação dessa nova (nova?) postura 

assumida por políticos latino-americanos bastante grave: o voto do cidadão médio, na América Latina, 
passa a ser concebido como um voto destituído de senso prático, por não ser ele, o cidadão, quem 
definirá os rumos da ação governamental. E o pior: o cidadão tem plena consciência disso. A tendência, 
em médio prazo, é de que os níveis de desconfiança política se elevem, até o limite do suportável. Após 
esse limite, de duas, uma: ou se muda a forma de fazer a política (possibilidade vislumbrada por Paramio 
com as eleições brasileiras e bolivianas de 2002), ou a democracia representativa latino-americana 
estará correndo um seriíssimo risco (2002b: 11). Algumas hipóteses são aventadas por Ludolfo Paramio 
para explicar a desvalorização da nossa política democrática: (a) na América Latina, apenas os resultados 
práticos de um governo são tomados em conta na avaliação da democracia, e não o seu mérito como 
regime político. Sendo assim, quando não se vêem os resultados, contesta-se a democracia; (b) a 
crescente personalização da Política na América Latina – o que alguns chegaram a considerar como o 
renascimento do caudilhismo; (c) o peso da tradição latino-americana de patrimonialismo e clientelismo, 
obstando o florescimento da cultura democrática; (d) a percepção generalizada da crise na América 
Latina e a associação com o processo de redemocratização; (e) a percepção de que, diante das forças da 
globalização, pouco podem os governos nacionais; (f) a enorme frustração dos cidadãos com os 
resultados das reformas estruturais na América Latina, que prometiam ser a tábua de salvação do 
subcontinente (Paramio, 2002b: 05-09).  
 
Tabela 21: Percepção da desigualdade social (1 para sociedade “muito injusta”; 4 para sociedade “muito justa”) 
 

País/Região Índice 
Uruguai 1,79 
Brasil 1,82 

Honduras 2,01 
Am. Latina 1,82 

 
 
 
 
 
 
Tabela 22: Percepção da desigualdade legal (pergunta: “consegue um pobre fazer valer os seus direitos?”) 
 

País/Região Sempre 
(%) 

Quase sempre 
(%) 

Quase nunca 
(%) 

Nunca 
(%) 

Uruguai 3,6 18,3 52,9 25,1 
Brasil 9,0 11,1 30,9 48,9 

Honduras 11,3 12,2 31,8 44,0 
Am. Latina 7,0 10,8 37,1 45,1 
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Tabela 23: Níveis de satisfação25 com a democracia (%) 
 

País/Região 1996 1999/2000 2002 Média 
1996-2002 

Uruguai 51 70 53 60 
Brasil 21 19 21 22 

Honduras 19 44 62 41 
Am. Latina 27 35 32 33 

 
Fonte: PNUD (2004 a e b); Zovatto (2002). 

  
As tabelas 21, 22 e 23 dão outra mostra eloqüente do descompasso entre democracia-conduta e 

democracia-conceito na América Latina. Basta volver a J. G. Merquior, que afirmava: “a igualdade política 
é o princípio legado pela democracia ateniense” (Merquior, 1982). Ou Adam Przeworski, citando 
Guillermo O’Donnell: “a essência do Estado democrático é a igualdade política” (Przeworski, 1998: 02). 
Ora: o que os dados das tabelas 21 e 22 escancaram não é justamente a negação do princípio 
democrático, segundo Merquior, Przeworski e O’Donnell?26 Ao menos, é o que os cidadãos latino-
americanos parecem sugerir.  

 
A tabela 21 investiga a percepção da justiça social na América Latina. Num espectro que vai de 1 

(muita injustiça social) a 4 (muita justiça social), a média latino-americana foi de 1,82. Ou seja: 
percebemo-nos um subcontinente socialmente injusto. A autopercepção da injustiça social, reinante na 
América Latina, só faz corroborar com os altíssimos coeficientes de Gini registrados no interior dos 
países. Interessante, contudo, é notar que em Honduras, país em que 80% dos habitantes sobrevivem 
com renda menor que US$ 1/dia, a percepção da justiça social é 10% mais positiva do que no Uruguai, a 
“Suíça subtropical”.27 

 
A tabela 22 denuncia a percepção da desigualdade legal no subcontinente, com base em critérios 

de distribuição de renda. Indagados sobre as possibilidades de um pobre fazer valer os seus direitos no 
seu país, 78% dos uruguaios, 79,5% dos brasileiros e 75,8% dos hondurenhos abordados responderam 
negativamente. No Brasil e em Honduras, a assertividade da denúncia de desigualdade legal foi maior: 
respectivamente 49% e  44% dos entrevistados afirmaram que um pobre nunca faz valer os seus direitos 
no seu país (contra 25% dos uruguaios). Seria a lógica plutocrática a operar? (Novamente, em 
consonância com a tendência apontada na tabela 21, a percepção mais positiva de igualdade legal, entre 
os países que temos acompanhado, registrou-se na paupérrima Honduras, onde 23,5% dos entrevistados 
acreditam que um pobre pode, sim, fazer valer os seus direitos naquele país – contra 21,9% de Uruguai 
e 20,1% de Brasil. A noção de “grupos de referência” pode ajudar a encontrar explicações para esse 
intrigante fenômeno.)  

 
A tabela 23 faz eco à insatisfação dos latino-americanos com a democracia do subcontinente. 

Entre 1996 e 2002, apenas 1/3 da população se disse “satisfeita” ou “muito satisfeita” com o regime 
democrático. As assimetrias são claras: no Brasil, o índice despenca para 22%; no Uruguai, eleva-se a 
60%. É bastante possível que, para a configuração deste quadro, interfira fortemente o vetor da cultura 
política de cada país, assim como as questões referentes ao contexto sócio-econômico. Mas uma 
tendência se manteve mais ou menos constante: entre 1999 e 2002, declinou a satisfação dos latino-
americanos com a democracia, de 35 para 32%. (Notável exceção a fazer: Honduras, onde os níveis de 
satisfação com a democracia se ampliaram em 17 pontos percentuais no mesmo período.)  

 
Eis, portanto, todo o drama que os números aqui resgatados insistem em propalar: apesar de 

professarem inabalável fé no ideal da democracia, os latino-americanos acabam por rejeitar a sua 
encarnação prática. 
 
 
Tabela 24: O poder, na visão dos governados (pergunta: “quem tem mais poder neste país?”) 
 

                                                 
25 Percentual dos entrevistados que se disseram “muito satisfeitos” ou “satisfeitos” com a democracia.  
26 Importante reafirmar que a “democracia-conceito”, definição forjada por José Guilherme Merquior e apropriada pelos autores para os 
propósitos do ensaio, é violentada se não se observa a igualdade de facto entre os cidadãos no plano da participação política. A desigualdade 
legal, as desigualdades sociais de toda sorte e a insatisfação com a democracia (em tese, a representação dos desígnios do povo) fazem 
corroborar com a hipótese do descompasso entre procedimentos e ideais democráticos na América Latina. Afinal, onde está a igualdade 
política? A igualdade legal? Apenas no ato de votar? É “letra morta” do texto constitucional? 
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27 Para fim de registro momentâneo: o coeficiente de Gini no Uruguai é de 0,44; em Honduras, de 0,56. O do Brasil, campeão mundial, é de 
cerca de 0,64. A média latino-americana é de 0,54. 



Empresas e mercado 
financeiro (%) 

Estado 
(%) 

Militares 
(%) 

Sindicatos e partidos 
políticos (%) 

País/Região 

1996 2001 1996 2001 1996 2001 1996 2001 
Uruguai 52,19 42,01 31,15 43,01 5,82 4,91 10,83 10,07 
Brasil 65,56 42,24 4,84 24,00 16,13 19,54 13,47 14,22 

Honduras 63,43 42,90 4,21 34,01 28,26 11,85 4,10 11,24 
 
Tabela 25: O poder, na visão dos governantes28 (pergunta: “quem exerce o poder na América Latina?”) 
 

Quem exerce o poder na América Latina? Percentual das respostas29 
Os grupos econômicos / empresários / o setor financeiro 79,7 

Os meios de comunicação 65,2 
O poder executivo 36,4 
O poder legislativo 12,8 
O poder judiciário 8,5 
As forças armadas 21,4 

A polícia 2,7 
Os partidos políticos 29,9 

Os políticos / operadores políticos / líderes políticos 6,9 
Os Estados Unidos da América 22,9 

Os organismos multilaterais de crédito 16,6 
Fatores internacionais / fatores externos 6,9 
Empresas transnacionais / multinacionais 4,8 

 
Fontes: PNUD (2004, a e b). 

  
Neste instante, o relacionamento sugerido entre a lógica plutocrática e a democracia possível na 

América Latina começa a se desvelar. Os dados fornecidos pelas tabelas 24 e 25 são especialmente 
sugestivos. Senão, vejamos: inquiridos sobre quais seriam os grupos que mais exerceriam poder em 
seus respectivos países, uruguaios, brasileiros e hondurenhos responderam em uníssono: empresas e 
mercado financeiro. Em 2001, esse índice em pouco ultrapassava os 42% nos três países. Contudo, em 
1996 – portanto, no “olho do furacão” das reformas estruturais –, 52,2% dos uruguaios, 63,4% dos 
hondurenhos e 65,5% dos brasileiros não titubeavam em apontar as forças do mercado como as 
dominantes na cena política doméstica – logo, responsáveis, em larga medida, por todo o movimento 
reformista naqueles países. Confrontados pela mesma pergunta, líderes políticos latino-americanos não 
divergiram de seus governados: quase 80% afirmaram que os grupos econômicos e o setor financeiro 
são quem exerce o poder fático na América Latina. Dentre os poderes constitucionais, apenas 36,4% 
citaram o “poder executivo”; só 12,8% responderam “poder legislativo” e 8%, “poder judiciário”. Dentre 
os fatores externos, os Estados Unidos da América mereceram maior número de menções (quase 23% 
dos entrevistados acorreram a essa resposta). Ora: se os dados apresentados em nossa defesa da 
primeira hipótese já sugeriam que a política na América Latina é duramente constrangida pelas relações 
econômicas (internacionais), a percepção dos cidadãos comuns e dos governantes não difere muito da 
nossa. Antes, tendemos à convergência.     
 

A bem do ordenamento de idéias, façamos um apanhado de nosso percurso: de fato, a 
democracia latino-americana tem evoluído positivamente sob o aspecto formal – o que uma retrospectiva 
dos últimos vinte e cinco anos facilmente demonstraria –, conquanto continue pouco provida de conteúdo 
– o que os indicadores sócio-econômicos, relativos às últimas duas décadas, também comprovariam. A 
dimensão eleitoral do conceito de democracia tem tomado precedência sobre as demais – um indício 
claro da natureza minimalista da democracia na América Latina. O cidadão comum aparenta confuso 
acerca do real sentido que a democracia, este imperativo moral do nosso tempo, assume no 
subcontinente. Parece ignorar o poder de autodeterminação que ele, cidadão, tem em mãos – ao menos, 
teoricamente. De resto, o amálgama entre o ideal democrático e as práticas/instituições democráticas é 
de uma fragilidade notável. Embora queiram abraçar a idéia de democracia, os cidadãos acabam por 
rejeitar as formas por ela assumidas na América Latina. Finalmente, fica-nos o entendimento de que a 
democracia possível na América Latina é constrangida pela atuação de forças econômicas, exercidas 
aquém e além das fronteiras nacionais – a lógica plutocrática formata a democracia possível, por assim 
dizer. 
 
 Algumas dúvidas emergem. Por conseguinte, cabe uma breve discussão conceitual. Primeiro 
ponto: por que a democracia latino-americana é formalista e pouco substanciosa? Por que a abordagem 
notadamente procedimentalista da democracia – aquela em que as liberdades e prerrogativas individuais 

                                                 
28 Consulta com líderes políticos da América Latina. 
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29 A soma dos percentuais de todas as respostas não é 100, uma vez que se permitiram, aos entrevistados, respostas múltiplas.  



(“ossificadas”, isto é, transformadas em “procedimentos democráticos”) têm primazia sobre as questões 
de democracia substantiva (p. e., solidariedade, igualdade e justiça social) – encontrou terreno fértil na 
América Latina? Por que, do embate clássico entre a cidadania civil e a cidadania social, a primeira 
concepção tem saído vitoriosa, na América Latina?  
 
 Eis um dos debates mais ricos. Sobre a controvérsia entre procedimentalistas e substantivistas, 
Adam Przeworski entretém a noção de que, se a democracia é um sistema em que os resultados parecem 
sempre incertos, nenhum “conteúdo social” lhe pode ser incorporado como objetivo – sob pena de que 
compromissos prévios com valores, como a busca da igualdade, da justiça ou do bem-estar coletivo, 
acarretem a perda da “incerteza ex ante”, elemento constitutivo dos regimes democráticos (Przeworski, 
1994: 54). O que escapa à sempre aguda teorização de Przeworski é o fato de que uma abordagem 
procedimentalista também faz, necessariamente, compromissos com valores ex ante. Ao priorizarem 
práticas como o sufrágio universal, direitos como a livre concorrência e a livre expressão, além da 
proteção do indivíduo contra a violência arbitrária, os procedimentalistas nada mais fazem do que 
“fossilizar” os seus valores, tornando-os procedimentos. A ilação lógica: enquanto tais, 
procedimentalistas são substantivistas. Ao transformarem os seus procedimentos em meios, eles não 
escapam de um compromisso normativo prévio. Em Política, não há meios neutros. Em bom português, 
não há meios que não sucedam princípios, que não antecedam fins. E não há procedimentalista – nem 
mesmo Przeworski – que resista à força da semântica. 
 
 Na interface da economia e da política, Willem Assies, Marco Antonio Calderón e Ton Salman têm 
sustentado que a perspectiva focalizada no Estado e em aspectos formais e legais constitui uma camisa-
de-força que obscurece aspectos importantes do problema, distorcendo a realização de uma cidadania 
plena (2002: 57). Patrício Silva, por sua vez, defende que a orientação ao livre-mercado, que se 
imprimiu às reformas estruturais latino-americanas, vai de mãos dadas com o conceito procedimental de 
democracia, em que a tomada de decisões no nível macro é delegada a um grupo de tecnocratas 
especialistas, em fina sintonia com os seus pares das agências multilaterais de crédito (apud Assies et 
al., 2002). O que Silva externa, sem pudores, é a visão de que a tecnocracia e a plutocracia são as 
formas degenerativas em que se tem metamorfoseado a democracia (procedimentalista) latino-
americana. Vista sob o prisma da tríade marshalliana dos direitos cidadãos, as reformas neoliberais 
privilegiam os direitos civis, designando um papel operacional para a sociedade civil. Em contraposição, 
os direitos políticos são encampados de forma restrita e procedimental, como uma abreviação dos 
direitos sociais. Privilegia-se a responsabilidade do indivíduo para com o seu bem-estar e de seus 
dependentes. Não só os mercados se desregulamentam, senão que as próprias políticas sociais se 
restringem e se subsumem à lógica dos mercados (Assies et al., 2002).           
 

Daniel Zovatto, investigando o conteúdo que se associa aos signos democráticos na América 
Latina, encontrou que o conceito de democracia que têm os cidadãos latino-americanos está centrado 
nos valores da liberdade e das eleições. Ao indicarem os valores mais significativos a permear uma 
democracia, 35% associaram-na à liberdade; 10%, à igualdade/justiça; 6%, ao direito ao voto; e 5%, ao 
governo para o povo. No tocante às práticas mais importantes do regime democrático, 27% apontaram 
as eleições regulares, limpas e transparentes; 16%, uma economia que assegure a dignidade; 15%, a 
igualdade legal; e 15%, a liberdade de expressão. Ainda, latino-americanos tendem a conceber a 
democracia de uma maneira “churchilliana” – como o menos ruim dentre os sistemas políticos 
conhecidos. 68% dos entrevistados declararam que, malgrado todos os problemas, a democracia é 
melhor sistema de governo; e 75%, na contramão, afirmaram que a solução dos problemas de seus 
países não depende da democracia (Zovatto, 2002: 31). Ao que se sugere, a configuração 
procedimentalista e civilista da cidadania latino-americana, com priorização das liberdades e direitos 
individuais, também parte, em boa medida, dos desejos e crenças dos seus próprios cidadãos. 
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Há cabimento em falarmos de um indivíduo politicamente “autônomo” na América Latina? A 
concepção de “autonomia” é ponto interessante nos escritos de Fábio Wanderley Reis. Encerra, 
freqüentemente, dois sentidos: (a) uma afirmação espontânea do “eu”, em que o ideal envolvido é o de 
dar vazão de forma irrefletida a impulsos e motivações de qualquer sorte; e (b) o autocontrole, em que o 
principal elemento é a reflexividade com respeito aos motivos e objetivos próprios e suas relações com 
objetivos outros. As noções de autonomia expostas são, em boa medida, incompatíveis. Reis entende a 
reflexividade e a lucidez como componentes indispensáveis para a expressão autêntica do “eu” – 
processo também conhecido como individuação.  O indivíduo “individuado” opõe-se, pois, ao indivíduo 
não-reflexivo, imerso socialmente. A ação racional é prerrogativa do indivíduo “individuado” – e não 
poderá ser experimentada pelo indivíduo não-reflexivo. O verdadeiro democrata – indivíduo “autônomo”, 
na segunda acepção fornecida por Reis – é quem poderá identificar os valores que nucleiam a política de 
seu tempo e, só então, tomar partido, fazer as suas escolhas (F. W. Reis, 2000). Cultivamos, desde há 



muito, o entendimento de que a autonomia política não seja uma condição atingida, até o presente 
momento histórico, por nossos concidadãos latino-americanos. Voltaremos a esse ponto – o da tibieza da 
noção de democracia na América Latina – mais adiante.   
 
 Agora, um segundo ponto: o atual estágio das relações internacionais contribui para a afirmação 
ou para o malogro das práticas democráticas na América Latina? Qual a relação mais provável que se 
estabelece entre a globalização ora em curso e o processo de democratização latino-americana? 
 
 Os ajustes da mutante ordem global incluem a absorção de algumas das funções do Estado por 
mecanismos transnacionais. Estreitam-se, em decorrência, as possibilidades de ação política para a 
construção de alternativas democráticas – alega-se. Estados nacionais periféricos estão submetidos à 
dinâmica mundializante das relações internacionais, e, de fato, não podem fazer muito para resisti-la. 
Faliu o estritamente “interno”. Sobrepôs-se o “internacional” – mas sem anular o Estado, fique bem 
claro. Não restou na política internacional uma Albânia dos anos de Guerra Fria, uma comunidade política 
que possa permanecer hermeticamente fechada às relações internacionais de hoje. E os problemas dessa 
integração não-resistível pululam. Hopenhayn (1998) destaca a contradição entre a crescente integração 
simbólica, pelos novos sistemas de comunicação, e a exclusão de muito daquilo que prometem os meios 
de massa. Os benefícios concentram-se em poucas mãos. Calderón (2000) percebe que as promessas 
não-cumpridas da globalização exercem fortes pressões destrutivas sobre a democracia. Chega a falar 
em uma “bomba de tempo”, isto é, a inconsistência das promessas de políticos (democraticamente 
eleitos) e a frustração das expectativas materiais dos eleitores provocariam a hostilização das instituições 
e práticas democráticas. Richard Falk (2000) argumenta que as elites estatais adotam uma perspectiva 
cada vez mais desterritorializada, o que contribui para o debilitamento do sentido de identificação 
nacional – a perda de cultura cívica, noutros termos. Não obstante, a resistência oferecida por 
civilizações não-ocidentais aos valores tipicamente ocidentais da democracia e da cidadania pode impedir 
– e, de fato, tem impedido – a livre difusão desses ideais. Mas Falk vislumbra, para além das formas 
democraticamente regressivas de apropriação da globalização, formas progressivas também: a formação 
de uma agenda política do “Sul”; a formação de alianças internacionais de países em desenvolvimento; a 
atuação concertada de países pobres em foros multilaterais; todos os três movimentos descritos denotam 
o fortalecimento da lógica democrática no plano internacional – a despeito da globalização (Assies et al., 
2002; Paramio, 2002 a e b).30 
 

Renato Boschi tem propugnado que o contexto internacional em nada contribui para a 
consolidação da democracia na América Latina – principalmente a partir da conjuntura de violência, 
terrorismo internacional e intervencionismo unilateral que se instaurou no cenário internacional a partir 
da era Bush (Boschi, 2004 a e b). A visão é bastante compatível com aquela esposada pelo Informe do 
PNUD sobre a democracia na América Latina – que, apesar de poupar o presidente Bush de críticas (por 
razões óbvias), traça a mesma correlação entre a proliferação da violência na cena internacional e a 
diminuição dos graus de liberdades individuais de que desfrutam os cidadãos após o episódico “11 de 
setembro” (PNUD, 2004a). Em um outro diapasão, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos 
suspeita que a globalização corrente apenas faça reforçar a imagem do “dever-ser” democrático (Assies 
et al., 2002). Alia-se a ele John Ruggie (1998), que reconhece no mundo atual o “liberalismo incrustado” 
(embedded liberalism) e a democracia “tipo exportação”, de moldes ocidentais, sendo propagada em 
escala global – as novas “democracias” iraquiana e afegã podem servir de ilustração para o argumento. 
David Held comenta que, no pós-II Guerra, uma nova concepção do direito internacional passou a dar 
mais legitimidade às formas democráticas de governo (Held, 2004: 129). É instigante perceber o apelo 
moral e ideológico das formas democráticas em um mundo globalizado: travam-se guerras e 
intervenções militares pela deposição de tiranos, cujos países são agrupados em um arbitrário “eixo do 
mal”. Associam-se regimes não-democráticos, não raro, à megalomania bonapartista, ao culto ao 
terrorismo, à ganância nuclear ou à ineficiência econômica. Impõem-se embargos e sanções de toda 
sorte às nações conduzidas por líderes autoritários. Ante o exposto, como não ser democrata em um 
mundo regido por “leis morais” liberal-democráticas? Não há de ser tarefa fácil – que o digam os 
cubanos, para ficarmos em um bom exemplo latino-americano.  

 
Parece-nos que os indícios levantados até aqui, a respeito da relação entre o processo de 

globalização per se e a (re)democratização latino-americana, são mistos ou ambivalentes. Jeffrey Stark 
(1998) tenta resumir, argüindo ser a globalização ora em curso um “amálgama de formas 
democratizantes e antidemocratizantes” (apud Assies et al., 2002). E é provável que, no caso latino-
americano, esteja ele coberto de razão. Se, por um lado, as forças internacionais, no pós-Guerra Fria,  
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30 Ver Hopenhayn, Martin (1998). “Cultura, ciudadanía y desarrollo en tiempos de globalización” in Revista de Ciencias Sociales, n.º 5; 
Calderón, Fernando (2002). Sociedad y Globalización. 



mostraram-se receptivas à proliferação da democracia eleitoral, do Estado democrático de direito e dos 
chamados direitos civis, pareceu evidente também, por outro lado, o recuo do Estado em suas funções 
sociais e a mercantilização de várias de suas estruturas públicas, particularmente na América Latina. A 
lógica plutocrática das relações econômicas internacionais, a um só tempo, avançou sobre alguns 
espaços públicos, e fez concessões estratégicas em outros tantos. Remodelaram-se as esferas do público 
e do privado, do interno e do internacional. 
 
 Por fim, um terceiro ponto: como explicar a tibieza da noção de democracia no ideário dos 
cidadãos latino-americanos? Por que, afinal, há tamanha confusão sobre a democracia-conceito na 
América Latina? O que leva os cidadãos a abraçar a idéia de democracia e, ao mesmo tempo, rejeitar 
práticas e instituições democráticas ao seu redor? 
         

Talvez seja esse o mais complicado feixe de questões que aqui tentaremos atacar. Nohlen tem 
entendido que a tibieza do conceito de democracia na América Latina advém da falta de uma alternativa 
não-democrática no subcontinente. Explicamos: a grande amplitude de caracteres que se imputa à 
democracia-conceito, na América Latina, acaba conduzindo à perda de identidade do próprio conceito 
(apud Zovatto, 2002: 31). Evelina Dagnino (1994) e Ana Maria Doimo (1996) apontam no histórico dos 
movimentos sociais bons motivos para que o conceito de democracia na América Latina tenha tomado a 
forma frouxa: a partir dos anos 1980, a noção de “cidadania” foi apropriada, com rapidez e voracidade, 
por um amplo espectro de atores sociais e políticos, na luta pela “democracia”, contra os regimes 
autoritários. Com a transição democrática, cada distinto grupo tratou de dar a noções como “democracia” 
e “cidadania” uma acepção singular. Outras noções afins, como a “participação” e a “capacitação”, 
também ganharam novas conotações políticas – sendo ressignificadas no discurso governamental. Desse 
entrecruzamento de idéias, emergiu no debate político uma democracia-conceito polissêmica; e, por isso, 
insegura de sua real significação (Assies et al., 2002: 57-60).31 

 
Para Guillermo O’Donnell, a inconsistência da noção de democracia latino-americana tem outras 

raízes. O’Donnel prescreve um padrão em bases antropológicas: os cidadãos na América Latina tendem a 
reduzir a democracia à mera função de legitimar governos, sem a capacidade de conduzir – pela via 
representativa – a política. É o que se chamou, na literatura, de “democracia delegativa” – de acordo 
com Susan Stokes, um “subtipo democrático normativamente inferior” (Stokes, 2001: 100). O conceito 
de “democracia delegativa” na América Latina, tal qual articulado por Guillermo O’Donnell, guarda 
conexões com a noção de “Estado mítico”, do professor alemão Ernst Cassirer. Na sua obra O Mito do 
Estado, datada de 1946,32 Cassirer, ainda sob o impacto da chamada “Guerra dos 31 anos” (1914-45), 
elaborou proposição ambiciosa a respeito da natureza humana, ao desferir: “O conhecimento científico e 
o domínio das técnicas sobre a natureza alcançam, todos os dias, novas e importantes vitórias. Mas na 
vida prática e política, na vida social, em suma, a derrota do pensamento racional parece ser completa e 
irrevogável” (Cassirer, 1961: 18). O mestre alemão entendia que, muito embora, em alguns momentos 
da história política, a organização racional pudesse ter aparentemente suplantado a organização mítica, o 
culto ao mito sempre esteve vivaz e presente. Na bonança, a racionalidade mantém-se facilmente; na 
tempestade, o equilíbrio se desfaz. E é exatamente nesse momento de turbulência que o mito do Estado 
emerge à superfície, sob a forma de “désir collectif personifié”.33 Eis onde entraria, portanto, o líder 
popular latino-americano, o chefe do Estado, o depositário – por via reflexa – dos pruridos coletivos da 
nação.34 
 
 Acerca do descompasso entre ideais democráticos e práticas/instituições democráticas em 
território latino-americano, Roberto da Matta constatava, ainda em 1987, o funcionamento de uma 
“dupla lógica”. O professor registra um estranho padrão de convivência entre discursos incompatíveis 
sobre os direitos e a cidadania: ainda que os pronunciamentos oficiais e as leis do Estado garantam os 
plenos direitos a todo cidadão, nega-se à grande maioria da população o seu usufruto cotidiano. Segundo 

                                                 
31 Cf. Doimo, Ana Maria (1996). A Voz e a Vez do Popular; Dagnino, Evelina (1994). Os Anos 90, Política e Sociedade no Brasil. 
32 Publicação póstuma. 
33 “Desejo coletivo personificado”. Cassirer (1961), p. 340-1.  
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34 Cassirer nota, também, que o mito político se sofisticou no curso histórico para driblar os seus detratores. Desde os tempos de Platão, vem-
se intentando formular, sem êxito, uma teoria política completamente racional. O século XIX, com Auguste Comte e companhia limitada, 
arrogou-se o feito de ter finalmente encontrado “o” caminho. Não tardou e o século XX demoveria toda e qualquer convicção a esse respeito, 
com a ascensão do nazi-fascismo – e justamente onde? No centro nevrálgico da civilização mundial. O mesmo combate inglório entre razão e 
mito vem sendo travado desde que o mundo é mundo. E a essência – aponta Cassirer – pouco se altera. De parte todas as frustrações e 
desenganos inevitáveis, a humanidade ainda se agarra desesperadamente à crença nos mitos.  Em suas notas conclusivas, o professor Cassirer 
ainda previne: “De todos os ídolos humanos, os ídolos políticos são os mais perigosos. (...) O político [contemporâneo], uma espécie de 
adivinho, faz as promessas mais improváveis e até as que são impossíveis”. Ver Cassirer, Ersnt. O Mito do Estado. Lisboa: Publicações 
Europa-América, 1961. 



Roninger e Herzog (2000), na construção do discurso “racionalizador”, a ausência de tais direitos assume 
uma forma parcialmente verbal, entremeando-se a ideologias. Justificativas e autojustificativas se 
mesclam, buscando delimitar “raios de ação”, no marco de um universo discursivo socialmente 
estruturado, com espaços para as ambigüidades (apud Assies et al., 2002). A “dupla lógica”, de Roberto 
da Matta, e a construção do discurso “racionalizador” (uma espécie de jogo de linguagem), de Roninger e 
Herzog, ajudam a enxergar a difícil coexistência, na América Latina, de condutas e conceitos 
democráticos incoerentes entre si. Boa parte dos direitos (especialmente os políticos e sociais), na 
América Latina, serve mais como imagem do que propriamente como ferramenta (Assies et al., 2002: 
63). A democracia-conceito latino-americana raramente vem à tona, raramente se faz conduta, 
raramente está esculpida nos procedimentos “democráticos”. Antes: não passa de uma intenção moral, 
de um fetiche, de uma referência legitimadora do discurso político.35    
 
 Testadas as nossas duas hipóteses, é tempo de deslindarmos as relações triangulares entre as 
forças econômicas internacionais, as reformas (neoliberais) estruturais e a democracia (procedimental) 
na América Latina. 
 

III 
 
Conclusões e notas finais: reiterando o que temos defendido ao longo de todo este ensaio, há 
conexões bastante concretas entre as relações internacionais contemporâneas (especialmente, as de jaez 
econômico-comercial-financeiro), as reformas estruturais do Estado latino-americano nos anos 1980 e 
1990 (via de regra, orientadas pelos ditames do mercado internacional) e a democracia praticada na 
América Latina (formalista e pouco substanciosa, não constituindo óbice à orientação plutocrática – 
antidemocratizante – dos agentes do mercado). 

    
O ordenamento internacional deveria ser respeitoso para com a diversidade dos países – entre 

eles e dentro de cada um deles. Deveria. Mas o PNUD informa: “las prácticas de poder imperantes en las 
relaciones internacionales no tienden a tomar en cuenta esa necesidad” (2004a: 197). Esse drama é 
vivenciado, dia após dia, pelos Estados da América Latina. Paradoxalmente, a mesma globalização que 
erodiu a capacidade de ação dos governos, em particular a efetividade dos instrumentos de regulação 
econômica, demanda desses Estados a tarefa complexa de manter a coesão social, com margens 
reduzidas para a manobra dos governantes. Mais ainda: como resultado do peso crescente das 
condicionalidades impostas por bancos internacionais de crédito e a grande mobilidade transfronteiriça do 
capital financeiro, vêem-se reduzidos os espaços para a construção de modelos sociais e econômicos – 
esta, em tese, uma prerrogativa assegurada pela democracia (PNUD, 2004a). 
 
Figura 3: Relações triangulares na América Latina de hoje: o domínio plutocrático 
 

              Relações Econômicas Internacionais 
 
 
 

                            Lógica plutocrática                                              Lógica plutocrática 
   
 

            Reformas Estruturais                             Democracia-conduta 
               (neoliberais)               (democracia possível) 
 

 
  
 
 Para Guillermo O’Donnell, responsável pelo marco conceitual do Informe do PNUD, um Estado 
que se encontre submetido às condições vigentes na América Latina hoje, ineficiente burocraticamente e 
colonizado economicamente, não pode cumprir a sua dimensão de legalidade. Oferece, quando muito, 
uma legalidade truncada. Esse Estado é incapaz de filtrar e moderar as desigualdade sociais; torna-se 
reprodutor ativo das desigualdades já existentes, facilitando-as inclusive, não resistindo às mais 
devastadoras conseqüências da globalização. O’Donnell dá o veredicto: “si existe un Estado ineficaz 
burocráticamente, truncado legalmente y colonizado económicante, hay entonces muy poco Estado” 
(O’Donnell, 2004: 50). Ou, como pondera Alain Touraine, citado no documento do PNUD: “En realidad, 
los Estados que no son verdaderamente nacionales son los que han resistido la globalización con más 
dificultad”... Porém, o reconhecimento das constrições existentes na cena internacional não impõe aceitar 
o fado com resignação. A reconquista (de parcela perdida) dos graus de liberdade dos Estados 
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35 Cf. Roninger e Herzog (2000). The Collective and the Public in Latin America. 



nacionais é, hoje, em face das forças avassaladoras que emanam das relações econômicas 
internacionais, um desafio maior da política democrática – aquela que se propõe à construção e à 
expansão da cidadania, frisa o Informe.  
      

Sugeriu-se também, no curso da narrativa, a existência de uma lógica plutocrática (e 
tecnocrática) – cujo centro de dispersão está ao “Norte” do planisfério – a medir forças com a lógica 
democrática interna, estruturante da autoridade do Estado-nação – ou do “Estado-para-a-nação”, como 
quer O’Donnell (2004: 51). Há alguma heresia nesses escritos?  

 
É provável que não. No respeitante às relações entre mercado e democracia, costuma ocorrer um 

debate polarizado entre duas correntes: de um lado, os que crêem na convivência harmônica entre os 
dois elementos, mercado e democracia; de outro, os que acreditam impossível qualquer convivência. 
Aparenta-nos, contudo, equivocada a dicotomização do debate, nos termos acima expostos, porque assaz 
simplista, reducionista do fenômeno em voga. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra – é o que se sugere, 
para uma abordagem mais equilibrada. Em verdade, como reconhece o próprio PNUD, em seu 
Informe, há um “trade-off autêntico” entre democracia e mercado. Isso porque os mercados se 
balizam por razões puramente financeiras, de curto prazo, e são excessivamente voláteis. Existe uma 
tensão inelutável entre o individualismo e a desigualdade que tendem a resultar do funcionamento dos 
mercados, e a igualdade que consagra a cidadania democrática e a conseguinte necessidade da 
existência de um espaço público para a tomada de decisão – evitando-se, assim, a privatização dos 
juízos, como querem as forças do mercado. O discurso dos que advogam por mais e mais mercados 
entra em rota de colisão com o Estado. “O Estado é um mal necessário” – argúi-se comumente.  

 
A tensão entre os princípios associados ao mercado – elitismo, acumulação de renda, 

desigualdade econômica, plutocracia – e à democracia – igualdade política, igualdade jurídica, capacidade 
de autodeterminação do ‘demos’ – é dinâmica (PNUD, 2004a). Ao longo da história, vários foram os 
padrões de relacionamento que se firmaram entre as duas razões, a do mercado e a do Estado. Russell 
Hanson (1999) alega, na perspectiva da teoria política, que a democracia foi constantemente apropriada 
como a ideologia de uma classe – em oposição, portanto, a outras classes, quais sejam, os aristocratas e 
os plutocratas. “Politics was widely understood to entail some sort of compromise between classes in 
which the democracy and the plutocracy lived in uneasy peace” (p. 85). Essa “paz tensa” entre as forças 
plutocráticas e democráticas, retratada por Hanson, viria ganhar ares de harmonia em princípios do 
século XX, durante o período em que Ortega y Gasset avistou uma “revolução das massas”. Ocorria a 
“democratização consumista”: 

 
“Class connotations of democracy were gradually eliminated in favor of a more ‘universal’ 

conception of democracy founded on an all-inclusive social group – consumers. As class came to be 
understood in terms of consumption rather than with reference to the relations of production, the 
image of a class-divided society began to fade from American political rethoric.” (Hanson, 1999: 85) 

 
Mas a harmonia entre democracia e mercado era apenas aparente. A escassez de riqueza material, que 
sobreveio à crise internacional dos anos 1970, tornou inviável, para um Estado norte-americano 
endividado, satisfazer a demanda dos seus cidadãos por direitos e prerrogativas (entitlements). 
Neoconservadores propuseram, de pronto, o recuo do Estado, alegadamente “sobrecarregado”, como 
antídoto para o “destempero democrático” (Huntington) que se aliava às crescentes expectativas da 
população. Veio a “Revolução de Reagan” – e, o resto desta história, nós bem conhecemos. Adam 
Przeworski, falando francamente, concede: 
 

“o dilema tradicional da Esquerda tem sido que até mesmo procedimentos democráticos 
[considerados] perfeitos podem manter uma plutocracia: o governo dos ricos sobre os pobres. A 
experiência histórica tem mostrado que a democracia é compatível com a pobreza e a desigualdade 
na esfera social e com a opressão nas fábricas, nas escolas, nas prisões e nas famílias. E o dilema 
tradicional da Direita tem sido o de que a democracia pode transformar-se no governo da maioria 
dos pobres sobre a minoria dos ricos. Os procedimentos democráticos podem ameaçar a 
propriedade, o poder político, na forma do sufrágio universal e do livre direito de associação, podem 
ser exercidos para limitar os direitos de propriedade.” (Przeworski, 1994: 56)       
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O equilíbrio precário entre a forças mercadológicas e democráticas, como este a que nos 
submetemos presentemente na América Latina, não constitui, digamos, uma “novidade histórica”, 
conforme pudemos constatar. São restritas as condições dentro das quais a democracia se torna um 
estado de equilíbrio entre as estratégias descentralizadoras de forças políticas autônomas (Przeworski, 
1994). Assim, contrariando uma crença grassante no senso comum, afirmamos que podem, sim, 
concorrer, no tempo e no espaço, as lógicas “plutocráticas de mercado” e “democráticas de Estado”. É 
justamente essa a característica do conceito historicamente forjado de democracia – como insinua 
Hanson e escancara Przeworski: uma forma de resistência à racionalidade plutocrática. Não cabe aqui, 



portanto, negar a tensão existente entre mercado e democracia; tampouco postular a 
incompatibilidade absoluta entre os dois entes. Seria leviano, inconseqüente de nossa parte.  

 

A lógica em que operam os mercados é, sim, danosa à política democrática – se não refreada, se 
não contida. Não é à toa que a democracia pressupõe uma hierarquia entre a política e a economia; e, no 
limite, a autonomia da sociedade para ditar a forma como se organizará o seu mercado, pela via das 
eleições (PNUD, 2004a). Bem entendido esse aspecto, emitimos aqui o nosso parecer: conjugá-los, 
mercado e democracia, de forma percebida como justa pelos cidadãos nacionais, é  outro 
grande desafio das sociedades contemporâneas. Mercados e Estados democráticos podem e devem 
conviver. A democracia, em sua busca por limitar as exclusões que o mercado provoca, aumenta a 
legitimidade do sistema econômico; o mercado, ao limitar o poder do Estado sobre o cidadão, permite 
maior e melhor adesão à democracia (PNUD, 2004a). Fica a sugestão de Dani Rodrik: “a mera idéia de 
que os Estados e o mercado são complementares (...) possibilitou a prosperidade sem precedentes vivida 
por Estados Unidos, Europa Ocidental e parte do Extremo Oriente, na segunda metade do século XX”. 
Segundo o autor, a boa novidade do século XXI é que passamos a perceber, com maior nitidez, as 
virtudes das economias mistas (Rodrik, 2002).   
 

Não obstante, essa queda-de-braço tem sido, até o presente momento, vencida, de modo 
implacável e indisputável, pelas forças mercadológicas da economia internacional. A resultante vetorial é 
uma democracia conceitualmente pálida, desprovida de “alma”; e uma economia concentradora de 
renda, pauperizadora das classes (já) desprovidas. Ou, para sermos fiéis às definições de que nos 
valemos no decorrer do artigo, o que temos na América Latina é uma “democracia-conduta” (nos termos 
estreitos, definidos pelo PNUD) descolada da “democracia-conceito”. 

 

Constatou Daniel Zovatto, em pesquisa recente, a vinculação direta da democracia latino-
americana aos valores da liberdade (35%) e das eleições (27% dos entrevistados). Adiante, vimos como 
o conceito de democracia no subcontinente é apropriado de forma frouxa, geralmente reportado ao 
contexto das lutas contra a ditadura e aos movimentos sociais. Guiou-se, por conseguinte, à polissemia e 
à indefinição do conceito. Ora, questionamos: não seria a democracia, para os cidadãos latino-
americanos, um conceito negativo, formulado em oposição veemente à autocracia dos 
militares? Ao pugnarem pelos valores da liberdade e das eleições, não estariam os cidadãos latino-
americanos tornando a denunciar, de forma reiterada no tempo, os abusos, maus-tratos e censuras de 
toda sorte, a que estiveram submetidos durante os anos de regime ditatorial? Não é a democracia na 
América Latina, antes de uma “cultura”, um instinto de defesa? Essas, e outras tantas questões 
irrespondíveis, caminham pari passu com a tese da tibieza da democracia-conceito no subcontinente. 
Enfim, repercutimos Raymond Williams, segundo quem “if we are confused about the meaning of 
democracy, then we are also uncertain whether we are democratic” (Hanson, 1999: 85-6).   

 
No que tange à combinação de democracia e desenvolvimento sócio-econômico – binário 

ardorosamente pretendido por 75% dos cidadãos latino-americanos –, sugerida por Seymour Lipset e 
canonizada no pensamento ocidental, alguma desmitificação (ou descontrução) faz-se útil. Pois que, a 
rigor empírico, o desenvolvimento sócio-econômico de um país pode dar-se perfeitamente apartado da 
democracia-conceito (e. g., uma “revolução dos provimentos”, com ênfase nas políticas do tipo “supply-
side”, como a Revolução Industrial inglesa); pode, ainda, observar-se a democracia-conceito sem o 
paralelo desenvolvimento sócio-econômico (e. g., a “revolução das prerrogativas”, na França de fins do 
século XVIII – para permanecer com as terminologias e exemplos de Ralf Dahrendorf). Adam Przeworski 
é bastante mais taxativo nesse mister: “o argumento de que a democracia só tem condições de perdurar 
se produzir um desempenho econômico satisfatório não é uma lei objetiva e inexorável” (1994: 55).  

 
Przeworski percebe que uma frase muita repetida nos novos países democráticos é que ‘a 

democracia deve produzir, senão...’. As reticências, postadas ao final, apenas ressaltam o desfecho 
apocalíptico sugerido. Crê-se piamente em que a crise econômica possa levar os civis a se voltarem 
contra a democracia, o que aumentaria as possibilidades de uma subversão vitoriosa, da volta aos 
regimes autoritários. O que escapa à percepção de jornalistas, acadêmicos e políticos mais fatalistas é 
que a sobrevivência de uma democracia não depende unicamente do desenvolvimento sócio-econômico 
logrado, senão da ação de condições e instituições. A Grande Depressão é ilustrativa: a despeito da 
calamidade que se abateu sobre o continente europeu, as suas estruturas institucionais mostraram-se 
resistentes à crise econômica. Até O’Donnell dá o braço a torcer: “podem existir, em um Estado ineficaz, 
de legalidade truncada e baixo capital cívico, estruturas democráticas” (2004: 50). Trata-se de dois 
fenômenos absolutamente distintos – democracia e desenvolvimento –, que são presididos por 
lógicas, em certas situações, incongruentes (Przeworski, 1994). 
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É razoável a alegação de que ‘as reformas estruturais no subcontinente latino-americano 
falharam’? Se tomarmos em consideração a perspectiva adotada por este artigo, que vislumbra na 



confrontação entre os valores plutocráticos e democráticos o motor da história política recente na 
América Latina, a afirmativa acima reproduzida é cínica e dissimulada. Cínica, porque, se aceitamos a 
premissa de que as relações econômicas internacionais estão ancoradas em uma lógica (racional) 
plutocrática, obtém-se das tabelas e gráficos reproduzidos no corpo deste trabalho a perfeita adequação 
entre os fins pretendidos pela plutocracia internacional (acumulação e concentração da renda) e os meios 
empregados para tal. Pior: plutocratas internacionais mostraram-se eficientes na concentração da renda 
mundial entre os anos 1980-2000 (ver tabela 8). Dissimulada, porque fecha os olhos para o fato de que, 
em razão de movimentos desencadeados no “andar de cima” das relações econômicas internacionais, 
deu-se o agravamento de um quadro geral de pobreza e indigência, desigualdade social e legal, 
deterioração de relações trabalhistas, dependência e vulnerabilidade externa da América Latina. 

 

Em vista do patente desequilíbrio de forças entre mercado e Estado na contemporaneidade, não 
nos parece acaciano reafirmar: os cidadãos, ao participarem de pleitos democráticos, limpos e 
livres, são a fonte de toda autoridade exercida sobre eles pelo Estado e pelo governo. Cidadãos 
não são – e nem podem ser – meros portadores de direitos, numa postura passiva. São, a rigor, a 
justificativa da pretensão de mando e autoridade que o Estado e o governo articulam, quando tomam 
decisões coletivamente vinculantes – eis a característica peculiar à democracia (O’ Donnell, 2004: 39). 
Afora a democracia, todos os outros tipos conhecidos de autoridade política derivam a sua legitimidade 
para governar de instâncias não-democráticas, porquanto elitistas: direito divino, autoridade imemorial, 
conhecimentos privilegiados, posse de riquezas materiais. A democracia contemporânea dificilmente se 
exerce diretamente pelo povo, mas certamente provém do povo e, por isso, deveria ser para o povo. O 
que nos faz chegar à dedução inapelável: quando forças não-democráticas passam a conduzir os nossos 
Estados democráticos, vindo governar, não raramente, contra o povo, sinal de que algo de podre há no 
reino da América Latina... 

 

E como remediar um cenário dessa gravidade em nosso subcontinente? Essa é a parte mais 
complexa de todo o ensaio. Demanda-nos o exercício prescritivo – e uma honesta exposição dos nossos 
compromissos normativos. A prescrição acadêmica, qualquer que seja, desnuda o pretensiosismo, a 
imodéstia e o determinismo do seu autor. Os compromissos normativos, devidamente expostos, revelam 
os pontos de partida e as finalidades buscadas. Revelam, bem assim, que não existe a neutralidade; que 
não há uma análise infensa à penetração de valores.  

 

Mas é de todo óbvio, um truísmo até, que um decente conjunto de prescrições políticas para a 
melhoria da situação vivenciada pelos povos latino-americanos, na atualidade, não caberia nos limites de 
um artigo. Talvez ocupasse uma dúzia de livros, talvez toda uma biblioteca. Por conseguinte, para que 
possamos encerrar com alguma dignidade este ensaio, optaremos, então, por centrar fogo em um 
aspecto apenas da realidade política na América Latina. Aos nossos olhos, um aspecto do maior relevo 
para atingirmos, latino-americanos, um estágio democrático superior e qualquer incremento substancial 
em nossas condições materiais de vida. Falamos da cultura política. Precisamente, da cultura democrática 
latino-americana. 

 

*** 
 

David Held, em seus comentários ao texto de Guillermo O’Donnell para o Informe, reclamou: 
“me habría gustado ver un mayor énfasis puesto en la cultura política y alguna mención a las cuestiones 
educativas planteadas por un continente que abraza la democracia de muchas maneras, pero que 
también la combate y la impugna” (Held, 2004: 128). Fazemos coro a suas palavras. Infelizmente, 
parece ter-se olvidado o PNUD de atacar talvez a mais central das questões referentes a nossa 
democracia. Dizemos isso porque, até onde se concebe, a democracia foi abordada, no relatório e em 
seus anexos, da perspectiva dos agentes democráticos. Precisamente, considerando-se o “ser humano 
como agente”. Para uma abordagem mais profunda da temática da democracia latino-americana, pois, 
entendemos fundamental a compreensão das características culturais que modulam a ação dos agentes 
democráticos. Afinal, como o estudioso do desenvolvimento econômico Douglass North já havia alertado, 
são os modelos mentais dos atores que medeiam as suas escolhas. É necessário, portanto, 
compreender quão arraigada, no agente da democracia, está a cultura democrática. 

 

 40 

Mas a questão não deve resumir-se à cultura democrática enquanto manifestação da tradição. 
Não se resume ao apego a instituições, hábitos ou costumes vinculados à democracia, no plano prático. 
Deve ir muito além. A cultura democrática, qual a entendemos, é pré-condição para a 
emergência da democracia-conceito no subcontinente latino-americano. Requer do agente 
democrático o poder da crítica e da reflexividade. Demanda o que Fábio Wanderley Reis tachou de 
cidadão autônomo: o “indivíduo individuado”, isto é, o agente democrático que pode emancipar-se do 
contexto social em que está imerso. Faz mister cidadãos capazes de identificar, na confrontação concreta 



dos valores políticos, os seus interesses e preferências. Requer, em suma, agentes democráticos 
autoconscientes e, sobretudo, conscientes do sentido da democracia. 

 

Só a sociedade com real cultura democrática poderá, tempestivamente, alocar os recursos 
públicos da forma mais eficiente para o ‘demos’, e não contrariamente aos seus interesses. Indivíduos 
com verdadeira cultura democrática serão capazes autorizar o Estado e os governantes a agirem em seu 
nome, pela via da representação, com plena consciência de que, em última instância, são eles, agentes 
democráticos, os reais condutores da política do seu Estado. A verdadeira cultura democrática, aquela em 
que cada ser humano é percebido como um agente democrático de facto, é contrária à noção de 
“democracia delegativa” (O’Donnell). É avessa, também, à idéia de “violação de mandato” (Stokes). Em 
uma sociedade com cultura democrática, os cidadãos participam, direta e indiretamente, da política. Por 
isso, fazem de seus representantes políticos agentes mais responsáveis (accountable) e responsivos pela 
emergência da democracia-conceito na sociedade. Indivíduos com cultura democrática não fazem do 
Estado um mito. A sociedade que dispõe de cultura democrática constrói o seu Estado, dando-lhe 
moldes. O “Estado-para-a-nação”, se se prefere. 

 

 A boa cultura democrática, capaz de contra-arrestar forças não-democráticas, deve operar em 
duas esferas interconectadas. O indivíduo com cultura democrática há de fazer a política – interna e 
internacionalmente. Não basta que a democracia-conceito se instaure apenas no âmbito interno 
do Estado. Especialmente porque, em dias de globalização, “o mundo internalizou-se” – lembrando 
Celso Lafer. O indivíduo com real cultura democrática será capaz de acompanhar os principais debates 
internacionais em que o seu país estiver envolvido. Uma sociedade com cultura democrática não poderá 
virar as costas para a cena internacional, sob pena de sofrer as duras conseqüências da sua omissão. A 
sociedade com real cultura democrática optará por uma diplomacia pública, aberta aos estímulos, 
apreciações e juízos de seus cidadãos.      

 

Discorrendo sobre a racionalidade política do século XX, Jon Elster faz uma afirmação intrigante: 
“I do not believe that the main political reforms of the last century have been supported mainly by 
instrumental considerations”. O ponto de Elster é cortante, e diz muito respeito ao debate em tela. As 
grandes reformas políticas dos últimos cem anos – o sufrágio universal e o estado de bem-estar social – 
não poderão ser concebidos como produtos de uma racionalidade meramente instrumental – é o que ele 
nos aponta. A extensão do sufrágio e o estado de bem-estar foram experimentos levados a cabo a 
despeito das objeções de indivíduos orientados instrumentalmente, por uma lógica de mercado – postula-
se. Os descontentes com as reformas alegavam que os despossuídos (propertyless) abusariam de seu 
poder político, confiscariam a riqueza dos ricos e empobreceriam a todos, inclusive a eles próprios; o 
redistributivismo, este criaria uma nova classe de parasitas, de exploradores (Elster, 1991).  

 

A rigor, o desenho do argumento de Elster é praticamente o mesmo que empregamos. Uma 
orientação política democratizante protagoniza, o mais das vezes, uma relação de “paz tensa” 
com a lógica plutocrática. Avanços na democratização de uma sociedade implicam, necessariamente, 
recuo de forças elitistas (plutocracias, aristocracias, tecnocracias). Movimentos e contramovimentos, num 
sentido e no outro, são possíveis, pela mão dupla da política. Mas o que cabe reter, do exemplo em tela, 
é a vitória da lógica democrática sobre a plutocrática – ao que narra Elster. Em suma: indivíduos com 
verdadeira cultura democrática são capazes de operar mudanças. De identificar a lógica plutocrática (ou 
qualquer lógica elitista em que se venha metamorfosear a democracia-conceito), resistindo-lhe a força. A 
sociedade investida de cultura democrática poderá - como a própria História tratou de prover 
exemplos - gerar o contramovimento democrático, fazendo recuar os tentáculos plutocráticos 
das relações econômicas internacionais. 

 

Mas é evidente que, para suplantar a lógica plutocrática, fez-se necessária boa dose de cultura 
democrática. E, conforme sabemos, a aquisição da cultura democrática é processo lento, custoso, 
incremental, historicamente construído. Aqui, começamos a roçar o ponto verdadeiramente levantado por 
David Held. Held quer conhecer aspectos da educação e da aprendizagem na América Latina, buscando 
tecer as conexões entre estes e a cultura política do subcontinente. O que o acadêmico inglês almeja é 
situar a raiz do problema; a fonte sociológica da baixa qualidade da democracia latino-americana. Afinal 
de contas, como já dito, apenas o cidadão com o poder da crítica e da reflexividade mostra-se capaz de 
dimensionar as escolhas políticas por ele feitas quotidianamente.  
Figura 4: Relações triangulares na América Latina: a reação democrática possível  
 

              Relações Econômicas Internacionais 
 
 
 

           Lógica plutocrática mitigada                                                Lógica democrática 
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      Reformas Estruturais                                      Democracia-conceito 
      (2ª e 3ª gerações)           
 

 
 
 

Resta óbvio o papel que a boa educação, provida pelo Estado, tem a desempenhar no 
processo de geração da cultura democrática. O grande apelo feito por Guillermo O’Donnel, em seu 
texto para o Informe, diz respeito à atribuição que o Estado deve rogar para si: o provimento das 
condições necessárias para o desenvolvimento da democracia; a garantia dos direitos civis, sociais e 
políticos indispensáveis para a aquisição da boa cultura democrática. Replicamos O’Donnell: se a cultura 
democrática não encontra, sob os limites de um determinado território, condições suficientes para 
germinar, “hay entonces muy poco Estado”. A cultura democrática deve ser perseguida como a meta 
precípua em um Estado (democrático) que se preze. A conquista da consciência democrática, por parte 
dos seus cidadãos, afigura-se-nos imperiosa na tentativa de se romper com a conjunção das forças não-
democráticas que ora nos solapam. 
 

Não se pretende, para a América Latina, a perpetuação de um formalismo democrático sem 
substância. Não se acalenta mais a noção de uma democracia minimalista. Não há mais lugar para uma 
“adesão fascinada” aos procedimentos democráticos – como provoca Baudrillard, em nossa epígrafe. Há, 
neste quesito, boa confluência entre os acadêmicos entretidos com a temática democrática na América 
Latina. Eis a boa-nova do documento do PNUD. A advertência que o Informe do PNUD tenciona 
fazer, com o seu conceito de “democracia cidadã”, – até onde pudemos apreendê-lo –, é a da 
necessária urgência de uma real democratização da democracia latino-americana. Sob pena de 
que, não operados alguns ajustes de natureza “substantiva” em nossos regimes democráticos, tornemo-
nos, América Latina, ainda mais injustos e miseráveis, e, pior, incapazes de reagir a esse cruel estado de 
coisas.  

 

A democracia-conceito é a única arma de que dispõem os agentes democráticos para o logro de 
significativos progressos (materiais e não-materiais) para a coletividade. Não admite, o tão propalado 
Informe do PNUD, margem para a autocongratulação e a indulgência dos “nossos” democratas.  
Reclama-se, em verdade, o recheio dos procedimentos democráticos com conteúdo democrático.36 
Almeja-se aproximar a conduta dita “democrática” do conceito de democracia.  

 

Possivelmente, a realização prática da concepção de “democracia cidadã”, do PNUD, 
condicionará (e estará condicionada a) avanços substanciais na cultura democrática latino-
americana.  Nesse intento, o Estado, garante dos direitos civis, sociais e políticos, há de se fazer 
presente. Caberá ainda o aprofundamento das discussões do tema da democracia, tanto no meio 
acadêmico, como fora das universidades. A aquisição da cultura democrática na América Latina passa por 
caminhos diversos – desconhecidos, pedregosos, áridos –, e não há fórmula nem receituário que dê 
conta de encerrar as possibilidades. A democracia latino-americana – entende o autor deste ensaio – não 
há de ser tomada como um dado objetivo; e, sim, como uma construção inacabada, de alicerce frágil e 
pouca estatura. 

 
 

Nossos agradecimentos aos professores Bruno Wanderley Reis, Emir Sader, Fátima Anastasia e Renato Raul Boschi, de 
cujos apontamentos muito nos beneficiamos para a confecção deste ensaio. Incorreções ou imprecisões do artigo são de inteira 
e absoluta responsabilidade dos seus autores. 
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1. Introdução 

 
 

A história das relações entre Estados Unidos e América Latina nos revela que, desde seus 
primórdios, a agenda da política externa norte-americana foi pautada, única e exclusivamente, pelos seus 
interesses nacionais. Sob a égide de uma Constituição republicana com princípios democráticos e 
baseada na ética protestante, para a qual o lucro é uma virtude e a pobreza representa o fracasso 
individual, os governantes norte-americanos iniciaram a conquista da América. 

 
Com o pretexto de levar seus valores e a prosperidade para todo o continente, e repudiando 

qualquer interferência européia do Alasca à Terra do Fogo, os Estados Unidos expandiram-se, territorial e 
economicamente, estabelecendo uma relação de absoluto controle sobre as nações latino-americanas. 

 
A Doutrina Monroe, de 1813, já mostrava a preocupação dos Estados Unidos com a questão da 

segurança. O panamericanismo da década de 1880, que difere totalmente daquele sonhado por Simon 
Bolívar, foi o primeiro passo no sentido de promover o comércio hemisférico. Estes dois acontecimentos 
da história norte-americana nos revelam princípios que até hoje estão presentes nas relações dos 
Estados Unidos com a América Latina e o Caribe: livre-comércio, democracia e segurança, atendendo 
sempre aos interesses ianques.  

 
O neo-panamericanismo que começou a ser traçado com o fim da Guerra Fria, traz novos 

elementos à discussão sobre a integração econômica das Américas. A ALCA (Área de Livre Comércio das 
Américas), prevista para entrar em vigor a partir de janeiro de 2005, suscita uma calorosa, e 
imprescindível, discussão sobre os rumos do continente. A possibilidade de se aplicar às 34 nações 
abrangidas pelo acordo as regras do NAFTA (Tratado de Livre Comércio da América do Norte) coloca em 
questão se haveria alguma vantagem a ser concedida aos latino-americanos, ou se estar-se-ia apenas 
avalizando os interesses norte-americanos às custas das outras 33 nações. 

 
Justificam-se os temores ao se fazer um levantamento das conseqüências do neoliberalismo 

econômico no pós-Guerra Fria. Se, por um lado, a globalização concretizou o sonho de uma Europa 
unificada e a emergência dos Tigres Asiáticos, por outro, mostrou também o desmantelamento das 
frágeis economias de países dependentes de organismos financeiros internacionais, como o FMI e o 
Banco Mundial, que se viram obrigados a abrir seus mercados ao capital internacional. 

  
A abertura e a desregulamentação dos mercados, bem como os processos de privatização na 

América Latina tornaram os países mais vulneráveis às sucessivas crises dos anos 1990 e colocaram em 
dúvida a idéia de que as multinacionais representariam o desenvolvimento regional e a melhoria na 
qualidade de alguns serviços prestados, até então, por empresas públicas.   
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Ao contrário do que pregavam os arautos da globalização, as grandes corporações aceleraram 
o processo de degradação ambiental e as privatizações de serviços públicos sofreram uma piora na 
qualidade, acompanhada de um aumento das tarifas.  



Interessa-nos analisar, especificamente, o problema da água. A privatização dos serviços de 
água e esgoto, em alguns países, deixou consumidores sem água devido ao aumento das tarifas e à piora 
da qualidade da água tratada. Por se tratar de um serviço essencial à sobrevivência das pessoas, à 
qualidade de vida e à dignidade humana, este serviço deveria ser o último a ser entregue à ganância das 
multinacionais. Mas as agências reguladoras, criadas para facilitar o processo de privatização, pouco 
fizeram para defender os cidadãos de abusos, deixando-os à mercê das grandes corporações. 

 
Apesar da luta dos bolivianos de Cochabamba pela re-estatização ter sido bem sucedida, ela 

também nos mostrou uma dura realidade, qual seja, a impotência dos países latino-americanos frente ao 
Império. A revolta popular fez o governo boliviano voltar atrás, mas não foi, e nem será, suficiente para 
tornar o continente independente do poder norte-americano e de seu projeto neoliberal. A voracidade das 
multinacionais recaiu sobre os governos nacionais, que estão sendo processados em tribunais 
internacionais pela quebra de contratos abusivos. 

 
Este trabalho está dividido em duas partes. Na primeira, fazemos um panorama histórico da 

relação entre Estados Unidos e América Latina, mostrando como os interesses norte-americanos sempre 
determinaram a agenda internacional para a região e ressaltamos a política externa pós-Guerra Fria, 
pautada pelo neoliberalismo econômico, como continuidade das relações de dominação e controle do 
hemisfério pelos Estados Unidos. 

 
Na segunda parte, analisamos as conseqüências das privatizações do setor hídrico, os 

interesses das multinacionais da água e os receios de que a ALCA possa abrir caminho para outros 
infortúnios, como os ocorridos na Bolívia e na Argentina.  
 
2. O projeto imperialista para a América Latina 
 
 Escorço histórico 
 

Desde a promulgação de sua Constituição, os Estados Unidos deram início à sua expansão 
territorial, que durou toda a primeira metade do século XIX e resultou no domínio de todo o território a 
oeste das 13 colônias, passando pelo Rio Mississipi e se estendendo até o Oceano Pacífico. A ideologia do 
Destino Manifesto difundia “a idéia de que os Estados Unidos tinham direito a expandir seu controle 
através do continente virgem de um a outro oceano” (ATKINS, 1991: 159).     

 
Este expansionismo norte-americano é, também, fruto de um novo tipo de soberania 

constitucional caracterizada pela “tendência de um projeto aberto e expansivo, que opera num terreno 
ilimitado” (HARDT & NEGRI, 2001: 184). 

 
A idéia de liberdade, presente no preâmbulo da Constituição norte-americana, sugere a 

construção de um Estado a partir de sua própria sociedade. Ou seja, a aceitação de todos na construção 
da nação torna ilimitado o espaço a ser conquistado. Importante ressaltar, porém, que os nativos não 
eram acolhidos pelo texto constitucional e eram vistos como parte do território, o que permitiu seu 
genocídio sem entrar em choque com a Carta Magna (HARDT & NEGRI, 2001: 187-189). 

 
A ameaça da presença britânica na Flórida espanhola acirrou as tensões anglo-americanas, em 

meados de 1810. Em setembro deste ano, “o Congresso aprovou a primeira declaração formal de política 
externa dos EUA em relação à América Latina, a Resolução de Não-Transferência” (SCHOULTZ, 2000: 
18), segundo a qual os Estados Unidos, em prol de sua segurança, e sob ameaça externa, ocuparam o 
referido território. A Flórida era vista pelos Estados Unidos como uma base potencial para os inimigos que 
pretendessem atacá-lo.   

     
Em 1823, a preocupação norte-americana com a possibilidade de influências estrangeiras – 

mais precisamente, européias – nas ex-colônias espanholas e portuguesas das Américas, culminou na 
Doutrina Monroe, segundo a qual “os Estados Unidos se opunham a qualquer nova colonização das 
Américas ou a qualquer esforço por parte das nações européias de prolongar seus sistemas políticos para 
fora de seu próprio hemisfério” (DIVINE, 1992: 213). 
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Na década de 1880, o movimento panamericano começa a delinear uma política externa norte-
americana com vistas ao comércio nas Américas, o que demonstra que a segurança não é o único 
interesse dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe. Afinal, trata-se de um continente com 
muitos produtos primários a oferecer e uma população que, desde então, já era vista como um potencial 
mercado consumidor. Já antes das guerras de independência, “na virada do século XIX, quase um terço 



de todas as exportações dos Estados Unidos iam paras as colônias européias na América Latina e no 
Caribe” (SCHOULTZ, 2000: 20).  

 
Ao final do século XIX, os Estados Unidos perceberam que o expansionismo territorial 

encontrava limites, devido às suas próprias contradições internas. O sistema escravocrata, que não 
incluía os negros na liberdade apregoada pela sua própria Constituição, gerou tensões internas. A partir 
daí, a política de integração imperial entrou em crise e se transformou em imperialismo. Em 1904, o 
Corolário Roosevelt à Doutrina Monroe delineou a política de segurança dos Estados Unidos com relação à 
América Latina e ao Caribe, a qual basearia toda a agenda internacional norte-americana para a região 
no século XX. Assumindo roupagens diferentes, conforme a situação, o imperialismo americano foi 
responsável por diversas ocupações durante o século passado, sempre que os interesses ianques 
estavam em jogo. Com o pretexto de sua segurança, os EUA foram além e o Corolário Roosevelt 
justificava a dominação do continente (HARDT & NEGRI, 2001: 191-194). 

 
As duas grandes guerras consagraram os EUA como a grande superpotência do século XX. A 

economia mundial girava em torno do grande Império, que idealizou e sempre controlou os organismos 
financeiros multinacionais.  

 
A Guerra Fria trouxe à tona novamente uma política de segurança para as Américas com a 

criação da Organização dos Estados Americanos (OEA) e a assinatura do Tratado Interamericano de 
Assistência Recíproca (TIAR), bem como uma preocupação dos EUA em fazer prevalecer seu modelo 
econômico de desenvolvimento, aumentando a dependência dos países latino-americanos e caribenhos. 

 
Em síntese, segurança e comércio foram os dois grandes motivadores da agenda norte-

americana para a América Latina e o Caribe. Em verdade, não fossem as ameaças externas que 
pudessem comprometer a estabilidade da região, comprometendo a prosperidade econômica e a 
segurança norte-americanas, pouco espaço sobraria para a América Latina e o Caribe na formulação da 
política externa da Casa Branca e do Departamento de Estado. 
 
 A Era da Globalização e o neoliberalismo econômico 

 
O Fim da Guerra Fria, em 1989, significou para o mundo o surgimento de uma nova era. A 

ameaça soviética, “que encarnava a negação dos princípios do Credo e justificava a necessidade de uma 
postura nacional coesa e militante” (AYERBE, 2003: 24) por parte dos Estados Unidos, desapareceu. O 
capitalismo triunfou como modelo econômico e o mundo viu-se diante da oportunidade de realizar uma 
ampla cooperação visando ao desenvolvimento conjunto de todos os países. A Europa concretizou seu 
projeto de unificação econômica e a agenda global passou a ser preenchida com temas pós-materialistas 
como meio ambiente e direitos humanos. 

 
No plano da segurança, as ameaças mudaram de uma perspectiva estatal para uma 

civilizacional. Os conflitos étnicos, decorrentes da queda de regimes autoritários do antigo bloco 
comunista, bem como o terrorismo internacional, passaram a ser fontes de instabilidade e de grande 
preocupação para os Estados Unidos. 

 
Com relação à América Latina, apesar de um certo clima de paz, bem como a retomada da 

democracia em diversos países e a liberalização econômica, continuou predominando uma preocupação 
com a governabilidade. 

 
As principais preocupações com a segurança hemisférica estão associadas a fatores que 
podem afetar a governabilidade dos Estados latino-americanos: instabilidade econômica e 
excessiva dependência do financiamento externo; aumento da pobreza e da exclusão, que 
estimulam a migração interna em direção aos centros urbanos; e externa, em direção aos 
Estados Unidos; crescimento da criminalidade, especialmente do narcotráfico, com efeitos 
no aumento da corrupção e no enfraquecimento da capacidade coercitiva do poder público; 
e exploração indiscriminada de recursos naturais não-renováveis, facilitada pelas 
dificuldades de vigilância e controle enfrentadas pelos organismos governamentais. 
(AYERBE, 2002: 274) 
 
No aspecto econômico, ganhou força o processo de globalização, iniciado na década de 1970. 

O capital desconhece fronteiras e os investimentos passam a ser feitos em países que ofereçam as 
melhores condições e garantias. A qualquer sinal de crise, este capital pode ser transferido, em minutos, 
para outro país onde estará seguro.  
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A exemplo do sistema financeiro, a produção também é globalizada. As multinacionais se 
espalham pelo mundo de acordo com o preço da mão-de-obra e os incentivos fiscais e acesso a matérias-
primas. “O produto final incorpora componentes produzidos em muitos lugares diferentes do mundo, que 
são montados de acordo com os interesses de mercados específicos numa nova forma de produção e 
comercialização mais flexível e personalizada” (HARNECKER, 2000: 159). 

 
Na década de 1990, o processo de globalização se expandiu pelos países em desenvolvimento, 

especialmente na América Latina, na forma do modelo econômico neoliberal. 
 

Entre as medidas econômicas para favorecer a livre circulação do capital, contam-se: a 
abertura incontrolada dos mercados; a desregulamentação ou eliminação de todas as 
regras para o capital estrangeiro; a privatização das empresas estatais e das 
instituições que prestavam serviços sociais: educação, saúde, fundos de pensão, 
construção de habitação, etc., com conseqüente redução do papel do Estado e das 
despesas sociais; a luta prioritária contra a inflação; a flexibilidade no plano laboral. 
(HARNECKER, 2000: 193) (grifo nosso)     
 
Todas as diretrizes do governo norte-americano para a América Latina e o Caribe estão 

pautadas pela lógica globalizante neoliberal. Os interesses das multinacionais, que atuam através de 
“lobbies” bem articulados nas esferas governamentais, são fatores determinantes na formulação da 
política externa norte-americana. Independentemente das variações existentes – maior ou menor 
intervencionismo, multilateralismo ou unilateralismo – tanto a administração de Clinton quanto a de Bush 
deixam clara a pretensão de abrir o mercado das Américas para o capital norte-americano.  

 
A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) tornou-se objetivo comum de democratas e 

republicanos, pressionados por empresas de produtos e serviços que viram no processo de liberalização 
econômica a oportunidade de se instalarem em diversos países da América Latina, dominando seus 
recursos naturais e serviços estratégicos. 

 
Em um discurso intitulado “Liberalização no Hemisfério”, proferido no encontro do Conselho 

Empresarial da América Latina (CEAL), na cidade de Lima (Peru), em 1996, o Secretário Adjunto para 
Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo Clinton, Jeffrey DAVIDOW (1996), deixa clara a estratégia 
norte-americana com relação às Américas: 

 
Esta visão de liberalização como um processo que abrange reformas políticas e sociais, 
bem como econômicas, é o centro da política dos EUA para a América Latina. (...) Nós 
temos traçado objetivos ambiciosos. Nós queremos maximizar a abertura de mercados. 
Nós eliminaremos barreiras tarifárias e não-tarifárias sobre bens e serviços. Além disso, 
porém, nós trataremos de temas como agricultura, subsídios, investimentos, direitos de 
propriedade intelectual, regras de origem, taxas anti-dumping, padrões e solução de 
disputas. (...) Nossas comunidades empresariais precisam nos oferecer suas idéias e 
apoios. O setor privado pode demonstrar melhor a lógica e os benefícios potenciais da 
ALCA ao público, às legislaturas e à imprensa, em todos os países membros. 

 
Ocupando o mesmo cargo de Jeffrey Davidow, porém, no governo Bush, o Embaixador Otto 

REICH (2002), em discurso na Heritage Foundation, deixa claro que a estratégia em relação à ALCA e, 
portanto, em relação aos interesses americanos na América Latina, não mudou com a sucessão 
presidencial: 

 
Os Estados Unidos vendem mais para a América Latina e o Caribe do que para a União 
Européia; O comércio com os parceiros do NAFTA é maior do que o comércio com a UE e o 
Japão juntos; Nós vendemos mais para o Cone Sul, o Mercosul, do que para a China; e a 
América Latina e o Caribe constituem nosso mercado exportador de maior expansão. (...) 
Nossa prosperidade está ligada à prosperidade da região. (...) Por este motivo, o 
Presidente Bush está engajado na criação da Área de Livre Comércio das Américas. 
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A idéia de uma América unida em torno de um projeto neoliberal implica uma diminuição do papel do 
Estado, não apenas por conta das privatizações, mas também pela força dos contratos comerciais 
firmados com as multinacionais. As alterações nos ordenamentos jurídicos dos países membros da ALCA 
abrem espaço para que as normas contratuais acordadas com as multinacionais prevaleçam sobre a 
Constituição nacional e as controvérsias sejam decididas em foros internacionais, alguns deles ligados 



aos organismos financeiros internacionais. É o caso do Centro Internacional para Resolução de Diferenças 
Relativas ao Investimento37, ligado ao Banco Mundial, por exemplo. 

 
Os acordos privilegiam os direitos privados das empresas em relação aos direitos das 
comunidades locais, à sua herança genética e aos medicamentos tradicionais. (...) Propõe 
a criação de um mecanismo de solução de conflitos, transparente e eficaz, entre os países, 
através da arbitragem e outros mecanismos alternativos, de forma a resolver conflitos 
particulares na estrutura do acordo. Esse juizado decidiria, por exemplo, se a prática ou 
política de um país constitui obstáculo ao livre comércio. Implicará, assim, a 
desconsideração de leis locais sobre as mais variadas matérias. (RUIZ, 2002: 38) 

 
Na verdade, as linhas mestras do projeto neoliberal americano, que, desde 1993, está fazendo 

o México de vítima através do NAFTA, é um atentado às soberanias nacionais, na medida em que 
submete os Estados ao poder das multinacionais. Na política realista do Império, vale a lei do mais forte 
em prol dos seus interesses. Os discursos oficiais que parecem apontar para uma tendência de 
cooperação, apenas mascaram os reais interesses que motivam a integração hemisférica. 

 
Na anarquia do sistema internacional, foros de arbitragem não significam uma ordem jurídica 

supranacional imparcial. Ao contrário, eles apenas legitimam os interesses dos países desenvolvidos. São 
instrumentos de poder e seu funcionamento é mero uso da força. 

 
Como única superpotência do pós-Guerra Fria, os EUA têm clareza do seu poder e são 

convictos dos seus objetivos. O que muda é apenas a maneira de expressá-lo. Enquanto a administração 
Clinton, democrata, falava em “multilateralismo afirmativo”, os conservadores republicanos, que hoje 
estão no poder com George Bush, assumem uma postura unilateralista, sem preocupação de disfarçá-la. 
Isso fica evidente no trecho de um artigo, escrito na Revista Foreign Affairs, por Robert ZOELLICK (2001: 
74-75), atual Representante Comercial dos EUA: 

 
Cinco princípios caracterizam a política externa republicana moderna. Primeiro, ela tem 
como fundamento o respeito pelo poder, não se envergonhando de promover os interesses 
nacionais dos Estados Unidos. (...) Segundo, uma política externa republicana moderna dá 
ênfase à construção e à sustentação de alianças e coalizões. (...) Aliados e parceiros em 
coalizões devem arcar com sua parte nas responsabilidades; se o fizerem, suas visões 
serão representadas e respeitadas. (...) Terceiro, os republicanos consideram acordos e 
instituições como meios para alcançarem seus fins, não como formas de terapia política. 
(...) Quarto, uma política externa republicana moderna precisa adotar as mudanças 
revolucionárias dos setores de tecnologia da informação, comunicações, comércio e 
finanças que moldarão o ambiente global da política e da segurança. (...) Finalmente, uma 
política externa republicana moderna reconhece que ainda há muito mal no mundo – 
pessoas que odeiam os Estados Unidos e as idéias que sustentam. 

 
Do extrato acima, pode-se perceber a intenção dos EUA de firmar acordos internacionais 

quando convenientes aos seus interesses. A forma arrogante de colocar as condições para uma coalizão 
deixa evidente que, ao invés de cooperação, as políticas de alianças são vias de mão única.  

 
Em suma, é ilusão acreditar que uma Área de Livre Comércio das Américas possa representar 

para Washington a possibilidade de alguma perda em prol do desenvolvimento dos mais fracos. Afinal, o 
que está jogo são os interesses de multinacionais, que não estão preocupadas com as perniciosas 
conseqüências que podem causar aos países mais atrasados, mas, sim, com o volume de capital que 
poderão lucrar na concretização desta integração assimétrica. E é exatamente o interesse destas grandes 
corporações que está por trás da política externa norte-americana.  
 
3. A água na perspectiva do modelo neoliberal 
 
3.1. O direito à água 
 

A água doce é um recurso natural escasso e seu acesso está cada vez mais restrito às 
populações, seja pela falta de um gerenciamento adequado, seja pelo aumento da degradação ambiental. 
O processo de industrialização, acompanhado de uma superexploração dos recursos naturais, bem como 
o aumento da população global, agravam o abastecimento de água à população. O inchaço dos grandes 
centros urbanos culmina na ocupação de áreas de mananciais e na incapacidade dos municípios de 
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37 International Centre for SettIement of  Investment Disputes (ICSID).  



atenderem a toda população com coleta de esgoto. Não obstante algumas iniciativas no sentido de criar 
legislações ambientais que procurem amenizar o problema, ainda estamos longe de resolvê-lo. 

 
No entanto, a água é um recurso fundamental para a sobrevivência do homem. Garantir o 

acesso a ela é garantir o direito à vida, assegurado no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (ONU, 1948). Neste sentido, “a Constituição da África do Sul associa diretamente a 
disponibilidade de água à dignidade humana, quando afirma que a falta de garantia do acesso à água e 
aos serviços sanitários tem um impacto significativo no direito à dignidade e no direito à vida” 
(SELBORNE, 2002: 25). 

 
Não somente a água potável deve ser garantida, bem como a água destinada ao plantio e à 

dessedentação de animais, pois são atividades que garantem a alimentação dos seres humanos.  
 
A higiene pessoal é garantia de uma vida saudável, livre de doenças, para a qual a água 

também é imprescindível. Reza a Declaração Universal dos Direito Humanos (ONU, 1948), em seu artigo 
25, que “todos têm o direito a um padrão de vida adequado à saúde e ao bem-estar próprio e de suas 
famílias”. 

 
Especialistas estabeleceram a quantidade de 50 litros/pessoa/dia como o mínimo consumo de 

água necessário para atender às seguintes necessidades básicas: bebida, saneamento e preparo de 
alimentos. Eles requerem o reconhecimento deste índice como padrão para se medir o direito de aceso à 
água (UNFPA, 2001). 

 
Importante ressaltar que os tratados e as convenções das Nações Unidas, quando ratificados 

pelos governos dos países signatários, passam a fazer parte de seus ordenamentos jurídicos. Por este 
motivo, os Estados são responsáveis pelo seu cumprimento, assegurando os direitos de seus cidadãos. 

 
3.2. A água como mercadoria 
 

A discussão sobre o direito à água ganhou fôlego com o avanço da liberalização econômica, 
imposta pelo modelo neoliberal. A percepção de que a água será um recurso cada vez mais escasso 
despertou a atenção de grandes multinacionais que a vêem como uma fonte de riqueza no século XXI. 
Riccardo PETRELLA (2003[b]: 12) chama a atenção para a mercantilização da água: 

 
De meados dos anos 70 até fins dos anos 80, um poderoso trabalho ideológico foi realizado 
pelas multinacionais da água para que a privatização deste elemento essencial fosse 
aceita. Elas conseguiram obter o apoio da tecno-burocracia internacional, do mundo 
científico e dos especialistas, reunidos em múltiplos organismos internacionais 
profissionais. Nos anos 90, esse trabalho foi consolidado pela implantação de uma 
verdadeira engenharia institucional e operacional. Nos próximos quinze anos, deveremos 
ver, se nada se opuser a isso, a fase de coroamento deste processo de perenização dos 
lucros obtidos desta forma pelos capitães da água. 
 
Para PETRELLA, a iniciativa da mercantilização da água foi do Banco Mundial, ao criar o 

Conselho Mundial da Água (CMA), em 1994, e o Global Water Partnership (GWP), em 1996, traçando 
uma estratégia para o investimento privado no setor de água. Para o autor, a conquista da água pela 
lógica capitalista se dá em conformidade com cinco princípios: 

 
O primeiro princípio é o da água como mercadoria. (...) O segundo princípio é o da 
primazia do investimento privado. (...) Terceiro princípio: a passagem de uma cultura de 
direitos a uma lógica de necessidades. (...) O quarto princípio é o da privatização. (...) O 
quinto princípio é o da liberalização. (...) Os serviços de água não escapariam do 
princípio da liberalização e, dentro da OMC, as negociações chamadas AGCS (Acordo Geral 
sobre o Comércio de Serviços) deram a ele um impulso considerável. (PETRELLA, 2003[a]: 
16-17) 

     
A água que, por definição, é um bem natural de domínio público, não podendo ser apropriada 

por uns em detrimento de outros, passou a ser considerada também como bem de valor econômico, que, 
em consonância com o princípio do poluidor-pagador, visa à proteção e recuperação dos cursos d´água. 
Isso não significa que ela tenha se transformado em uma mercadoria. Como bem explica o jurista Paulo 
Affonso Leme MACHADO (2002: 32): 
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A água passa a ser mensurada dentro dos valores da economia. Isso não pode e nem deve 
levar a condutas que permitam que alguém, através do pagamento de um preço, possa 
usar a água a seu bel-prazer. A valorização econômica da água deve levar em conta o 
preço da conservação, da recuperação e da melhor distribuição desse bem. 

 
Contudo, a lógica neoliberal distorceu este princípio, entendendo que a água, como bem 

econômico, pode ser comercializada. Para as grandes corporações, este entendimento vem ao encontro 
dos seus interesses de obter grandes lucros com a venda de um bem cada vez mais escasso. 

 
 Na década de 1990, a onda de privatizações de serviços públicos essenciais à população 

levantou um debate acirrado sobre o papel dos setores público e privado na ordem econômica, 
especificamente no setor hídrico. 

 
Muitos argumentos pesam a favor e contra ambos os lados. Em favor do setor público pesam 

algumas características como: abertura, justiça, eqüidade e gestão ambiental. Por outro lado, o setor 
público também é caracterizado negativamente por conta da excessiva regulamentação, do clientelismo, 
da ineficiência e da estagnação. Por sua vez, o setor privado é conhecido, positivamente, pela eficiência, 
inovação tecnológica e pelo espírito empreendedor. Contra ele pesam argumentos como: descuido de 
bens públicos, tendência ao monopólio, sigilo e inacessibilidade (BEECHER, 2001: 249). 

 
No nosso entendimento, o grande problema das privatizações reside no fato de que as pessoas 

mais pobres acabam sendo privadas do acesso aos serviços, pois a lógica capitalista exclui aqueles que 
não têm poder de consumo. E, no capitalismo, quanto mais raro é um bem econômico, mais caro é o seu 
preço. 

 
Sendo o acesso à água um direito humano fundamental, a privatização de serviços de 

tratamento e distribuição deste bem impõe ao Estado a responsabilidade de garantir o atendimento a 
toda população, sem discriminação e abusos. A privatização, em matéria de direitos humanos, não pode 
desobrigar completamente o Estado das suas responsabilidades.  

 
Na medida em que governos sob as leis internacionais de direitos humanos permitem o 
envolvimento do setor privado, suas responsabilidades permanecem as mesmas. Medidas 
devem ser tomadas para assegurar que a suficiência, a potabilidade, o fornecimento e a 
disponibilidade da água estejam protegidos de interferências, bem como para assegurar 
que todos gozarão de seus direitos no tempo mais curto possível. (WHO, 2003) 
 
Contudo, os contratos de privatização impõem aos países duras penas com relação aos seus 

descumprimentos. Como já vimos no capítulo anterior, a preocupação com a segurança dos 
investimentos feitos nos países “parceiros” leva as multinacionais, com o patrocínio dos Estados Unidos, 
do FMI e do Banco Mundial, a criarem mecanismos internacionais de solução de conflitos, que julgam de 
acordo com a lei do mais forte. 

 
3.3. A privatização da água e a integração hemisférica 

 
Na América Latina, os exemplos de privatizações do setor hídrico têm comprovado a força das 

multinacionais e a primazia do capital privado sobre os interesses públicos. 
 
O caso do NAFTA (Tratado de Livre Comércio da América do Norte), cujas regras deverão ser 

estendidas à ALCA, serve de alerta. O capítulo 11 deste tratado assegura às multinacionais o direito de 
acionar diretamente os governos nacionais quando se sentirem lesadas. De acordo com este capítulo, os 
países membros estão proibidos de “reservar a extração em grande quantidade de água, sua exportação 
ou mesmo a gestão dos serviços de distribuição a empresas privadas do país”, podendo as autoridades 
canadenses, por exemplo, “serem acionadas pelas empresas de outros países do NAFTA” (PAQUEROT & 
REVIL, 2002: 46). Como os Estados Unidos dilapidam suas reservas de água, seus interesses já se 
voltam para o Canadá, que as possui em grandes quantidades. A concretização da ALCA, com a 
participação dos países da América do Sul, que compartilham as Bacias do Prata e Amazônica, será o 
caminho livre para as multinacionais da água norte-americanas. 

 
Em carta aberta aos participantes do terceiro Fórum Mundial da Água, realizado em Kyoto, em 

março deste ano, a Subsecretária de Estado norte-americana, Paula DOBRIANSKY (2003), deixa implícita 
a intenção dos EUA de abrir as portas para suas multinacionais da água: 
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Como foi sublinhado pelos líderes mundiais reunidos em Monterrey, em março de 2002, 
dar enfoque à necessidade de água e desenvolvimento é uma responsabilidade 
compartilhada pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Para os países doadores, 
isto significa um novo compromisso em promover o tipo de assistência necessária para o 
desenvolvimento sustentável. Para os países em desenvolvimento, significa um novo 
compromisso com a boa governabilidade, o investimento em seus próprios povos e a 
criação de condições locais requeridas para viabilizar o uso efetivo da assistência e o 
emprego de todos os recursos, particularmente aqueles no setor privado. Estes objetos são 
especificamente críticos no setor hídrico. Nós cremos que todos os governos devem fazer 
da água uma prioridade nas suas estratégias nacionais de desenvolvimento e nos planos 
de redução da pobreza. 

 
O recado é claro: a água deve fazer parte da estratégia de desenvolvimento dos países pobres, 

patrocinada pelo setor privado, com base nos princípios do neoliberalismo. Ou seja, todos têm o direito a 
se desenvolver, desde que garantam os lucros das multinacionais norte-americanas e entreguem seus 
recursos estratégicos, que poderiam ser um forte poder de barganha, numa visão realista das relações 
internacionais. 

 
Mas, enquanto a ALCA não se realiza, a prática neoliberal, que prega a liberalização dos 

mercados, a desregulamentação e a privatização em prol de um “desenvolvimento” regional “justo e 
eqüitativo”, já vem causando seus estragos na América Latina. 

 
Na Argentina e na Bolívia, três empresas de serviço de abastecimento de água e saneamento, 

que haviam sido privatizadas, tiveram que ser re-estatizadas, após o caos que geraram em Tucumán, La 
Paz e Cochabamba. 

 
Em 1997, a empresa francesa Vivendi-Genérale des Eaux, que começou a operar em 1993, na 

província de Tucumán (Argentina), foi obrigada a se retirar após uma iniciativa popular de desobediência 
civil. Constatando a deterioração da qualidade da água e o aumento das tarifas em 100%, os 
consumidores recusaram-se a pagar as contas de água. Após sanções do governo da província e uma 
tentativa frustrada de renegociar o contrato, a Vivendi se retirou da Argentina e atacou os consumidores 
de Tucumán no Centro Internacional para Resolução de Diferenças relativas aos Investimentos, que deu 
razão aos moradores da província (POUPEAU, 2003: 28). 

 
Diferente é a situação de La Paz (Bolívia). Nesta cidade, o serviço de água e esgoto foi 

privatizado e passou a ser administrado pela empresa francesa Lyonnaise des Eaux. As tarifas tiveram 
aumento de 2 para 12 bolivianos e as demissões provocaram uma perda na qualidade do serviço. Porém, 
nenhuma atitude drástica foi tomada contra a empresa, que consegue driblar a Justiça com recursos 
infindáveis, livrando-se das condenações (POUPEAU, 2003: 30). 
 
4. O exemplo de Cochabamba 
 

Em 1998, a Bolívia aprovou a Lei 2.029, que permite a privatização da água potável e do 
saneamento básico. Esta lei foi exigência do FMI e do Banco Mundial como condição para a renegociação 
da dívida externa boliviana. 

 
A mais agressiva campanha do Banco Mundial pela privatização teve como foco o sistema 
público de água da terceira maior cidade da Bolívia, Cochabamba. (...) Em fevereiro de 
1996, representantes do Banco disseram ao prefeito de Cochabamba que estariam 
liberando um empréstimo de US$ 14 milhões para a ampliação do serviço de água, sob a 
condição de que a cidade privatizasse sua água. Em junho de 1997, os representantes do 
Banco disseram ao presidente boliviano que um alívio de US$ 600 milhões da dívida 
externa estava na dependência de Cochabamba colocar suas águas nas mãos de 
corporações privadas. (SHULTZ, 2002) 
   
A aprovação da lei 2.029 permitiu a privatização do serviço de água e saneamento do 

município de Cochabamba. A administração foi entregue à empresa Aguas del Tunari, cuja principal 
acionista é a corporação norte-americana Bechtel, com sede em São Francisco. Era o começo de uma 
rebelião que serviu de exemplo para todos os países submetidos ao modelo neoliberal traçado por 
Washington. 
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Os aumentos abusivos nas tarifas (mais de 100%), além de contas de água em que não 
constavam as medições de consumo, suscitaram a revolta da população de Cochabamba. Vários foram os 



protestos realizados. Houve confrontos com a polícia, relembrando os protestos anti-globalização ao 
redor do mundo. A pressão da população foi tanta que levou o governo boliviano a romper o contrato. 

 
Era a primeira vez, em quinze anos de modelo neoliberal na Bolívia, que se faziam 
retroceder de maneira contundente as medidas do governo, do Banco Mundial, do FMI e do 
BID. A partir daí, a Bolívia jamais foi a mesma. As pessoas recuperaram a confiança em 
um futuro diferente. A experiência de Cochabamba na luta contra a privatização da água 
expandiu-se por todo o mundo como um exemplo de que é possível defender nossos 
recursos naturais e nossas empresas públicas. (SOLON, 2003: 32) 
 
No entanto, nem tudo foi festa e libertação. Vieram também as retaliações. Inconformada com 

a quebra do contrato, a Bechtel ingressou com um pedido de indenização no Centro Internacional para 
Resolução de Diferenças Relativas aos Investimentos (ICSID). Para tanto, a empresa norte-americana 
transferiu sua sede para Amsterdã, a fim de se valer de um tratado bilateral sobre investimentos, 
firmado entre Bolívia e Holanda, que elege o ICSID como foro para resolução de dissídios entre 
investidores holandeses e bolivianos. 

 
Esta justiça alheia e privada a serviço das multinacionais é promovida pelos tratados de 
livre-comércio em nível continental, regional e bilateral. Este mecanismo está presente nos 
rascunhos da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas), no Tratado de Livre Comércio 
da América do Norte (conhecido como NAFTA), (...) em acordos regionais como os da 
ATPDEA (Acordo de Preferências Comerciais para a Região Andina e Luta contra o 
Narcotráfico) e em mais de dois mil tratados bilaterais de investimentos que existem no 
mundo. (SOLON, 2003: 33) 
           
Mais surpreendente ainda é o valor da indenização: US$ 25 milhões. Em poucos meses que a 

Bechtel administrou o serviço de água de Cochabamba, não poderia ter gastado todo esse montante. 
Porém, este valor é calculado com base num mecanismo de expropriação indireta, presente nos Acordos 
de Preferências Comerciais para a Região Andina, segundo o qual “as multinacionais têm o direito de 
pedir indenizações não só pelo que investiram, como também pelos futuros lucros que poderiam ter 
obtido se o governo não tivesse rompido seu contrato ou aprovado tal ou qual dispositivo que os impediu 
de realizar seu negócio” (SOLON, 2003: 33).    

   
A “guerra” pela água em Cochabamba pode ser apenas o começo do que pode vir pela frente. 

A entrada em vigor da ALCA pode ser o início de uma proliferação de casos semelhantes e o sacrifício de 
países que pagarão um preço alto pelo simples fato de suas populações exigirem o que lhes é de direito: 
o exercício da cidadania na defesa de sua dignidade. 

 
5. Conclusão 
 

O interesse dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe, que teve seu início com a fase 
de expansionismo territorial e depois se perpetuou em diversas facetas, sempre deixou clara a visão 
realista de Washington. Não obstante algumas tentativas de aparentar um idealismo, como no caso dos 
14 pontos de Woodrow Wilson, ou uma cooperação, como no caso do NAFTA, a postura norte-americana 
sempre se pautou pela defesa de seus interesses, subjugando outras culturas e acreditando em um dever 
missionário de levar aos outros povos os valores basilares que fundam aquela nação. 

 
A América Latina e o Caribe aparecem na agenda da Casa Branca quando representam uma 

ameaça à sua segurança interna ou quando os interesses econômicos das grandes corporações norte-
americanas estão em jogo. No primeiro caso, lembremos das várias intervenções militares na região. 
Com relação ao segundo, as recentes tentativas de implantação da Área de Livre Comércio das Américas 
(ALCA) nos mostram a voracidade das multinacionais interessadas no mercado latino-americano. E é isto 
que deve nos preocupar. 

 
A desregulamentação e a abertura dos mercados, baseadas na lógica neoliberal e impostas aos 

países dependentes do capital externo, começam a fazer suas vítimas na América Latina. A privatização 
dos serviços de água e saneamento, na Argentina e na Bolívia, nos deixa preocupados com as 
conseqüências de uma Área de Livre Comércio das Américas que vise, exclusivamente, aos interesses do 
país mais poderoso.  Afinal, serviços essenciais à vida da população não podem ser negociados como 
mercadorias e os Estados têm a obrigação de garanti-los aos seus cidadãos. 
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O exemplo dos moradores de Cochabamba, na Bolívia, cuja luta obrigou o Estado a promover a 
re-estatização da empresa de água e saneamento daquela cidade, é tido por muitos como prova de que a 
pressão popular pode ser decisiva na inversão das regras do jogo ditadas por Washington. 

 
Contudo, a força do Império ainda prevalece e a pressão popular, em Cochabamba, pode ter 

sido apenas a ilusão momentânea de um poder que, de fato, não existe. A condenação do governo 
boliviano em US$ 25 milhões, em processo instaurado pela multinacional Bechtel, julgado em um tribunal 
ligado ao Banco Mundial, demonstra a força do modelo neoliberal norte-americano e a continuidade do 
imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina e o Caribe. 

 
A reversão deste processo e a independência completa da região, a fim de que ela possa traçar 

seus próprios rumos, não serão possíveis através de manifestações populares isoladas, ainda que um 
Estado “ouça” as vozes do povo e as transforme em ações governamentais. É preciso que essas 
manifestações se dêem de maneira conjunta, além das fronteiras dos países, e os Estados as “ouçam”, 
também conjuntamente, para agirem no sentido de uma mudança de rumo nas suas políticas, no âmbito 
continental, barrando os interesses unilaterais dos Estados Unidos. 

 
 

*** 
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1. Introdução 
 

Em 06 de junho de 2003, após 12 anos de negociações, Chile e Estados Unidos celebraram um 
Tratado de Livre Comércio (TLC). O texto firmado, já promulgado por ambas as Partes Contratantes, 
contém 24 capítulos que abordam desde princípios básicos de um TLC, como tratamento nacional e 
regras para acesso mercados, até temas complexos, como compras governamentais, investimentos, 
comércio eletrônico, política de concorrência, cláusula social, entre outros.38 Ademais, como objeto deste 
estudo, o TLC regula procedimentos específicos para a solução de controvérsias em dois capítulos: um 
sistema geral (Capítulo 22) e um específico para disputas sobre investimentos (Capítulo 10, Seção B). O 
objetivo deste estudo é justamente analisar essas duas modalidades de solução de controvérsias. 

 
Para tanto, busca-se, inicialmente, contextualizar a política comercial chilena e norte-americana 

bem como se apresentar uma visão geral do TLC. A partir daí, é feita uma análise das principais 
disposições dos Capítulos 22 e 10 tendo como foco: quais são as partes na controvérsia; qual o âmbito 
material de aplicação das regras; como é tratada a duplicidade de foro; quais os efeitos das decisões; 
quais as inovações dos sistemas. 

 
Por fim, são feitas considerações críticas de acordo com as observações realizadas na primeira 

parte do trabalho. 
 
2. Política comercial chilena e norte-americana 
 

O Chile, desde a década de 70, modificou substancialmente a condução de sua política comercial. 
Com o golpe militar em 1973, o ex-presidente Pinochet implementou um plano de ampla abertura 
econômica. 

 
Fuentes distingue três fases da política comercial chilena desde então. A primeira (anos 70), 

corresponde ao desmantelamento “unilateral” de barreiras comerciais visando a corrigir o sistema 
protecionista que se refletia em tarifas de até 750% sobre bens importados. A tarifa média de importação 
era de 105%. Em junho de 1979, com a reforma implantada por Pinochet, a tarifa média de importação 
baixava para 10%, exceto automóveis; na segunda, anos 80, houve sérios problemas com o balanço de 
pagamentos chilenos, em função da brusca redução das tarifas no período anterior. As tarifas de 
importação foram incrementadas em 1983 e 1984 e foram implementados mecanismos de drawback 
visando estimular as exportações. Em 1988, as tarifas foram novamente reduzidas; nos anos 90, 
juntamente com a abertura política, inicia-se o terceiro período, da política comercial denominada 
“bilateral”.  
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38 O TLC foi celebrado em 06 de junho de 2003. Em 3 de setembro de 2003 foi promulgado pelo presidente Bush (EUA) e, em 4 de 
dezembro de 2003, pelo presidente Ricardo Lagos (Chile). Ochagavia, 2003. 



 
O Chile firma, então, diversos acordos comerciais: México (1991), Colômbia (1993), Venezuela 

(1993) e Canadá (1996). Tal período corresponde à busca de reciprocidade na abertura comercial 
chilena, ao invés de uma política unilateral de liberalização.39 Deve-se mencionar ainda, como parte 
dessa política, os TLCs firmados com o México (1998), com os países da América Central (1999), com a 
União Européia (2002), com a European Free Trade Área – EFTA (2003),  com a Coréia (2003) e com os 
EUA (2003), cujo sistema de solução de controvérsias é o objeto deste estudo.40 

 
Quanto aos EUA, ressalta-se que a aprovação de acordos comerciais, ou seja, sua política 

comercial, está diretamente ligada à autoridade comercial concedida ao presidente pelo Congresso, nas 
Leis de Comércio (Trade Acts). Atualmente, a Lei de Comércio de 2002 possui um capítulo (Trade 
Promotion Authority – TPA) que concede ao presidente norte-americano a autoridade para negociar 
acordos que não podem ser emendados pelo Congresso (fast-track). Especificamente, a TPA prevê a 
possibilidade de se consolidarem algumas negociações em curso na Organização Mundial do Comércio 
(OMC); para o estabelecimento de uma Área de Livre Comércio das Américas (ALCA); e para as 
negociações de um TLC entre EUA e Cingapura e entre EUA e Chile, que realmente se confirmaram.41 

 
Como afirma Barral, tal instrumento (TPA) prevê inúmeros procedimentos que garantem, na 

verdade, a intervenção do Congresso antes da entrada em negociação, antes da celebração do acordo, 
durante a proposta de implementação e em sua aprovação final. Dessa maneira, embora transparente o 
processo, no sentido de se garantir uma participação mais democrática dos diversos setores sociais, há 
uma forte ingerência dos grupos lobistas ligados à grupos empresariais na defesa de seus interesses.42 
 
3. Visão geral do TLC 
 

O objetivo geral do TLC é estabelecer uma zona de livre comércio (ZLC) entre as Partes 
Contratantes. Como objetivos específicos, enumera-se: estimular a expansão e diversificação do 
comércio entre as partes; eliminar os obstáculos ao comércio facilitando a circulação transfronteiriça 
entre bens e serviços; promover a concorrência leal na ZLC; aumentar substancialmente as 
oportunidades de investimento nos territórios das partes; proteger de forma adequada e eficaz, fazendo 
valer os direitos de propriedade intelectual; criar procedimentos eficazes para a aplicação e cumprimento 
do tratado, sua administração conjunta e a solução de controvérsias; e estabelecer um sistema de maior 
cooperação bilateral, regional e multilateral.43 

 
Os 24 capítulos do TLC tratam, assim, de um amplo leque de temas. Alguns deles se referem, 

especificamente, àqueles não negociados no âmbito multilateral da OMC. É o caso de compras 
governamentais (Cap. 9); investimentos (Cap. 10); serviços transfronteiriços (Cap. 11); comércio 
eletrônico (Cap. 15); política de concorrência, monopólios e empreendimentos públicos; cláusulas sociais 
(Cap. 18); cláusulas ambientais (Cap. 20) e as diversas inovações no sistema de solução de 
controvérsias (tanto no Cap. 10 quanto no 22). 

 
É de se notar, entretanto, as assimetrias entre as Partes Contratantes, abaixo ilustradas:44 
 

         Tabela 1 
Dados de 2002 Chile EUA 
PIB (US$) US$ 58,6 bilhões US$ 10,4 trilhões 
População 15,1 milhões 278 milhões 
Exportação 18,3 bilhões 724 bilhões 
Investimentos estrangeiros no 
país 45 

US$ 9,5 bilhões US$ 274 milhões 

 
Como se vê, o TLC envolve dois Estados com economia e população totalmente assimétricas. O 

PIB norte-americano é cerca de 180 vezes superior ao chileno; a população, por sua vez, 
aproximadamente 20 vezes maior.  

 

                                                 
39 Fuentes, 1997, p. 149-157. 
40 WT/TPR/S/124, p. 13. Veja-se também www.sice.oas.org/Trade/chi_e.ASP.  
41 TPA, Sec. 2106. 
42 Barral, 2003, p. 24, 32. 
43 TLC Chile-EUA, arts. 1.1, 1.2. 
44 Silva, 2003, p.12. 
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http://www.sice.oas.org/Trade/chi_e.ASP


Traz ainda o TLC um escalonamento de desgravação tarifária para um fluxo aproximado de US$ 
3 bilhões em 12 anos, entre os dois países:46 

 
    Tabela 2 

Prazo Chile -> EUA EUA -> Chile 
Imediata 95.4% (item) / 87% (volume) 90.4% (item) / 88.5% (volume) 
2 anos 1 item / 0.8% (volume) 0.1% (item) / 0.2% (volume) 
4 anos 1.9% (item) / 0.2% (volume) 5.3% (item) / 8.6% (volume) 
12 anos 100% 100% 

 
Percebe-se que a maior parte da desgravação do comércio se dá nos primeiros quatro anos de 

vigência do TLC. Neste período, a desgravação corresponde, aproximadamente, a 96% dos itens 
negociados e 88.5% dos volumes exportados. 

 
Ademais, é de se notar que, no comércio entre o Chile e EUA, as pautas de exportação são bem 

distintas. Enquanto os EUA exportam, principalmente, bens intermediários e de capital, o Chile exporta 
minerais e produtos agrícolas no fluxo oposto. 

 
Por fim, há de se falar que existem críticas no sentido de que, atrás de um suposto TLC, tem-se, 

na verdade, um tratado que consolida de forma muito ampla a proteção ao investidor estrangeiro no 
Chile.  O exemplo dado para ilustrar tal hipótese é o caso da indústria do cobre chileno. Chile e EUA 
lideravam a produção mundial de cobre em 1990. Desde então, os EUA passaram a produzir 
sistematicamente menos e compraram as empresas chilenas de exploração de cobre. Em 2001, a 
produção chilena, impulsionada pelos investimentos estrangeiros chegou a ser 3 vezes maior que a de 
1990. Porém, os preços do cobre nos últimos 5 anos foram os mais baixos do século (uma redução de 
cerca de 60%). Dessa forma, os EUA se abastecem de cobre, pois as subsidiárias chilenas exportam para 
as casas matrizes no EUA por preço barato, e conservam suas reservas para a produção no futuro. Nesse 
sistema de trocas, contam agora, ainda mais, com a proteção jurídica prevista no TLC. 47 
 
4. Sistema de solução de controvérsias 

 
Como colocado, são previstos dois sistemas de solução de controvérsias no TLC Chile-EUA. O 

sistema geral do Capítulo 22 e um específico para investimentos, no Capítulo 11, Seção B. Existem ainda 
regras especiais para solução de controvérsias de serviços financeiros que, por sua especificidade, não 
são abordadas neste artigo.48  

 
O TLC prevê, inicialmente, a criação de uma Comissão para a administração do tratado e do 

sistema de solução de controvérsias. A Comissão é também responsável pelo estabelecimento das regras 
de procedimento do sistema que devem assegurar determinados direitos como a realização de pelo 
menos uma audiência para que se ouçam as partes em uma eventual disputa.49 

 
A seguir, serão destacados os seguintes pontos no sistema: partes na controvérsia; duplicidade 

de foros; modalidade de violações (âmbito de aplicação); inovações dos sistemas; e efeitos das decisões. 
 
4.1. Solução de controvérsias no Capítulo 22 
 
No sistema do Capítulo 22, somente os Estados podem ser partes na controvérsia. As etapas do 

procedimento são resumidas por Juliana Domingues: 
 
Este sistema considera várias instâncias [etapas]: a primeira instância é o das consultas ou 
negociações diretas entre as partes; a segunda considera a intervenção da Comissão de Livre 
Comércio do Acordo como instância de discussão e solução de conflitos por meio dos 
chamados “bons ofícios”, mediação ou conciliação. Entretanto, se as partes não chegarem a 
um acordo satisfatório, será constituído um painel arbitral, composto de três árbitros. Este 
painel deverá determinar se uma parte cumpriu ou não com suas obrigações e, 
eventualmente, apresentar suas recomendações.50 
 

                                                 
46 Silva, 2003, p. 9. 
47 Leiva, 2003; Fazio, 2002. 
48 TLC Chile-EUA, arts. 12.17 e 12.18. 
49 TLC Chile-EUA, art. 22.10.1. 
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50 Domingues, 2003, p. 739. Veja-se TLC Chile-EUA, arts. 22.5; 22.6 e 22.15.1.  



O sistema remete, portanto, às conhecidas etapas de solução de controvérsias em matéria de 
direito internacional econômico, buscando procedimentos “amigáveis” antes do estabelecimento de um 
grupo de arbitragem para a solução da controvérsia. 

 
É de se notar que o direito dos particulares invocarem o TLC em seus sistemas internos, 

administrativos ou judiciários, é expressamente negado por disposição do TLC: “nenhuma Parte poderá 
outorgar direito de ação em sua legislação interna contra a outra Parte com fundamento em que uma 
medida de outra Parte é incompatível com este Tratado”.51 Em outras palavras o TLC não é auto-aplicável 
nos ordenamentos internos de cada Estado. 

 
Questão acessória que surge é a possibilidade da atuação ou não de amicus curiae no sistema.52 

Prevê-se que o painel considerará as solicitações efetuadas por entidades não-governamentais (ONGs), 
desde que localizadas nos territórios das Partes, para apresentar relatórios que auxiliem o painel na 
análise dos argumentos das Partes.53 A disposição inova com relação a outros sistemas de solução de 
controvérsias, como o da OMC, por exemplo. Naquele, não existe nenhuma disposição quanto à 
obrigatoriedade de recepção dos relatórios de ONGs. De fato, até hoje, na jurisprudência da OMC, os 
relatórios das ONGs não tiveram peso decisivo nas decisões dos painéis.54  

 
Ainda, no sentido de busca de transparência nas disputas, as regras dos procedimentos de 

controvérsia prescrevem audiências públicas, exceto no caso de informações confidenciais das Partes, 
que devem ser resguardadas.55  

 
Quando uma Parte considere que uma medida é incompatível com as obrigações do Tratado ou, 

que a outra Parte haja descumprido obrigações assumidas; e quando uma Parte considere que uma 
medida de outra Parte cause anulação ou impedimento no sentido do Anexo 22.2, pode-se acionar o 
sistema de solução de controvérsias.56  

 
O Anexo 22.2 trata das medidas que não contrariam o tratado, mas alunam ou impedem os 

benefícios razoavelmente esperados. Estas disposições correspondem ao que se denominam demandas, 
ou reclamações, “por violação” e “sem violação”, de forma análoga às modalidades encontradas no 
sistema da OMC.57 Na demanda, ou reclamação, “sem-violação”, a medida contestada não contraria o 
tratado mas causa anulação (nullification) ou impedimento (impairment) de benefícios a uma das Partes. 

  
A duplicidade de foros, ou seja a possibilidade de que uma mesma controvérsia seja demandada 

em diferentes sistemas, é expressamente vedada. O Estado demandante tem a discricionariedade de 
escolher o foro em que vai demandar.58 Porém, uma vez que haja a solicitação para o estabelecimento do 
procedimento arbitral naquele foro, excluem-se os demais.59 

 
Não se afasta, entretanto, a possibilidade de forum shopping internacional. Melhor dito: o Estado 

demandante pode “procurar” o sistema mais eficiente, que melhor lhe atenda, dentre os diversos 
competentes disponíveis.60 É a hipótese, por exemplo, da demanda poder ser iniciada tanto na OMC 
quanto no sistema do TLC Chile-EUA. 

 
Por fim, uma das grandes inovações do sistema refere-se à possibilidade de compensações 

monetárias entre as Partes.61 No sistema da OMC, diferentemente, a implementação de uma decisão 
contrária a um Estado é feita com a eliminação das medidas julgadas incompatíveis com as obrigações do 
tratado. Caso não sejam estas medidas eliminadas, prevê-se ainda a possibilidade de retaliação 
econômica com a suspensão de benefícios contra o Estado “perdedor”. Porém, no sistema do TLC, há a 
possibilidade do Estado demandado, dentro dos 30 dias seguintes à notificação da intenção de suspender 
benefícios, opte por pagar uma “contribuição monetária anual”. As partes devem, neste caso, iniciar 
novas consultas para que se estabeleça o valor desta contribuição. Caso não se chegue a este valor em 

                                                 
51 TLC Chile-EUA, art. 22.20. 
52 Para uma discussão sobre amicus curiae, veja-se Ribeiro, 2003, p. 207-213 
53 TLC Chile-EUA, art. 22.10.1.d 
54 Ribeiro, 2003 p. 209. 
55 TLC Chile-EUA, arts. 22.10.1.a, 22.10.1.c e 22.10.1.e 
56 TLC Chile-EUA, arts. 22.2.a, 22.2.b, 22.2.c. 
57 Barral, 2003b, p.5 
58 TLC Chile-EUA, arts. 22.3.1 e 22.3.3. 
59 TLC Chile-EUA, art. 22.3, §2 
60 Sobre a discussão de forum shopping internacional veja-se Barral, 2003b, p. 25-26. 
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30 dias após o início das consultas, o valor deverá ser estabelecido em 50% do nível dos benefícios que o 
grupo arbitral tenha determinado e, caso não o tenha, em 50% dos benefícios que o Estado vencedor iria 
suspender.62 

 
Como observação final, a utilização de compensações monetárias é igualmente objeto de 

propostas no âmbito da OMC, porém, não se chegou até hoje em um consenso sobre como essa 
modalidade pode ser implementada.63 

 
4.2. Solução de controvérsias em investimentos – Capítulo 10, Seção B 
 
O sistema de solução de controvérsias do Capítulo 10 - Seção B trata dos conflitos investidores-

Estado de forma bastante ampla. O conceito de investimento significa todo ativo de propriedade do 
investidor ou por ele controlado, direta ou indiretamente, incluindo empresas; ações e outras formas de 
participação no patrimônio das empresas; bônus e obrigações; mercado de futuro, opções e derivativos; 
direitos contratuais; direitos de propriedade intelectual; entre outros.64  

 
As partes na controvérsia, como colocado, são o investidor de uma Parte (demandante) e o outro 

Estado (demandado). Ademais, os monopólios e empresas Estatais também podem figurar como 
demandados.65  

 
De forma geral, os procedimentos previstos incluem consultas e negociações na tentativa de uma 

solução amigável antes do estabelecimento de arbitragem.66  
 
Quanto à possibilidade de se receber relatórios amicus curiae, prevê-se que o tribunal arbitral 

possa aceitar ou não tais relatórios que deverão indicar claramente qualquer organização ou governo que 
tenha contribuído financeiramente, ou de outra maneira, em sua preparação.67 Busca-se transparência. 
Decerto, muitas vezes são levantadas críticas sobre a natureza dos interesses representados pelas ONG e 
seus relatórios.68 A regra parece procurar deixar mais clara essa participação. 

 
O consentimento para que se estabeleça o procedimento arbitral é dado, no caso dos Estados, 

diretamente pela letra do tratado que dispõe que cada Parte consente em submeter-se à arbitragem.69 Já 
o consentimento do investidor demandante deve ser dado por escrito em cada caso. Uma vez notificado 
seu consentimento, renuncia-se a qualquer direito de iniciar ou continuar, ante qualquer tribunal judicial 
ou administrativo de qualquer das Partes, outro procedimento.70 

 
Importante questão que se coloca é sobre qual órgão arbitral será escolhido para dirimir a 

controvérsia. O sistema, na verdade, é bastante flexível permitindo que se utilize, decorridos pelos 
menos 6 meses dos fatos que motivam a reclamação: (a) o International Centre for Settlement of 
Investment Disputes (ICSID);71 as Regras da Comissão das Nações Unidas sobre Direito Internacional 
Mercantil (CNUDMI/UNCITRAL)72; ou qualquer outro sistema de arbitragem ou qualquer outro 
regulamento, desde que as partes concordem.73 Por exemplo, além do ICSID, tanto a Câmara de 
Comércio Internacional (CCI) quanto a Corte Permanente de Arbitragem (CPA) poderiam ser utilizadas, já 
que possuem regras específicas para disputas nas quais os Estados são as partes demandadas. 

 
As violações que podem ser alegadas são sempre das normas constantes na Seção A (por 

exemplo, a norma de tratamento nacional)74; no Anexo 10-F (DL/600);75 em uma Autorização de 

                                                 
62 TLC Chile-EUA, art. 22.15.5. Sobre a forma de pagamento da contribuição e a possível constituição de um fundo administrado pela 
Comissão para gerenciá-lo, veja-se art. 22.15.6. Sobre o teto da contribuição monetária em US$ 15 milhões para matérias de fiscalização 
trabalhista e ambiental, veja-se art. 22.16.2. 
63 Para uma discussão sobre o tema, veja-se Shaffer, 2002. 
64 TLC Chile-EUA, Seção C, art. 10.27. 
65 TLC Chile-EUA, 10.15.2. 
66 TLC Chile-EUA, art. 10.15.1. 
67 TLC Chile-EUA, art. 10.19.3. 
68 Sobre a questão, veja-se Barral, 2003b, p. 27; Ribeiro, 2003, p. 213. 
69 TLC Chile-EUA, art. 10.16.1. 
70 arts. 10.17.2.(a) e 10.17.2.(b). 
71 TLC Chile-EUA, arts. 10.15.5.(a) e (b). Para informações sobre o ICSID, veja-se Tanaka, 1998. 
72 TLC Chile-EUA, art.10.15.5.(c). 
73 TLC Chile-EUA, art.10.15.5.(c). 
74 TLC Chile-EUA, art.10.2. 

 61 

75 O Decreto Lei 600 de 1974 denomina-se Estatuto do investimento estrangeiro. 



Investimento; ou em um Acordo de Investimento.76 Não se admite, portanto, demandas por “não-
violação”, tal qual no sistema do Capítulo 22. A “petição” inicial deve ainda indicar o quantum da 
indenização pretendida.77  

 
Observa-se ainda que o sistema rechaça expressamente a demanda de punitive damages na 

arbitragem.78 Tal tipo de indenização é comum no sistema de common-law norte-americano como forma 
de reprimenda ao infligidor da lei e normalmente alcança valores consideráveis. 

  
Uma inovação do sistema é a possibilidade de se instituir, dentro de 3 anos da vigência do TLC, 

ou seja, a partir de 2007, um órgão bilateral de apelação, ou mecanismo similar, para revisão dos futuros 
laudos. O futuro estabelecimento desse órgão não é mandatório, entretanto. 

 
Uma consideração final sobre o sistema refere-se à executoriedade dos laudos arbitrais em 

ambos os ordenamentos domésticos – Chileno e norte-americano. O TLC prevê que “cada Parte disporá 
da devida execução de um laudo em seu território”.79 Os laudos, que só vinculam as partes em cada caso 
concreto, apenas podem ser executados transcorridos certos prazos em que podem ser anulados ou 
revisados. No caso de laudos arbitrais do ICSID, por exemplo, o prazo previsto no TLC é de 120 dias após 
serem publicados.80 

 
O Chile é signatário, sem reservas, da Convenção das Nações Unidas para Reconhecimento e 

Execução de Laudos Arbitrais Estrangeiros (Convenção de Nova York, 1958), da Convenção 
Interamericana de Arbitragem Comercial Internacional (Convenção do Panamá, 1975) e da Convenção de 
Washington (1965), que instituiu o ICSID. 

 
 Não obstante, o Código de Processo Civil do Chile exige o exequatur para sentenças e laudos 

estrangeiros. Tal procedimento é de competência da Suprema Corte Chilena. De acordo com o CPC 
chileno, a execução do laudo arbitral internacional, uma vez concedido o exequatur, é feita diretamente, 
sem necessidade de outros procedimentos, podendo, entretanto, oporem-se questões de ordem 
pública.81 Neste sentido, deve-se ressaltar que, embora a Convenção de Washington disponha não ser 
necessário o exequatur nos laudos do ICSID,82 os tratados internacionais são incorporados no Chile como 
lei ordinária, devendo seguir as regras do Código de Processo Civil Chileno.83 

 
Já os EUA são signatários das mesmas Convenções que o Chile. A execução de laudos arbitrais 

estrangeiros é regulada no Federal Arbitration Act (FAA) e no Federal Rules of Civil Procedure.84 Os 
laudos em conformidade com a Convenção de Nova York de 1958 podem ser executados de acordo com 
as normas do Capítulo 2 do FAA.85  

 
Porém, os EUA ratificaram tais tratados com reservas. Por exemplo, uma reserva da Convenção 

de Nova York dispõe sobre a necessidade de reciprocidade da outra Parte Contratante com relação à 
execução de laudos arbitrais internacionais. Nesse sentido, cabe a indagação de como uma eventual 
oposição do Chile, por exemplo alegando ordem pública, poderia ser interpretada pelo Estados Unidos 
como falta de reciprocidade, inibindo, por sua vez, a execução de laudos arbitrais no seu território. 

Somente futuros casos trazidos a esse sistema poderão dar uma resposta mais satisfatória à 
indagação. Não obstante, a reflexão acadêmica é importante no sentido de já prever tais hipóteses. 
5. Considerações finais 

 
Visava-se, neste estudo, a analisar o sistema de solução de controvérsias no TLC Chile-EUA. 

Como apontado na primeira parte do trabalho, este sistema irá funcionar no âmbito de dois Estados com 
economias bastante diferentes, tanto em termos de porte, quanto em termos de produtos e políticas 
comerciais. 

 

                                                 
76 TLC Chile-EUA, art. 10.15.1.a.(ii) 
77 TLC Chile-EUA, arts. 10.15.1 e 10.15.4.(C). 
78 TLC Chile-EUA, art. 10.25.3. 
79 TLC Chile-EUA, art. 10.25.7. 
80 TLC Chile-EUA, arts. 10.25.6.(a).(i). 
81 APEC, 2003. 
82 Convenção de Washington, art. 54 
83 APEC, 2003. 
84 APEC, 2003b. 
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O Chile é um país que adota nitidamente uma política de “portas abertas” ao capital estrangeiro, 
de maneira análoga, por exemplo, a Cingapura. Trata-se de um modelo adotado desde os anos 70, com a 
instauração da ditadura de Pinochet. Já em 1974, o Chile promulgava o Estatuto do Investidor 
Estrangeiro (DL/600). Há ainda críticas, como apontado, de que o TLC é na verdade um acordo que visa 
a dar amplas garantias ao investidor estrangeiro, principalmente norte-americano, no mercado chileno. 

 
Já para os EUA, maior potência econômica mundial atualmente, a relevância do tratado em 

termos de intercâmbio comercial é ínfima. Por outro lado, como apontado por analistas, a negociação do 
TLC tem um peso político para os norte-americanos. Explica-se. No TLC foram negociados temas que são 
pontos de controvérsia no âmbito multilateral, como compras governamentais, concorrência e 
investimentos. Assim, os EUA procuram sinalizar que caso não sejam esses temas negociados 
multilateralmente, poderão partir para uma estratégia bilateral. 

 
Quanto à solução de controvérsias, destaca-se, inicialmente, a existência de dois subsistemas. 

Um geral, no Capítulo 22, e um específico para investimentos, no Capítulo 10 – Seção B. As diferenças 
entre eles são notórias. 

 
No Capítulo 22, apenas os Estados figuram como partes na disputa. No sistema para 

investimentos, tem-se uma parte privada (investidores) como demandante e um Estado como 
demandado.  

 
Ambos os sistemas inovam com relação à participação dos amicus curiae regulando normas que 

permitem uma atuação mais transparente dos “amigos da corte” nas disputas. É adotado um critério 
geográfico, no primeiro sistema, e um critério de transparência financeira, no segundo subsistema. 

 
O sistema geral contém ainda disposições de forma a coibir a duplicidade de foros. Ou seja, cabe 

à parte reclamante a escolha do foro da disputa mas, uma vez escolhido, excluem-se os demais. Outra 
inovação é a possibilidade de compensação monetária pela Parte perdedora na disputa.  

 
Com relação ao âmbito material dos fundamentos das disputas, o sistema geral admite, de forma 

análoga ao sistema da OMC, disputas por “violação” ou “não-violação”. No sistema de investimentos, 
somente se admitem disputas por violação. 

 
Por fim, os laudos arbitrais são executados de acordo com as Convenções de Arbitragem e das 

leis processuais de cada uma das Partes. De fato, o sistema prevê apenas que cada Parte disporá de 
meios para execução dos laudos. Em se optando pelo ICSID para a arbitragem, por exemplo, aplicam-se 
as disposições da Convenção de Washington mais os procedimentos internos de cada Parte, embora tal 
convenção dispense a necessidade de exequatur.  A questão se transfere, na verdade, pela forma na qual 
os Estados incorporam os tratados em seus ordenamentos. Como se viu, no Chile, os tratados são 
incorporados como lei ordinária e o CPC chileno exige o exequatur da Suprema Corte para execução de 
laudos arbitrais estrangeiros, podendo-se ainda opor questões de ordem pública por ocasião de sua 
execução. Nos EUA, seguem-se as disposições do FAA e hão de se levar em conta reservas existentes, 
como a exigência de reciprocidade em matéria de arbitragem. 
 
 

*** 
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A Periferia e as Teorias de 
Relações Internacionais:  
o caso do Realismo Periférico 
 

Leonardo César Ramos 
 
 

“Não sei por onde vou, 
Não sei por onde vou, 

Sei que não vou por aí”. 
José Régio 

 
Introdução 
 
 O papel do Terceiro Mundo (ou países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, emergentes, etc., 
enfim, países não-centrais) na política internacional deveras é algo pouco explorado pela literatura de 
relações internacionais. Além disso, o mainstream das teorias de relações internacionais – a saber, 
realismo clássico, neorealismo e institucionalismo neoliberal – é centrado nos acontecimentos 
concernentes ao mundo ocidental, branco e desenvolvido.86 
 

“Conseqüentemente, as maiores teorias de relações internacionais em oferta hoje falham no 
teste básico de adequação principalmente porque elas não se preocupam com o comportamento 
da grande maioria dos membros do sistema internacional (…)” (AYOOB, 1998:33). 

 
 Em outras palavras, as principais teorias de relações internacionais não têm levado em 
consideração o papel desempenhado pelo Terceiro Mundo na dinâmica internacional. Isso é um erro 
gravíssimo, uma vez que “(...) Estados do Terceiro Mundo freqüentemente apresentam ameaças à ordem 
interestatal (...)” (ESCUDÉ, 1998:55). Assim, indo além da supracitada afirmação de Ayoob acerca das 
limitações do mainstream, Escudé afirma que 
 

“Teoria de relações internacionais está em um triste estado tanto na periferia quanto no centro. 
A falta de uma teoria baseada na ausência de poder, e a subseqüente importação do 
mainstream teórico desenvolvido no mundo Anglo-Americano é potencialmente nociva. Não 
obstante, o desenvolvimento teórico no centro em si é frustrante e pobre, neste sentido 
agravando a situação” (ESCUDÉ, 1997:128). 

 
A periferia deve ser incluída nos esforços de construção teórica cujo foco é a ordem mundial, já 

que tal inclusão – por oferecer um novo prisma para se observar a mesma realidade – não somente 
fortaleceria a teoria de uma maneira geral como também levaria à formulação de novos conceitos, 
hipóteses explanatórias e julgamentos normativos especificamente aplicáveis à periferia, isto é, aos “(...) 
Estados relativamente privados de recursos de poder” (ESCUDÉ, 1998:56). É com o intuito de preencher 
tal lacuna no pensamento internacional que Escudé desenvolve aquilo que chamou de “Teoria do 
Realismo Periférico”87 – uma proposta normativa e uma crítica ao mainstream centrada no cidadão. 

 
86 Neste ponto é interessante notarmos que tal omissão não é privilégio somente do mainstream. De acordo com Neuman, mesmo os teóricos 
críticos têm ignorado o Terceiro Mundo. Neuman, 1998 pág. 2. 
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87 É interessante notarmos que, embora Escudé tenha se destacado com o desenvolvimento da “Teoria do Realismo Periférico”, o termo 
realismo periférico não é de Escudé, mas sim de Roberto Russell, que o empregou pela primeira vez em um seminário interno da FLACSO – 



O presente trabalho colima analisar o que seria este Realismo Periférico. Neste sentido, ele busca 
em primeiro lugar elencar quais seriam os principais aspectos de tal abordagem teórica para, em 
seguida, partir para uma breve exposição acerca do Realismo Periférico na prática, da periclitante 
situação enfrentada pela Argentina hodiernamente e de possíveis caminhos para sua solução, tendo 
sempre como norte a perspectiva de Escudé. Por fim, buscar-se-á avançar um pouco na avaliação crítica 
dessa abordagem teórica. 

 
O Realismo Periférico: Uma Breve Exposição 
 

Como colocado previamente na introdução, podemos dizer que o fio de Ariadne pelo qual 
perpassa todo o raciocínio de Carlos Escudé é a sua preocupação com os limites explicativos do programa 
de pesquisa realista,88 principalmente no tocante ao Terceiro Mundo.89 Assim, partindo de uma 
perspectiva liberal (a saber, liberalismo político), Escudé busca defender a primazia do indivíduo e de seu 
bem-estar frente a qualquer outro tipo de política perseguida pelo Estado. 

Tal perspectiva liberal é fundamental para que se entenda de maneira mais clara o 
desenvolvimento da teoria do realismo periférico. Escudé se declara abertamente um liberal, afirmando 
que 

 
“(...) o papel do Estado poderia ser definido em termos contratuais (...). O Estado existe para 
servir ao indivíduo. O indivíduo é o único fim em si mesmo (...). Neste sentido eu me declaro 
um direto seguidor de Locke, J. S. Mill, e de meu compatriota do século XIX, Juan Bautista 
Alberdi” (ESCUDÉ, 1997:140). 

 
Liberalismo político é assim definido como uma doutrina normativa que considera os direitos e 

interesses dos indivíduos como a prioridade das atividades estatais, estabelecendo que a única 
justificação para a existência do Estado é a garantia desses direitos e interesses individuais dos cidadãos. 
É com base em tal primazia do cidadão que Escudé afirma que, embora a política externa de um Estado 
possa ser pautada pelos interesses nacionais,90 do Estado, do governo e do governante, a mais 
recomendada é aquela pautada pela racionalidade centrada no cidadão.91 Desta forma, baseado na 
primazia do interesse do cidadão, Escudé faz uso do exemplo da política externa argentina – mais 
especificamente, do caso Condor II – com o intuito de ilustrar tanto o que seria uma política externa 
periférica equivocada, quanto quais seriam as limitações do mainstream teórico das relações 
internacionais, seja o realismo ou o institucionalismo neoliberal.  

 
Para Escudé, embora a Argentina seja um país que não tenha sofrido ameaças externas por 

muitas décadas, ela se engajou em corridas armamentistas – até o governo Menem – que, da 
perspectiva das grandes potências, desafiavam a ordem internacional estabelecida. Um exemplo dessa 
postura é o caso Condor II, um projeto de mísseis balísticos de médio alcance lançado em 1984 pelo 
então presidente Raúl Alfonsín, juntamente com Egito, Iraque e Líbia. Não obstante toda a pressão 
internacional para o abandono do programa, a Argentina só o fez no governo Menem, cuja resposta de 
abandono foi, basicamente, em função da pressão estadunidense. Além disso, a Argentina desejava ser 
admitida no Plano Brady devido à necessidade que tinha de reestruturar sua dívida externa, o que 
aumentava ainda mais a eficiência de tal pressão. Este fato, somado à hiperinflação que acometia a 
Argentina no período, dava ao governo argentino uma baixíssima margem de manobra, uma vez que 

                                                                                                                                                         
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – realizado em 1987. sobre este assunto e as diferenças no pensamento de ambos, ver 
Russell 1991; e Misi, 1999 a partir da pág. 72. 
88 É importante notarmos que, embora Escudé trate também das limitações (ou falácias, como ele mesmo afirma) do institucionalismo 
neoliberal, sua preocupação é muito maior com o realismo, até porque Escudé se considera um realista e, como tal, busca – com sua Teoria 
do Realismo Periférico – um realizar certo aggiornanemto na Teoria Realista. 
89 Faz-se imprescindível que, de início, apresentemos as definições dos conceitos utilizados por Escudé: Estados Centrais são aqueles que 
desempenham um papel significante tanto na geração de ciclos de expansão e contração da economia mundial quanto no estabelecimento das 
regras (escritas ou não) do sistema internacional. Estados Periféricos são aqueles profundamente afetados pelos ciclos de expansão/contração 
sem, contudo participar significativamente da sua geração (aqueles que não são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU 
nem potências econômicas como Alemanha ou Japão, por exemplo). Ou seja, tal conceito diz respeito tanto aos Estados subdesenvolvidos 
quanto aos Estados desenvolvidos de porte pequeno e médio. Terceiro Mundo diz respeito aos países subdesenvolvidos da periferia. Para uma 
definição mais completa, ver Escudé, 1997:18,19 e Escudé, 1998 pág. 70. 
90 Embora consciente que tal conceito é empiricamente problemático, Escudé define interesse nacional como os interesses de longo prazo dos 
cidadãos de um país. 
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91 Escudé distingue entre políticas externas malignas centradas no Estado (que buscam aumentar o poder militar do Estado), benignas 
centradas no Estado (que buscam criar um país economicamente poderoso), centradas nas elites (que buscam beneficiar a determinados 
setores da sociedade civil), e as centradas no cidadão (que buscam o bem-estar dos cidadãos, mesmo que isso implique, em certa medida, no 
sacrifício do poder estatal). É importante ressaltar também que tais conceitos são aplicados por Escudé somente à política externa, e não às 
políticas econômicas e/ou sociais que acompanharam tais políticas externas. Para maiores detalhes, ver Escudé, 1997 págs. 12 e 13. 



continuar com o projeto iniciado por Alfonsín teria um alto custo com conseqüências deveras deletérias 
para o comércio internacional e população argentinos. De acordo com Escude, este episódio – o caso 
Condor II – possui relevância para a construção teórica no âmbito das relações internacionais por, 
basicamente, quatro razões: 

 
Em primeiro lugar, o fato de o projeto Condor II ter sido desativado por uma imposição externa 

parece corroborar com a abordagem realista das relações internacionais. Contudo, o simples fato de o 
projeto Condor II ter existido e ter se tornado um foco de preocupação para os Estados Unidos e para o 
MTCR (Missile Technology Control Regime) nos mostra que qualquer Estado de classe-média pode 
desafiar, de maneira minimamente significativa, a ordem interestatal e se tornar, assim, fonte de 
instabilidade internacional. 

 
Em segundo lugar, a disposição de um governo em investir pesadamente em uma política 

externa ou de defesa não depende única e exclusivamente das preferências individuais de seus oficiais. 
Na verdade, tal política é resultado de um processo doméstico complexo – complexo sociedade/Estado92 
–, o que demonstra que os fatores domésticos de estabilidade ou instabilidade desempenham um papel 
deveras relevante na política externa dos Estados de classe-média ou de Terceiro Mundo. 

 
Em terceiro lugar, uma teoria desenvolvida com base apenas nas ações dos Estados que 

desempenham um papel central no sistema internacional (o que é o caso do realismo e neorealismo) 
exclui, necessariamente, outras fontes potenciais de instabilidade como os Estados de classe-média ou de 
Terceiro Mundo, o que é ruim para o desenvolvimento teórico no período pós-guerra fria. Tal 
conseqüência deletéria se dá, dentre outros fatores, porque, na visão de Escudé, os “Estados de classe-
média” seriam as fontes mais prováveis de instabilidade mundial. 

 
Por fim, segundo Escudé, a mais promissora estratégia de construção teórica seria aquela que 

enfatizasse a pesquisa empírica no complexo sociedade/Estado, sendo assim equivocadas as abordagens 
que enfatizam o nível sistêmico em detrimento do nível social/estatal de análise. Em outras palavras, faz-
se necessário o estudo de Estados específicos e de suas estruturas sociais de preferências, sem as quais 
o conceito de escolha racional carece de sentido. 

 
Isso nos leva a concluir que há uma falha no conceito de “limitações sistêmicas”, uma vez que as 

estruturas sociais de preferências dos Estados não são similares, mas variam de acordo com certas 
características específicas de cada complexo sociedade/Estado. Assim, ao contrário do que é defendido 
por Kenneth Waltz, as análises sistêmicas seriam apenas um complemento secundário das análises de 
política externa. 
  

Não obstante tudo o que foi dito acima, as conclusões acerca da importância do nível de análise 
da sociedade/Estado não implicam, segundo Escudé, que o realismo periférico ignore o nível sistêmico de 
análise. Pelo contrário, tal nível é extremamente importante a fim de entendermos não somente a 
posição dos Estados de classe-média no sistema internacional como também as opções políticas abertas 
para eles. O episódio Condor II nos mostra, assim, que os Estados de classe-média não só fazem política 
externa como também podem ser fonte de instabilidade para o sistema internacional. Ora, uma vez crido 
que há política externa por parte desses Estados periféricos e que há importância no nível sistêmico de 
análise das relações internacionais, qual seria a característica desse sistema interestatal?  

 
De acordo com o realismo periférico, a estrutura do sistema internacional não seria caracterizada 

pela anarquia, mas sim por uma incipiente e imperfeita hierarquia nos assuntos concernentes à 
segurança e à paz no âmbito interestatal.93 Contudo, tal hierarquia não é tão desenvolvida quanto a 
hierarquia doméstica, uma vez que, se por um lado ela está presente nas relações dos países periféricos 
com os centrais, por outro nas relações entre os países centrais prevalece a anarquia. Dentre outras 
coisas, tal hierarquia ajudaria, segundo Escudé, a explicar porque há menos caos e mais ordem no 
sistema internacional do que seria esperado caso a anarquia realmente prevalecesse (ESCUDÉ, 1998). 
  

                                                 
92 Tal conceito foi primeiramente desenvolvido por Robert W. Cox. Para tal, ver especialmente COX, 1986. 
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93 De acordo com Escudé, tal desigualdade concernente às questões de segurança já se encontra juridicamente presente no sistema 
internacional desde a assinatura e a ratificação da carta da Organização das Nações Unidas (ONU), uma vez que lá, com o estabelecimento do 
Conselho de Segurança e do poder de veto dos seus cinco membros permanentes, já se encontra estabelecido juridicamente o princípio de tal 
desigualdade (poder-se-ia incluir também os regimes internacionais tais como o Tratado de Não-proliferação Nuclear, por exemplo, que 
estabelece juridicamente que alguns Estados possuem o direito de possuir armas nucleares e outros não). Sobre o assunto, ver ESCUDÉ, 1998 
pág. 62. 



Tal hierarquia se dá, ao contrário do que afirma Waltz, devido ao fato de os Estados não serem 
unidades semelhantes. Pelo contrário. Seguindo o argumento de Tucídides – “(...) os fortes exercem o 
poder e os fracos se submetem” (TUCÍDIDES, 2001:348) –, Escudé afirma que a diferença nas 
capacidades dos atores é tão grande que há uma diferenciação funcional entre os Estados no sistema 
internacional, o que o leva a afirmar que, na verdade, existem três tipos de Estado no sistema 
interestatal: 1) Grandes Potências ou “Estados que mandam”; 2) Estados fracos que seguem uma 
racionalidade centrada no cidadão, evitando assim políticas externas de alto risco e que, dessa forma, 
obedecem as grandes potências; 3) Estados fracos que não seguem uma racionalidade centrada no 
cidadão e que, dessa maneira, adotam estratégias de política externa de alto risco – em outras palavras, 
são Estados que se rebelam. Um Estado periférico obedece ou se rebela de acordo com seu complexo 
Estado/sociedade, ou seja, de acordo com as estruturas sociais de preferências de cada Estado. Neste 
sentido,  
 

“(...) as diferentes condutas desses Estados de classe-média vis-à-vis o sistema interestatal 
serão provavelmente melhor explicadas pelos fatores domésticos do que pelos sistêmicos” 
(ESCUDÉ, 1998:68). 

 
 Para que possamos melhor entender a razão de tal diferenciação funcional dos Estados faz-se 
necessário que nos reportemos à crítica de Escudé à autonomia da esfera política defendida por 
Morgenthau, que afirma que 
 

“O elemento principal que permite ao realismo político encontrar seu rumo no panorama da 
política internacional é o conceito de interesse definido em termos de poder. Este conceito (...) 
fixa a política como uma esfera autônoma de ação e compreensão distinta de outras esferas 
(...)” (MORGENTHAU, 1986:13). 

 
 De acordo com Morgenthau, poder é uma esfera autônoma de interesse.94 Contudo, para Escudé, 
o quadro analítico de Morgenthau padece de uma certa a-historicidade, o que dá um caráter estático ao 
seu trabalho. A afirmação de que interesses são definidos em termos de poder, além de ser uma 
simplificação absurda mesmo para os Estados centrais, não se verifica de maneira alguma no tocante aos 
Estados periféricos, uma vez que, para estes, a relação existente entre poder político e riqueza é muito 
mais imediata. Assim, de uma perspectiva periférica, os interesses seriam definidos não em termos de 
poder simplesmente, mas sim em termos de desenvolvimento econômico, sem o qual não há poder real 
no longo prazo nem bem-estar para a população no curto ou no longo prazo. 
  

Tal definição de política (como a de Morgenthau), se levada a cabo por parte dos Estados 
periféricos, dá a estes duas alternativas de política externa: ou se dedicam a uma política de poder no 
sentido tradicional do termo (corrida armamentista etc.); ou se abstêm de qualquer busca de poder, 
aceitando assim um status permanente de subordinação. Segundo Escudé, para tal perspectiva ficam 
incompreensíveis experiências que lograram êxito como as do Japão e da Alemanha no pós-segunda 
guerra mundial que seriam, assim, os exemplos a serem seguidos pelos Estados periféricos: 
 

“(...) a estratégia pós-guerra desses países (isto é, um baixo perfil político interestatal, com 
uma concentração no desenvolvimento e no comércio) é a única forma pela qual um país 
vulnerável pode eventualmente estar em uma posição de competir por poder mundial” 
(ESCUDÉ, 1998:64). 

 
 Ou seja, um Estado que se guie por uma racionalidade centrada no cidadão não deve se 
enveredar pela política de poder na sua forma tradicional; pelo contrário, deve primeiramente buscar o 
desenvolvimento econômico para, assim, garantir o bem-estar de sua população e, depois, pensar na 
competição pelo poder mundial. Em outras palavras: riqueza e desenvolvimento econômico se encontram 
no âmago das fontes geradoras de poder. 
  

Afirmar que os interesses não são definidos somente em termos de poder não significa, para 
Escudé, dizer que o realismo político não funciona, ou que certas dimensões cruciais da ordem 
internacional não podem ser entendidas a partir de uma perspectiva que privilegie a busca de poder. 
Significa, sim, que se faz necessário levar em consideração o fato de que a busca de poder inclui a busca 
de riqueza. Assim, quando se introduz na análise a dimensão temporal, a distinção tradicional entre “alta 
política” e “baixa política” é invertida. Para a periferia, há uma hierarquia de preferências políticas na 
qual os recursos econômicos têm primazia frente aos político-militares. 
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94 Escudé, 1998 pág. 63 principalmente. 



 Vemos, assim, qual é a origem da supracitada diferenciação funcional entre os Estados no 
sistema internacional: é a distribuição desigual das capacidades – capabilities – entre os Estados no 
sistema internacional, capacidades estas cuja base é a relação existente entre os âmbitos político-militar 
e econômico, que faz com que as sanções econômicas sejam mecanismos efetivos na garantia da 
manutenção da condição hierárquica do sistema internacional – ou seja, importantes mecanismos de 
enforcement –, pelo menos para a grande maioria dos Estados periféricos.95 
 
 Dito tudo isto, podemos afirmar que as premissas básicas do Realismo Periférico são as 
seguintes: 
 

1) A principal função da política externa de um país periférico, em uma democracia liberal,96 deve 
ser a de servir aos cidadãos, o que se conseguiria principalmente facilitando o 
crescimento/desenvolvimento econômico; 

2) Destarte, o dito “interesse nacional” passa a ser definido em termos de desenvolvimento 
econômico, principalmente no tocante aos países que não enfrentam ameaças externas por parte 
dos demais atores estatais; 

3) Visto de uma perspectiva não-doméstica, os Estados Unidos são a maior limitação a uma política 
externa dos países latino-americanos.97 Assim sendo, é deveras relevante para os países dessa 
região que mantenham boas relações com essa potência, sempre que estas boas relações não se 
dêem às custas dos interesses materiais dos países latino-americanos, ou seja, não prejudiquem 
seu crescimento/desenvolvimento econômico (ESCUDÉ, 1997 & 2003). 

 
Em suma, podemos dizer que o Realismo Periférico é um tipo ideal de política externa 

desenvolvido para Estados periféricos que, como tais, só podem competir por poder mundial a um custo 
elevadíssimo para sua população. Neste sentido, tendo-se sempre como norte a primazia da 
racionalidade centrada no cidadão, a melhor alternativa com a qual tais Estados periféricos se defrontam 
é a do alinhamento com a potência mundial – a saber, os Estados Unidos – visando a  potencializar seu 
desenvolvimento econômico, desenvolvimento este que é condição sine qua non para que um Estado 
possa almejar uma política de poder (power politics) que seja sustentável no longo prazo, sendo que tal 
alinhamento só faz sentido a partir do momento em que não é um empecilho para o desenvolvimento 
econômico do país periférico em questão. Como foi dito, esse seria o tipo ideal de política externa de um 
país periférico, sendo a Alemanha e o Japão no pós-Segunda Guerra Mundial os exemplos paradigmáticos 
neste sentido. 

 
Teoria versus Prática: O Realismo Periférico e a Experiência Argentina 
 
 Tendo em vista tudo o que foi dito, faz-se pertinente neste momento refletirmos, mesmo que de 
uma maneira sucinta, sobre a prática do realismo periférico na política externa argentina na década de 
1990, suas conseqüências e perspectivas a partir da hodierna situação argentina. Como dito 
anteriormente, o governo Menem representou um ponto de inflexão no tocante à política externa 
argentina. Neste sentido, é possível afirmarmos que, anteriormente, a Argentina era, a partir do 
referencial teórico do realismo periférico, um país potencialmente perigoso para a região, principalmente 
no tocante aos assuntos militares. 
  
 De 1889 até 1989, as relações entre Argentina e Estados Unidos foram, segundo Escudé, “menos 
que amistosas e em geral bem tensas” (ESCUDÉ, 2003:3). Além disso, tal tensão não se restringiu 
somente às relações com os Estados Unidos, mas se fez presente também nas relações com o Brasil  - 
até 1979 –, com o Chile – que a Argentina esteve a ponto de invadir em 1978 – e com a Inglaterra – vide 

                                                 
95 Neste ponto faz-se relevante notarmos a crítica de Escudé à interdependência complexa (Keohane e Nye) quando esta afirma que a margem 
de manobra dos países periféricos está aumentando em função de um decréscimo da efetividade das sanções (principalmente econômicas) 
impostas pelos países centrais. Segundo Escudé, tais argumentos falham, basicamente, por não levarem em consideração os custos que 
podem ser enfrentados pelos países periféricos para tornar inefetivas as sanções impostas pelos países centrais. Para um maior 
aprofundamento nas críticas de Escudé à interdependência complexa, ver Escudé, 1998 pág. 65 e 1997 capítulo 5. 
96 Neste sentido – por enfatizar a importância de tal democracia liberal – o Realismo Periférico se encontra claramente embasado nos 
pressupostos da filosofia liberal democrática. De acordo com Escudé, o Realismo Periférico seria mais liberal que a teoria (neo)liberal das 
relações internacionais, uma vez que esta, devido ao seu caráter estadocêntrico, perde de vista o contrato social existente entre os indivíduos e 
o Estado (ESCUDÉ, 1997:103 e 132). 
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97 Misi afirma que a teoria do realismo periférico seria “aplicável a todos os países que integram a periferia do sistema internacional” (MISI, 
1999:33). Não obstante, é importante notarmos que, embora Escudé se proponha a desenvolver uma “Teoria do Realismo Periférico”, ele 
mesmo deixa claro que poucas de suas conclusões são aplicáveis a toda a periferia – periferia aqui entendida conforme a própria definição de 
Escudé (ver nota nº2). Na verdade, ele afirma que a maioria de suas conclusões seria aplicável somente aos países subdesenvolvidos e outras 
seriam aplicáveis somente àqueles Estados relativamente irrelevantes para as Grandes Potências (ESCUDÉ, 1997:18). Além disso, Escudé 
tem como “estudo de caso” a realidade Argentina, vindo daí o porquê de sua especificação acerca da América Latina neste ponto. 



invasão das Ilhas Malvinas em 1982, o que caracteriza o perigo e a instabilidade potencial que 
acompanhava a Argentina pré-Menem. Dentre os fatores que contribuíram para que a Argentina tivesse 
tal postura, podemos elencar os seguintes: 
 

1) A prosperidade argentina (de 1880 até 1942, aproximadamente), que gerou expectativas de um 
futuro status de potência mundial; 

2) O isolamento geográfico argentino, que tornou possível o surgimento de idéias desproporcionais 
acerca de seu desenvolvimento e de seu poderio; 

3) O conteúdo de seu sistema educacional, que possuía aspectos desproporcionalmente exagerados 
acerca do esplendor argentino e de suas possibilidades futuras; 

4) Uma ideologia eclética acerca das relações internacionais, que se baseavam basicamente na 
escola dependentista latino-americana, na escola realista anglo-americana e na escola 
geopolítica alemã (ESCUDÉ, 2003). 

 
Contudo, depois da guerra das Malvinas todos estes valores hegemônicos anteriormente citados 

começaram a ser discutidos pela sociedade argentina. Somado a isto temos a hiperinflação enfrentada 
durante o governo Alfonsín, que trouxe ao país um sentido comum, com respeito às políticas de 
segurança, econômica e exterior. Neste sentido, durante a década de 1990 a Argentina conseguiu 
eliminar o referido “perfil de periculosidade”, alinhando-se nos assuntos estratégicos globais com a 
potência hegemônica – a saber, os Estados Unidos.98 Para Escudé,  

 
“As da década de 1990 foram políticas altamente benéficas do ponto de vista da estabilidade 
regional e global, particularmente porque contribuíram para neutralizar o projeto nuclear 
brasileiro. (...) também foram políticas benéficas para a Argentina mesma, porque ao eliminar a 
dimensão perigosa de seu perfil militar e proliferador, se eliminaram obstáculos políticos para 
seu desenvolvimento” (ESCUDÉ, 2003:10). 

 
 Não obstante tais benefícios aventados, teria havido uma pretensa mudança no rumo da política 
exterior argentina (ao menos no tocante ao seu aspecto retórico) por parte do governo Fernando De La 
Rúa, embora a dependência financeira da Argentina frente aos Estados Unidos não permitisse uma 
mudança substantiva de tal política. Pode-se dizer que De La Rúa era contrário à política exterior de 
Menem, mas era impotente para mudá-la em seus aspectos essenciais, embora possamos notar, a partir 
do governo De La Rúa, uma “ausênica de vocação de aliada do ocidente” (ESCUDÉ, 2003:1), o que fazia 
com que grande parte dos benefícios intangíveis do alinhamento fossem se perdendo. 
 
 Houve a oportunidade de reconsideração de tal postura com relação ao alinhamento com os 
Estados Unidos durante o governo Duhalde, mais especificamente com a 2ª Guerra do Iraque. Contudo, 
muita coisa havia ocorrido desde então: a dependência financeira havia se transformado em cessação 
dos pagamentos e a desvalorização com “pesificação assimétrica” (ESCUDÉ, 2003:2) havia transformado 
os Estados Unidos e seus interesses nos bodes expiatórios prediletos tanto da imprensa quanto do 
governo e da população. 
  
De acordo com Escudé, houve uma má percepção por parte de De La Rúa e Duhalde quando do 
abandono do alinhamento pró-ocidental, principalmente no tocante ao “paradoxo da eliminação do perfil 
perigoso”. Tal paradoxo consiste no simples fato de que, a partir do momento em que um país periférico 
como a Argentina neutraliza de modo definitivo seu perfil de fonte potencial de instabilidade e 
posteriormente abandona o alinhamento pró-ocidental, ele se encontra em uma situação deveras 
periclitante devido aos seguintes fatos: 
 

1) Não se encontra entre os países que demandam atenção da potência por representarem 
alguma ameaça (mesmo que potencial); 

2) Não é um país de relevância econômica ou estratégica; 
3) Não se encontra entre os “países amigos”, aos quais é conveniente cuidar por razões 

políticas (ESCUDÉ, 2003). 
 

Destarte, pode-se dizer que, a partir do momento em que neutralizou o perigo que representava 
(neutralização esta que, devido ao colapso político e financeiro do Estado argentino a partir de dezembro 
de 2001, se tornou irreversível), a Argentina possuía uma certa relevância política para os Estados 
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98 Neste período Cavallo e Di Tella mudaram radicalmente o perfil da política externa argentina, adotando medidas tais como: alinhamento 
explícito com o ocidente; abandono do Movimento dos Países Não-Alinhados; restabelecimento relações amistosas com a Inglaterra; 
Desativação do projeto Condor II; Ratificação do Tratado de Tlatelolco (acerca das armas militares na América Latina); adesão ao Tratado de 
Não Proliferação Nuclear. Sobre o assunto, ver Escudé, 2003 pág. 6 principalmente. 



Unidos enquanto manteve seu alinhamento. Todavia, assim que rompeu com tal alinhamento por 
questões ideológicas, ela perdeu toda a relevância que possuía anteriormente, principalmente se 
levarmos em conta o fato de que a Argentina se encontra, segundo Escude, entre os países 
“relativamente irrelevantes para os interesses vitais das grandes potências” (ESCUDÉ, 1997:18). Em 
outras palavras, 
 

“No contexto da irrelevância estrutural da Argentina, a desativação das políticas perigosas 
obrigava ao alinhamento quase matematicamente” (ESCUDÉ, 2003:12). 

 
 Contudo, ao contrário do que alguns poderiam pensar a partir do que foi dito acima, a inserção 
externa de um país não depende apenas da sua política externa – entendida aqui como os atributos 
tradicionais da Chancelaria –, de seu comércio, fluxo de capitais ou de sua política militar. Na verdade, 
tal inserção depende também da administração de sua aduana, do controle de suas fronteiras, do manejo 
do fluxo de pessoas, do controle do terrorismo, do controle das contas nacionais e provinciais (no caso 
argentino), etc. Assim, quando se produzem contradições flagrantes entre a gestão de tais áreas e a 
política exterior, isso pode ser uma indicação que se está frente a uma deterioração da autoridade do 
Estado, o que é um dos elementos do chamado “Estado Falido”. Tais características se encontravam 
presentes na Argentina99 e não contribuíram para com uma inserção internacional argentina exitosa, 
mesmo no período em que, a partir do Realismo Periférico, as políticas internacionais oriundas tanto da 
Chancelaria quanto dos ministérios da defesa e da economia não eram passíveis de reprovação. 
 
 Tais fatores passaram desapercebidos em grande medida durante o governo Menem. Contudo, a 
influência nociva de tais fatores começou a ter um impacto direto nas relações bilaterais como 
conseqüência do processo de abandono da política de alinhamento dos governos De La Rúa, Rodríguez 
Saá e Duhalde. Tal conseqüência seria de se esperar, uma vez que para Washington já não havia mais 
nada para dizer de positivo acerca da Argentina, enquanto os aspectos negativos cresciam de maneira 
assustadora. 
  
 Assim, os supracitados fatores não indicam apenas um incipiente colapso do Estado argentino. 
Pelo contrário, a incorporação das variáveis financeiras à involução do Estado argentino significa que esse 
não só se aproxima cada vez mais daquilo que seria o perfil de um “Estado Falido” mas que também se 
aproxima daquilo que Escudé conceitua de “Estado Parasitário”, entendido este como um Estado “(...) 
que cronicamente gasta mais do que arrecada sob pena de perder a governabilidade” (ESCUDÉ, 
2003:15). Para Escudé tal categoria se encontra paralela à de “Estado Rufião”, uma vez que o “Estado 
Parasitário” é um perigo para a governabilidade financeira global e o “Estado Rufião”, um perigo para a 
paz e segurança internacionais.100 
 
 A conclusão à qual chega Escudé é a de que a Argentina, ao desativar seu perfil militar perigoso 
pré-Menem, se afastou da categoria de “Estado Rufião” somente para se aproximar, algum tempo depois, 
das categorias de “Estado Falido” e “Estado Parasitário”, porque suprimiu sua relevância de Estado 
desestabilizador e progressivamente abandonou suas políticas de alinhamento da década de 1990, o que 
a levou a uma irrelevância absoluta. Concomitante a esse processo, a Argentina adquiriu uma nova 
periculosidade, relacionada mais especificamente à governabilidade financeira internacional. 
  

Qual seria a solução para tal problema? De acordo com Escudé, a Argentina 
 

“Não pode superar o perfil de Estado falido sem realizar ajustes que, dada sua condição de 
Estado parasitário, não pode realizar sem ameaçar a governabilidade (...)” (ESCUDÉ, 2003:15). 

 
 Seria necessária a geração de um círculo virtuoso que tirasse a Argentina da condição de Estado 
falido e parasitário, não obstante não haja uma receita para romper o círculo vicioso que liga a política à 
demagogia, ao clientelismo, ao parasitismo e à intensificação da síndrome de “Estado Falido”.101 Neste 
sentido, vemos claramente que, para Escudé, a crise argentina não tem sua origem na estratégia de 
inserção internacional adotada pelo governo Menem (ou seja, na política externa adotada no período). 

                                                 
99 Sobre a enumeração dos elementos elencados por Escudé que caracterizariam tais contradições flagrantes, ver Escudé, 2003 pág. 13. 
100 Nas palavras de Escudé: “A Argentina converteu-se em um Estado parasitário, que, forçosamente, deve ser isolado. Lamento isso como 
argentino, mas comemoro como cidadão do mundo” (ESCUDÉ, 2002:2). 
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101 Na verdade, em sua entrevista concedida à Revista Época em 02/09/2002 Escudé chega a propor uma forma de vencer o isolacionismo em 
que se encontra a Argentina atualmente. Para ele, a Argentina não consegue mais chamar a atenção dos Estados Unidos; ela seria mais do que 
periférica e, neste sentido, seu centro não seria Washington, mas sim Brasília: A Argentina “(...) precisa aceitar a hegemonia brasileira e 
adotar uma moeda única ancorada no real. (...) A consolidação e o aprofundamento do Mercosul sob a liderança brasileira é a opção mais 
realista” (ESCUDÉ, 2002:2). 



Em outras palavras: a culpa não é do realismo periférico,102 mas sim da má administração por parte dos 
governos argentinos (incluído aí o governo Menem) daquelas variáveis que não se gerenciam a partir do 
Ministério das Relações Exteriores nem com mecanismos convencionais de atração de comércio e 
investimentos. Some-se o progressivo abandono da política de alinhamento aos Estados Unidos, 
abandono este característico dos governos pós-Menem. Na verdade, o perfil da política externa argentina 
durante a década de 1990 é o “(...) único possível para um país das características do nosso (ou seja, a 
Argentina) que aspire a uma inserção exitosa no mundo (...)” (ESCUDÉ, 2003:16), e quando se 
conseguir sair do “círculo vicioso”, o caminho a ser percorrido no tocante à inserção internacional 
argentina será simples, uma vez que, apesar das exigências conjunturais, sua teoria subjacente já se 
encontra desenvolvida (ESCUDÉ, 2003). 
 
Conclusão 
 
 Conforme vimos anteriormente, o Realismo Periférico se propõe a ser uma crítica normativa ao 
mainstream teórico das relações internacionais. Neste sentido, discorda de grande parte da literatura do 
campo das relações internacionais e busca propor novas formas de inserção internacional para os países 
periféricos, mais especificamente para os “estruturalmente irrelevantes”. Neste ponto é louvável a 
contribuição de Escudé ao apontar, dentre outros fatores, a a-historicidade do mainstream  e a estreiteza 
de análises baseadas nas experiências apenas das grandes potências. 
  

Todavia, a despeito de tal discordância, notam-se alguns problemas. Primeiro, embora Escudé 
busque romper com o mainstream, ele ainda recorre ao Realismo para construir sua abordagem 
alternativa. Ora, isso o faz, de certa maneira, herdeiro de grande parte das críticas já feitas ao Realismo 
Clássico. Além disso, é possível notar uma série de lacunas na obra de Escudé, como por exemplo o fato 
deste não desenvolver uma teoria do Estado, empreitada que seria fundamental para sua crítica da 
concepção antropomórfica do Estado nas teorias de relações internacionais. 
  

Isso se torna deveras problemático quando nos reportamos à sua descrição do sistema global – 
que consistiria de Estados que mandam, Estados que obedecem e Estados que se rebelam. Tal descrição 
reduz a política mundial ao mesmo Estado-centrismo e à mesma visão antropomorfizada de Estado que 
são criticados em toda sua obra. O Realismo Periférico não é capaz, assim, de lidar com os fluxos 
transnacionais, movimentos sociais transnacionais e os recentes estudos acerca da sociedade civil global 
– fenômenos hodiernos deveras relevantes para qualquer estudo das dinâmicas globais. Em suma, vê-se 
que Escudé não é capaz de atingir seu objetivo – romper com o mainstream. Sem se engajar com a 
literatura que realmente busca criticar o mainstream de uma maneira mais sólida,103 o que Escudé faz, 
na verdade, é simplesmente reproduzir e contribuir para a reprodução da lógica da política mundial que 
perpassa todas as abordagens convencionais das relações internacionais. 
  

No tocante à prática, durante a década de 1990 – no governo Menem – a Argentina vivenciou 
“na pele” a efetivação do Realismo Periférico. O país logrou alguns êxitos, mas hoje vislumbra um cenário 
conturbado e de difícil manejo. De acordo com Escudé a culpa não foi da estratégia de política externa 
adotada no período, mas de outros fatores ligados principalmente à corrupção e à má administração dos 
bens públicos. Independente da questão acerca da culpa ou inocência do Realismo Periférico, fato é que, 
como afirma o próprio Escudé, a Argentina caiu na armadilha criada pela própria teoria. Seria então o 
Realismo Periférico a melhor forma de inserção internacional disponível para a Argentina naquele 
período? E hoje, qual seria a forma de política externa que melhor atenderia os interesses dos cidadãos 
argentinos? E o resto da periferia? Qual a melhor forma de atender às necessidades dos excluídos como 
um todo? Embora não seja o foco do presente artigo respondê-las, tais questões são extremamente 
importantes para a política mundial hodierna. 
  

Neste ponto repousa grande parte da importância de se ler a obra de Escudé, a saber: a 
importância de se pensar, teoricamente, a periferia; não só a fim de entendê-la mas também buscando 
formas de transformá-la, o que implicaria também a transformação do sistema global no qual a mesma 
se encontra inserida. Óbvio é que não há uma fórmula pronta e acabada passível de ser aplicada; nem 
tampouco será uma teoria que, por si só, levará à transformação dessa variada gama de países. Na 
verdade, parte dos problemas da periferia se encontra nas próprias teorias convencionais de relações 
internacionais que, via de regra, priorizam questões que não são, necessariamente, prioritárias para a 
periferia – que por si só já possui prioridades das mais variadas nuanças. Assim, talvez parte da resposta 

                                                 
102 Na verdade, Escudé chega a afirmar que a retomada de uma política externa baseada nas premissas do realismo periférico “(...) es 
indispensable para cualquier intento de inserción exitosa en el mundo (...)” (ESCUDÉ, 2003:2). 
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103 Ver, neste ponto, COX, 1986; GILL, 2003; PERSAUD, 2001; WALKER, 1993. 



a essas questões esteja não em uma mera teorização abstrata, mas em um maior engajamento – e por 
quê não um engajamento orgânico? – da teoria com a prática, buscando assim articular a formulação 
teórica com as necessidades, demandas e particularidades de cada sociedade periférica em particular. Tal 
engajamento demandaria esforços hercúleos, mas provavelmente tal “guerra de posições” traria, no 
longo prazo, resultados muito mais satisfatórios do que uma mera reprodução do discurso convencional – 
ou do que um aggiornamento insosso como o de Escudé. 

 

*** 
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Reescrevendo a Identidade Latino-
Americana 

 
Carlos Frederico Gama 

 
 

“Jurei mentiras e sigo sozinho 
 Assumo os pecados 

 Os ventos do norte não movem moinhos 
 E o que me resta é só um gemido 

 Minha vida meus mortos meus caminhos tortos 
 Meu sangue latino 
 Minha alma cativa 

 Rompi tratados traí os ritos 
 Quebrei a lança lancei no espaço 

 Um grito, um desabafo 
 E o que me importa é não estar vencido”  

(“Sangue Latino”, Secos & Molhados, 1973) 

 
“Novo Mundo”, Velhas Identidades 
 

1492. Nas terras futuramente chamadas América, arquipélagos de grandiosas civilizações 
edificavam um tempo cíclico de glórias, à espera do prometido retorno de seus “pais fundadores” (das 
terras distantes nas quais se refugiaram em tempos imemoriais), ao mesmo tempo em que oceanos de 
sociedades coletoras e caçadoras subsistem como podem (dadas suas relações com o ambiente físico e 
simbólico no qual estão inseridas). Nas terras anteriormente chamadas Hispânia, a grande civilização 
islâmica vivia seus últimos desdobramentos na defesa de seu derradeiro enclave – Granada –, ilhado 
num oceano de pequenos reinos cristãos particularistas. A vitória desses últimos, mediante um olhar 
retrospectivo, aparentou ser o início da derrocada de todos os demais.  

 
Da terra conquistada aos muçulmanos (doravante conhecida como Espanha), partiram naus que 

rasgaram o “Mar Oceano”, levando consigo todo um árduo processo de “reconquista” territorial de 800 
anos. Seus tripulantes provinham de diferentes regiões da península (e da Europa, incluindo seu 
comandante), possuindo, portanto, diferentes visões de mundo. Unia-os a fé cruzadista, o espírito 
belicoso/oportunista dos aventureiros e um imaginário repleto de seres fantásticos e terras exóticas 
além-mar, características comuns aos povos europeus, os quais a Espanha “protegera” durante a invasão 
muçulmana e agora representava, empreendendo tamanho esforço civilizatório. Sim, pois esses poucos 
homens de armas, navegadores, fidalgos arruinados, missionários etc. foram os responsáveis pelo “salto” 
da Europa até as terras a Oeste. O Ocidente europeu se projetou, alcançando o “Extremo Ocidente” 
(ROUQUIÉ, 1992). 

 
Enquanto isso, a Oeste, nas “zonas nucleares descontínuas” as grandes civilizações pré-

colombianas (Astecas e Incas) submetiam vizinhos mediante tributos, construíam imponentes 
monumentos e intrincados sistemas sociais, consolidavam sociedades sem Estado mas com governos 
fortes, calcados no controle simbólico (religioso/tradicional) que lhes conferia legitimidade. Sua base 
produtiva se assentava sobre processos agrícolas altamente sofisticados (muito mais do que, sem dúvida, 
as “coivaras” que haviam contribuído para a decadência predecessora dos Maias); seus artefatos 
materiais e culturais (estradas, monumentos, sistemas de drenagem/irrigação, calendários, cosmologias, 
arte etc.) eram sumamente ricos, tão ou mais dos que os seus equivalentes além-mar. 
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Não houve, com efeito, um “encontro de 2 mundos” quando da chegada dos espanhóis/europeus 
às terras do “Extremo Ocidente” – havia tantas diferentes civilizações indígenas quanto havia reinos na 



miríade do solo espanhol. Culturas orgânicas, de múltiplas partes complexamente arranjadas, 
experimentaram a existência do “Outro” – diga-se, de forma totalmente inesperada. Houve perplexidade 
inicial, diálogo entre surdos, bem como situações inesperadas – eram os deuses barbudos navegantes?104 
Como viveria aquela estranha gente “sem fé, sem lei e sem rei”? (MARTINS, 1992: 57)  

 
O corolário desse desencontro/encontro de ordenamentos simbólicos distintos (alimentado pela 

empresa cruzadista espanhola e pelas profecias indígenas) foi a incompreensão, gerando a intolerância e 
descambando na violência. Os europeus se sobrepuseram aos nativos (não sem resistência) e sua cultura 
foi fincada sobre os destroços da cultura dos vencidos. Estaríamos falando de aculturação, europeização, 
se a dinâmica da existência humana se detivesse nesse ponto. Ocorreu, no entanto, uma apreensão 
diferenciada e (até certo ponto) controlada dos referenciais simbólicos europeus pelos nativos, que os 
reinterpretaram à luz dos referenciais de sua própria cultura. Ao mesmo tempo, a Europa voltou-se para 
si mesma, buscando nas sombras do seu anterior “universalismo” elementos que a diferenciassem do 
“Outro” recém-descoberto. A busca por uma consciência européia não culminou, infelizmente, no 
reconhecimento do direito do “Outro” à diferença; antes, o europeu enxergou no “Outro” um reflexo 
distorcido de si mesmo (MORSE, 1988), um estágio primitivo – a alteridade se resumindo na 
ancestralidade, idéia herdada da solução do “problema político” em Kant (WALKER, 2004). Daí em diante, 
os povos do “Extremo Ocidente” passariam a ser vistos através do olhar evolucionista e autocentrado do 
europeu. A incorporação dessa visão pelos próprios “observados” permitiu a perpetuação desse 
“eurocentrismo”. Não apenas ao “Outro” foi negado o direito à diferença, como esse “Outro” se torna 
objeto de um “processo civilizatório” (ELIAS, 1990), visando a torná-lo (a despeito de todos os seus 
“males de origem”) um europeu, tão ou mais “perfeito” do que os europeus originais. Teve lugar uma 
reflexão profunda acerca do lugar que a Europa ocupa no mundo, forjada através de uma imagem 
especular projetada para a América. 

 
O processo de colonização se desenrola, pois, como transposição mimética de uma estrutura 

social política e econômica. Tal construção de mundo é regida por uma peculiar articulação do espaço e 
do tempo, sumarizada no conceito de Soberania (WALKER, 1993). A Soberania implica uma construção 
de mundo via diferenciação e normatização da contingência (a “fortuna” de Maquiavel) em termos de 
uma compreensão hierárquica de clivagens duais: civilização/barbárie, interno/externo, Europa/América. 
A Soberania é uma Presença transcendental  (CAMPBELL, 1996) visto que ela é o centro de decisão que 
preside uma identidade monolítica. À Anarquia corresponde tudo aquilo que não pode ser assimilado a 
esta identidade pré-existente. A Anarquia é o lócus da América “sem fé, sem lei e sem rei” e seus 
“bárbaros”, nesse ordenamento logocêntrico (DERRIDA, 1976) da empresa colonial européia. A solução 
kantiana para a imaturidade política dos povos do “novo mundo” seria seguir o curso de um 
desenvolvimento considerado natural e inevitável, havendo apenas um destino para todos os povos – a 
europeização.  

 
A presença metafísica da identidade européia é, pois, igualmente o “telos” do processo 

civilizatório, reforçando seu caráter etnocêntrico (entendido como análise de contextos de significação 
locais – no caso, a América – à luz de referenciais simbólicos europeus). O etnocentrismo (que deriva 
para um evolucionismo) enseja a negação da alteridade – o “Outro” é compreendido como “o europeu 
num estágio primitivo”, sendo passível, portanto, de uma “redenção civilizatória”. Essa visão eurocêntrica 
não parte de uma visão autônoma do que seja a América para defini-la. Esta última aparece como pólo 
oposto à Europa, mas a esta agregado, “Outro” que permite ao europeu se vangloriar de sua 
superioridade entre os Homens, “Novo Mundo” como espelho deformado do “Velho Mundo”, ao mesmo 
tempo derivação e redenção. Esse termo encontra-se imbuído de um certo espírito cruzadista, conquanto 
relacionado à redenção mediante a conversão, a conquista paulatina dos territórios e das almas, a 
destruição das estruturas “bárbaras” para a construção de sociedades “perfeitas”. Apenas uma questão 
de técnica e tempo. Uma narrativa, pois, da Soberania moderna. 

 
O “além-mar” correspondeu durante um longo período à esperança de renovação dos valores 

culturais do “Velho Mundo”, ao mesmo em tempo que representava um futuro idealizado para o homem 
europeu – a jornada, moderna, de uma identidade (tida como) racional e autoconsciente num mundo de 
fenômenos díspares e caóticos, aos quais tenta conferir unidade, coerência e “perfeição” (metáfora do 
espelho) através da alocação de “nomes próprios”.105 Não de forma gratuita, pois, a denominação 
“América Latina” é uma expressão eurocêntrica, inventada por Napoleão III, Imperador dos franceses, na 
segunda metade do século XIX, não sendo sinônimo de Hispano–América ou América Espanhola. O “eu” 
europeu reflete um desejo de plenitude, acreditando-se a imagem e semelhança de um Deus único – o 

                                                 
104 Paródia do título do famoso livro de Erich von Däniken, “Eram os Deuses Astronautas?”. 
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105 Não nos esqueçamos da caracterização hobbesiana do sujeito político moderno – aquele capaz de assinar seu nome... 



cristão europeu recém-saído da Idade Média não podia admitir sua própria imagem como sendo 
fraturada, daí a ambivalência maniqueísta das análises dos nativos americanos – oscilando entre o “bom 
selvagem” de Rousseau e os cruéis bárbaros, como o Caliban de Shakespeare. 

 
A epopéia da identidade européia, pois, precede a própria descoberta da América – já havia uma 

construção imaginária de “Outro“ capaz de explicar tudo aquilo que se mostrasse estranho ou indesejado 
para a “civilização“. As primeiras descrições do solo americano apresentam-se crivadas de imagens 
bíblicas que denunciam o profundo desejo de um encontro, no espaço selvagem dos trópicos, com o 
tempo das origens. Em seguida, atualizando a tradição das “lendas negras” da Europa Medieval, o nativo 
recém-conhecido é associado com as mais bizarras e monstruosas características – todas elas ligadas 
com a idéia de barbárie, selvageria. O índio do “Extremo Ocidente” passa, portanto, a habitar o 
imaginário do europeu médio como “ser fantástico” e, posteriormente, como “ancestral” – estágio 
“primitivo” que, mediante um processo civilizatório, poderia alcançar a “plenitude” do homem europeu. 
Essa perspectiva evolucionista, alheia a qualquer compromisso científico e humanista e repudiada pela 
moderna Antropologia, impôs e impõe obstáculos ao processo de Ocidentalização, além de haver se 
tornado um “fardo” psicológico traumático, um estigma que ainda macula a alma dos povos da América 
Latina.  

  
O eminente historiador brasileiro Sérgio Buarque de Hollanda demonstrou a acuidade dessa tese 

(HOLLANDA, 1992); muito antes que Cabral aportasse por essas plagas, já estavam munidos os 
portugueses de representações simbólicas das terras d’além mar e seus habitantes – marcos simbólicos 
(ditos “edênicos”) que foram afetados, mas não certamente dissipados, a partir do contato “face a face” 
da empresa colonial, da qual somos o resultado. O Brasil emergiu, dessa interação, como “espelho 
deformado” de Portugal, vetor a reproduzir os passos traçados no “mapa imaginário” português. A busca 
européia pelo paraíso americano revela por trás de si a estrutura do mito – compreendido como narrativa 
circular, atemporal, estabelecendo continuidade entre passado e presente, cuja função é a de criar e 
reproduzir modelos de comportamento social, exprimindo a essência mesma de uma cultura e, dessa 
forma, configurando-se elemento fundamental para a construção da identidade. A redenção futura como 
retorno ao passado e o caráter “civilizatório” da empreitada mais que justificaram, aos olhos europeus, a 
violência da conquista. 

 
É relevante destacar que esse imaginário trazido pelo europeu e transplantado pela Conquista 

desempenhou papel central na caracterização da identidade latino-americana, “fixando-a” nos marcos da 
Soberania moderna (WALKER, 1993). Isso vale tanto para a dicotomia original etnocêntrica dos 
conquistadores (civilização-barbárie) quanto no processo de descolonização e adiante, marcado pelo 
surgimento dos Estados latino-americanos, no qual predomina o eixo dominador/dominado. Assimilando 
o ponto de vista do europeu, acabamos por ignorar a importância dos demais continentes para a 
formação da própria Europa contemporânea, um locus pluriétnico (que segue ignorado igualmente pela 
ciência social européia).  

 
América Latina e Hispano–América, no entanto, apresentam alguns aspectos comuns: a herança 

latina – com ênfase para o Catolicismo e permanências do legado colonialista nas estruturas sócio-
econômicas (o latifúndio; as relações de trabalho...); as instituições políticas (clientelismo, 
corporativismo, patrimonialismo, caudilhismo, caciquismo, populismo, autoritarismo, “invenção 
democrática”) e culturais (principalmente na formação das elites, com sua visão exógena). A dominação 
européia, ao desmobilizar culturalmente as sociedades de ultramar, criou, já nas lutas de independência, 
enormes dificuldades para o surgimento de um pensamento crítico. Fortaleceu-se a percepção de que a 
Soberania política poria fim aos antigos dilemas da história americana, sem se levar em conta as 
contradições internas da sociedade. Na América Latina, os impasses sociais permaneceram os mesmos e, 
mais uma vez, o olhar se voltou para a dominação econômica externa, montando-se novamente a 
dualidade entre o nacional e estrangeiro. Dualidade desmobilizadora de uma crítica que permitisse um 
questionamento cuja raiz fosse o universal – e que reforça a Soberania como princípio logocêntrico 
fundamental (GAMA, 2002). 
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No entanto, estaria selado o destino latino-americano (bem como “fixados seus signos”) de uma 
vez por todas? Haveria vias alternativas de construção da identidade latino-americana, em contraposição 
ao “espelho deformado” do etnocentrismo europeu, por sua vez caudatário do conceito moderno de 
Soberania? Este artigo apresentará uma proposta de alternativa nas linhas que se seguem, embebido na 
contribuição dos chamados “Estudos Pós-Coloniais”. Num primeiro momento, embasado na obra de Arjun 
Appadurai (APPADURAI, 2001) e Stuart Hall (HALL, 2003), apresentarei as condições nas quais práticas 
culturais – produzindo identidades – delineiam “práticas alternativas de Modernização” hodiernas, quais 
sejam, empreendimentos coletivos de “construção de subjetividade” que põem em xeque a “via 



tradicional” de construção de subjetividades fundada no Estado-Nação soberano. Daí derivam potenciais 
alternativas ao “espelho deformante” e igualmente à reificação das raízes “puras” nativas que os 
europeus retiraram, a ferro e fogo, do solo do “novo mundo”, incrustando neste último suas narrativas 
centradas na Soberania. A idéia de “identidades híbridas” será uma constante nas linhas que seguem. 
Subsidiariamente, será abordada a temática da “diáspora” como condição dos sujeitos políticos 
hodiernos. Por fim, tratarei do conceito de “Ocidentalização” em contraposição à “Europeização”, como 
alternativa de construção de uma identidade latino-americana – implicando uma reorientação profunda 
nos próprios estudos sobre o tema. 

 
Práticas Culturais e Alternativas Políticas na Modernidade Tardia 
 

Não obstante partam de diferentes contextos, referências teóricas e problemáticas, o “indiano” 
Appadurai e o “jamaicano” Hall apresentam uma série de similaridades em suas digressões sobre 
conceitos como “Modernidade”, “Cultura”, “Identidade”, o que nos permitirá cotejar suas contribuições 
para os fins desse trabalho.  

 
Appadurai debruça-se sobre o relacionamento entre a “Teoria da Modernização” e a 

Modernização como fenômeno. A primeira, caracterizada como quebra radical das relações intersociais, 
como ruptura profunda entre passado e presente, se chocaria inevitavelmente com o problema das 
“genealogias múltiplas” – buscando sincronizar, partindo do Ocidente, diferentes configurações espaço-
temporais mundo afora (e sofrendo diferentes formas de oposição). Desta empreitada (que abarca, 
grosso modo, os últimos 500 anos da História humana) resulta o cenário atual, o fenômeno da 
Modernização hodierna - que poderíamos dizer “Globalização”: uma Modernidade transbordante, com 
irregular consciência de si, vivida de forma fragmentada, em pulsante dinamismo. No dizer do autor, em 
língua espanhola, “desbordada” – trespassando, superando, violando fronteiras físicas e simbólicas. No 
caso, aquelas referentes ao Estado-Nação, invólucro moderno do “político”. 

 
Appadurai problematiza a dinâmica da Modernização hodierna partindo de dois vetores que julga 

fundamentais. Por um lado, temos os meios de comunicação de massa (doravante, MCM). Por outro lado, 
os movimentos migratórios (doravante, MM). Justapostos, estes vetores ensejariam instabilidade na 
produção das subjetividades modernas, no tocante ao que o autor julga ser o elemento central destas – o 
chamado “trabalho da imaginação” (uma vez que, para o autor, a imaginação tornou-se fundante no 
trabalho mental cotidiano de todos, ponta-de-lança de projetos de construção da existência – num 
sentido coletivo, criando potencial para a ação política). A justaposição provocaria um cenário de 
“imagens em movimento se encontrando com espectadores desterritorializados” (Appadurai, 2001: 19), 
instigando o “trabalho da imaginação” (imaginação de uma nova vida, em outro lugar, outro tempo), 
criando novos, insuspeitados elos entre o “local” e o “global”, ampliando os conceitos de “lealdade” e 
“partida” – enfim, dando origem a “esferas públicas de diáspora”, verdadeiras “comunidades imaginadas” 
(ANDERSON, 1991), no interior e para além dos Estados-Nação.  

 
De maneira análoga ao fenômeno da diáspora (dispersão) do povo judeu na Antigüidade, 

Appadurai descreve os dias que correm metaforizados como diversas “paisagens” complexamente 
sobrepostas, nas quais indivíduos e coletividades, por via da força, voluntariamente ou impelidos por 
catástrofes, “perdem sua pátria” e têm que reconstruir sua subjetividade (via imaginação) alhures, no 
entrecruzamento de fluxos diversos. O autor diferencia a imaginação (prelúdio de expressão, projeção, 
de caráter coletivo, que pode ensejar a ação) da fantasia (distanciamento de atos e projetos, de caráter 
privado) para destacar o caráter marcadamente político desta “condição da subjetividade moderna” que 
questiona o monopólio da “produção de significados”106 conferido tradicionalmente ao Estado-Nação 
moderno: “A mega-retórica da Modernização desenvolvimentista do Estado-Nação se encontra re-
elaborada, questionada e domesticada pelas micro-narrativas do cinema, televisão, música...” (Idem: 
25).  

 
Como sumarizar, pois, a relação Cultura-Globalização em Appadurai? Para o autor, a Cultura não 

é útil como conceito substancial, mas como uma dimensão dos fenômenos (Idem: 28), uma dimensão 
que confere especial relevo à diferença. No seio de sua proposta, diferenças culturais são relevantes 
quando expressam as bases para a formação e mobilização das identidades de grupo (ibidem) – Cultura 
como “subconjunto de diferenças que foram selecionadas e mobilizadas com o objetivo de articular as 
fronteiras da diferença” (Idem, 29). Culturas são, pois, artefatos simbólicos, articulações do sentido no 
espaço e no tempo. Uma vez que o espaço e o tempo tornam-se eles próprios manipuláveis – a tradição 
pode ser reapropriada, o passado de uns pode ser o futuro de outros (Idem, 44), o global pode ser visto 
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106 Referência aqui feita à caracterização da subjetividade moderna presente na obra de Thomas Hobbes. 



como um “novo tempo” (Idem, 25), a Modernidade como “um novo espaço” (Ibidem) – o “trabalho da 
imaginação”, via mobilização e manipulação da diferença (Cultura), acaba por construir novos mundos 
sociais. Daí o autor considerá-lo pedra angular para explicar a complexa Modernização hodierna 
(Globalização).  

 
Hall, por seu turno, parte da constatação de que a Globalização, impulsionada pela tecnologia 

(na qual localizamos os MCM), promove um afrouxamento dos laços entre o “lugar” e o “simbólico” – 
desterritorialização (Hall, 2003: 36). O autor desenvolverá essa tese no contexto caribenho. Uma vez que 
se torna difícil dizer de onde se originam as culturas, Hall se propõe a empregar a metáfora da diáspora 
como via para lançar luz sobre as complexidades de se imaginar a identidade caribenha na Globalização, 
uma vez que a migração seria tema recorrente na narrativa identitária dessa região. 

 
A pergunta central, pois, é: qual é a relação entre a experiência da diáspora e a identidade no 

Caribe? Mais precisamente, como a diáspora afeta modelos de identidade cultural, rearticulando a 
identidade, a diferença e o pertencimento? Como pensar identidades inscritas nas relações de poder, 
construídas pela diferença e disjunção? (Idem, 28) Esta última colocação nos descreve com exatidão o 
grau de relevância política que a problemática da Cultura assume, para o autor.  

 
Tradicionalmente, a Nação é tida como “comunidade imaginada”, fundada na idéia de “pátria” ou 

terra de pertencimento, cujas artes e culturas sempre colocam em questão um determinado “sujeito”. A 
identidade seria algo “nato”, robusta frente à contingência. Mesmo os maiores deslocamentos poderiam 
ser suplantados pelo “retorno às origens”, vez que, no Caribe, afirma o autor, o judeu é tomado como 
“sujeito modelar” – as narrativas do Holocausto e Êxodo alimentariam os discursos libertadores negros 
no Novo Mundo, por exemplo (Ibidem). Uma concepção de História teleológica, circular, redentora é 
propelida por este mito fundador caribenho do “retorno à África”, ensejando uma concepção fechada de 
“tribo”, diáspora, pátria (diversos elos com um núcleo primordial – tradição, autenticidade, conferindo 
sentido à existência no tempo, num determinado espaço).  

 
No entanto, Hall rearticula a problemática da diáspora para além dos confins do mito fundacional. 

As raízes caribenhas provêm dos quatro cantos do globo. No Caribe, pois, teve lugar um encontro – dada 
sua violência, melhor dizendo um desencontro – de diásporas (podemos estender a metáfora para todo 
continente americano). Não haveria como desagregar os elementos formadores do “melting pot” 
caribenho para encontrar “as origens” em seu estado puro (portanto: impossibilidade de “recriar o 
passado”). Relações de poder, responsáveis pela eliminação, silenciamento e subordinação de extensos 
segmentos da população, têm sua contrapartida no plano cultural – grupos subordinados/marginais 
selecionam e inventam a partir dos materiais a eles transmitidos pela cultura metropolitana dominante 
(Idem, 31). Estabelece-se uma relação dialógica, mutuamente constitutiva, assimétrica, de colonizado-
colonizador – relação constitutiva da colonização e da própria Modernidade. A diáspora cria o moderno, 
pois, articulando de forma complexa, assimétrica, o “local” e o “global”. A Modernização (discurso 
desenvolvimentista) esconde por detrás de si seqüência de rupturas com o passado (descontinuidades). 
Hall afirma que o drama identitário caribenho consiste em buscar viver a-historicamente as identidades 
“monolíticas”, estadocêntricas, que silenciam uma multiplicidade de povos, origens, tragédias, violências 
(genealogias múltiplas, obliteradas pela “narrativa oficial”). O drama, nesse caso, é extensivo aos demais 
recantos do continente. 

 
Tomando-a como condição do sujeito moderno, Hall afirma que a diáspora torna as identidades 

múltiplas (um mesmo indivíduo pode se identificar como sendo: “caribenho/britânico-
negro/africano/afro-americano/barbadiano” – Idem, 27). O “retorno às origens”, pois, assume uma feição 
distinta, tornado metáfora. A terra de pertencimento não pode ser sagrada porque foi violada, esvaziada 
pela conquista colonial. O mito fundador – circular, trans-histórico, apresentando a redenção futura como 
retorno ao passado – tem que “acertar contas” com a História (linear), na qual ele é reapropriado, 
transformado, atualizado, mobilizado, instrumentalizado pelos grupos subordinados/marginais em suas 
práticas de “Modernização alternativa”.  
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Promovendo adicional reelaboração do conceito de diáspora, Hall a relaciona com o conceito de 
différance propagado por Jacques Derrida. Enquanto que a diáspora “tradicional” supõe uma concepção 
binária de diferença (oposição rígida inside-outside, revelando a centralidade do conceito de Soberania), 
no Caribe a diferença é lugar de passagem, os significados são posicionais e relacionais, dinamizados no 
interior de um espectro (Idem, 33). O significado jamais é fixado perenemente – está em constante 
movimento no interior de uma dada cultura, no espírito da lingüística pós-Saussure. O mais relevante é 
criar sentido no processo de tradução. Hall, pois, alinha-se com o conceito de Estética diaspórica 
desenvolvido por Kobena Mercer: uma dinâmica sincrética de desarticulação/rearticulação que subverte 



as “narrativas oficiais” (Idem, 34). A Cultura caribenha é impura; pois, moderna, tal como o proverbial 
“sangue latino”. 

 
O sincretismo não anula relações de poder – é um “espaço” de luta, reconfiguração que jamais 

retorna às “origens” puras. Fazer Cultura é fazer Política. A apropriação do passado e sua reintepretação 
em novos contextos tornam os artefatos culturais diaspóricos armas formidáveis numa “guerra identitária 
de posições” com as formas socialmente consagradas (não apenas, mas principalmente, as de caráter 
desenvolvimentista, ligadas ao Estado-Nação). Aponta o autor, ele próprio, dentre outras, investido da 
condição de negro, jamaicano, caribenho, “britânico-negro”, ”africano”: o “sujeito negro caribenho” pode 
tornar-se ele próprio um rótulo, instrumentalizado, a silenciar outras subjetividades – vide a situação dos 
imigrantes asiáticos no Caribe (Hall, 2003: 43). Enfim – o que para alguns é uma “comunidade 
imaginária”, para outros pode ser uma prisão política (Appadurai, 2001: 46).  A verdadeira importância 
dos mitos – de resto, “tradições inventadas” (HOBSBAWM & RANGER, 1997) modernas que “obliteram” 
uma miríade de povos, histórias, tragédias – não é recriar religiosamente (religare) um elo com o 
passado, mas sim oferecer contrapontos identitários – recursos de sobrevivência – para lutar no 
presente. Mitos concorrentes traduzem-se como luta político-identitária. 

 
O momento de tradução, do reencontro com as tradições afro-caribenhas, no Caribe que Hall 

adota como exemplo, tornou a “África” metáfora, o significante, para uma dimensão social e histórica que 
foi suprimida, desonrada e negada, na visão de Hall – “a negritude” -, subvertendo a lógica colonial de 
subordinação-marginalização negra. A reconstrução, via produtos culturais populares, das “genealogias 
da negritude”, dantes silenciadas/dispersas, consistiriam, para Hall, numa prática anti-hegemônica.107 As 
várias narrativas do “retorno” acabam sendo diversas rotas de retorno à “negritude”, aos próprios negros 
caribenhos, produzindo, na diáspora de diásporas caribenha, uma “nova África”. 

 
Hall afirma que a relação entre cultura caribenha e suas diásporas não é de origem-cópia, fonte 

primária-diluição (Idem, 35), nem tampouco “identidades negras britânicas” são pálidas emulações, a 
serem superadas, de uma identidade “genuinamente” caribenha (Idem, 37). Não há mais uma origem 
delineável, mas uma cadeia descontínua de conexões – formas musicais híbridas, sintéticas. O tempo da 
différance implica formação relativamente autônoma das subjetividades e produtos culturais. O autor 
então afirma: “a música e cultura dancehall britânicas se inspiram na música jamaicana, mas de uma 
forma distintamente britânica (forma cultural diaspórica incorporada), assim como a jungle music...” 
(ibidem). O Estado-Nação, pois, com suas fronteiras rígidas, não mais constitui uma estrutura útil para a 
compreensão, por exemplo, das trocas culturais entre as diásporas negras de Caribe, Europa e Estados 
Unidos (os assentamentos negros ingleses estabelecem ligação direta, transpondo e transcendendo as 
fronteiras estatais, com seus contrapartes caribenhos).  

 
Em Hall, enfim, a Cultura não é uma arqueologia, mas um artefato, uma produção. Uma 

produção de nós mesmos (subjetividades). O passado é apropriado e reelaborado para construir um novo 
presente, em novos espaços (tradições são “recriadas”). A Cultura não é uma questão de ser, mas de 
continuamente tornar-se – é uma dimensão “posicional” da existência humana (Idem, 45). A Cultura é 
inexoravelmente política. Isso nunca foi mais claro, para o autor, do que nos dias de hoje, de 
Globalização produzindo incessantemente hibridização, diferenciação, sobreposição das identidades, 
descoladas do espaço, mas também apresentando tentativas de homogeneização – um cenário de 
Modernidade produzida a partir de diferentes pontos, de diferentes formas. 

 
O pensamento de autores como Appadurai e Hall nos investe de recursos analíticos capazes de 

lançar luz sobre projetos alternativos de construção da identidade latino-americana – tomando a Cultura 
como Política, num contexto de intensa “hibridização” – transcendendo as fronteiras do Estado-Nação 
soberano, podemos entender fenômenos aparentemente tão díspares entre si tais como o Movimento 
Zapatista, os cultos sincréticos brasileiros e o Reggae como elementos de um mesmo cenário. Nessa 
linha, concluirei o presente artigo com uma exposição do conceito dito de “Ocidentalização” (ROUQUIÉ, 
1992 e RIBAS, 2002) – uma, dentre as inúmeras possibilidades de rearticulação da subjetividade no 
espaço e tempo hodiernos. 
 
A Ocidentalização, Alternativa ao Eurocentrismo 
 

Por “ocidentalização” entende-se um processo de formação de identidades, partindo de diversas 
matrizes (os diversos “ocidentes” – Europa, América, costa da África) que não se encontram organizadas 
hierarquicamente (um conjunto, pois, de diásporas). As interações dos “ocidentes”, mosaicos complexos 
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107 O próprio Hall reconhece em seus escritos a grande influência exercida pelo pensamento de Antonio Gramsci.  



heterogêneos, ao mesmo tempo em que criam um substrato comum (a chamada “identidade ocidental”), 
rearranjam suas próprias particularidades internas mediante o fluxo de símbolos e artefatos culturais que 
se imbricam incessantemente, levando a uma diferenciação não-excludente, híbrida ao passo que 
autóctone. Os destroços de nossas “civilizações” anteriores convivem lado a lado com “intrusões” 
complexas e com novos artefatos híbridos; a tolerância e o pluralismo surgem como valores 
fundamentais em meio a tamanha miscigenação. Através do conceito de “ocidentalização”, torna-se 
possível compreender a América a partir de referenciais analíticos próprios, sem obliterar a importância 
das contribuições dos outros “lados” do Ocidente – a África Ocidental e a Península Ibérica. Dessa forma, 
os “males de origem” eurocêntricos que tantas distorções e interpretações equivocadas produziram 
nesses 500 e poucos anos podem ser superados, ao mesmo tempo em que se forma uma consciência 
latino-americana que não seja auto-centrada ou “xenófoba”, deixando claro nosso contexto cultural de 
hibridismos complexos. 

 
Ao invés de reconstruir o “descobrimento” da América, adotando a perspectiva eurocêntrica da 

dicotomia “encobertos–descobertos” (DUSSEL, 1993), a Ocidentalização acena com a re-elaboração 
seletiva (via desconstrução/construção) de nossos destroços e intrusões, “descobrindo a Reconstrução” 
de nossa identidade, adotando, portanto, uma perspectiva pluralista e dinâmica, capaz de entrelaçar as 
altas culturas pré–colombianas, o ciclo das navegações européias, o Imperialismo e o tráfico negreiro, a 
Independência “dependente” do século XIX, a modernização pela via do Estado etc. Para tal projeto, os 
“males de origem” eurocêntricos que o conceito de América Latina tão bem incorpora devem ser 
superados. A construção de uma América Latina caleidoscópica, sem os males de origem (BOMFIM, 
1993), implica o estudo de seus elementos formadores – os três ocidentes: 

 
• O europeu ibérico;  
• O africano dos negros; 
• O extremo-ocidente dos indígenas. 
 
Destaque merece o fato de que tal processo não foi, decerto, intencional. Apesar da idéia da 

“América” como local exótico, misterioso, inculto, localizado além-mar, haver existido no imaginário 
europeu desde a Alta Idade Média - e como bem mostram as menções dos cronistas à ilha Hy Brazil e à 
Terra de São Brandão, mitos celtas incorporados pelo imaginário europeu do século X em diante), a idéia 
de civilização ocidental em construção não surgiu senão no século XX, e ainda encontra considerável 
resistência no meio acadêmico. Os ibéricos da Reconquista decerto não atravessaram mares para 
construir, num processo dinâmico, uma identidade ocidental a partir do contato com outras civilizações; 
encontrando o “Outro”, não buscaram uma dialética da identificação, mas o reforço do “eu” soberano.  

 
A idéia de Ocidentalização formou-se, portanto, retrospectivamente e adotando uma perspectiva 

de longo prazo, dado que europeus e nativos não tinham consciência desse processo. O mesmo pode ser 
dito a respeito dos povos africanos brutalmente transplantados de seus territórios (onde a alma coletiva 
de cada povo e o universo simbólico de cada indivíduo se enraízam) para o “Novo Mundo”; estes não 
pretendiam tomar parte de tal processo – sequer estavam em posição de deliberar a respeito de qualquer 
coisa. A brutal objetivação dos povos africanos transplantados para o “Novo Mundo” impediu que seu 
engajamento no processo de Ocidentalização fosse maior, além de suscitar traumas e chagas profundas, 
ainda por serem curados. Tal cura deveria ser uma das primeiras medidas dos povos latino-americanos, 
caso estes estejam realmente dispostos a conhecerem a si mesmos com seus próprios “olhos”. O mesmo 
pode ser dito em relação aos povos indígenas, também vítimas de um processo colonizador, civilizatório, 
eurocentrizador impiedoso. Seus artefatos culturais, materiais ou simbólicos, foram em grande medida 
destruídos, impedindo que suas experiências no mundo pudessem ser compartilhadas com as gerações 
futuras. Sua dignidade humana, como a dos negros, foi por muito tempo negada ou ignorada. Tais fatos 
criam problemáticas complexas, obstáculos para o processo de ocidentalização. A superação dos “males 
de origem” consiste na recusa da visão eurocêntrica, inautêntica; no entanto, não podemos prescindir de 
referenciais no nosso “estar no mundo”, e, para construir esses referenciais, contamos apenas com 
fragmentos esparsos, além de contabilizarmos ressentimentos, chagas profundas, intolerância e 
incompreensão ampliada. Buscar a si mesmo, sem prescindir do Outro, demandará um esforço, sem 
dúvida, imenso – o que não torna a jornada menos fascinante e desafiadora. 
 

*** 
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José Carlos Mariátegui, o 
Socialismo e a Literatura Indo-
Americana: o Desreclaque do Espírito Nativo 
como Esperança de Bem-Estar na Civilização 

 
Marcelo Mac Cord 

 
 

1. O olhar de José Carlos Mariátegui sobre o Marxismo e a crise da Modernidade 
 

Abordarmos a obra de José Carlos Mariátegui, produzida no início do século XX, é algo bastante 
instigante, pois há, em seu trabalho, a interação de temas, livros e paixões. Neste amplo universo, 
deveríamos escolher um ponto de partida, mesmo sabendo que esta referência não nos possibilitaria 
análises processuais particulares ou isoladas – a obra de José Carlos Mariátegui, sabemos, tem caráter 
totalizante. Assim, condicionamos nossa escolha ao campo literário, mas sem negligenciarmos os 
debates, feitos pelo autor em questão, sobre economia, questões fundiária e indígena, educação e 
religião.  

 
 Escolhido o tema e conscientes da sua amplitude transdisciplinar, elencamos Sete Ensaios de 
Interpretação da Realidade Peruana como obra central da discussão  que nos propomos realizar. Este 
livro é basilar, tanto no conjunto da produção, quanto na explicitação das escolhas teóricas, quando 
falamos de José Carlos Mariátegui. Percebemos neste texto, inclusive, a confluência de várias 
preocupações do autor. A própria construção formal do livro nos é bastante emblemática. “O Processo da 
Literatura”, seu sétimo e último ensaio, aparece como o final do processo dialético, ou seja, a arte seria, 
em última instância, a resposta superestrutural das relações de base. 
 
 É bastante interessante apontarmos que, se o esforço interpretativo de José Carlos Mariátegui 
parte de tradicionais pressupostos e preocupações marxistas, ao mesmo tempo ele não se relaciona de 
maneira dogmática com tal teoria social. O autor afirma que “la herejía es indispensable para comprobar 
la salud del dogma”108. Entretanto, apesar desta assertiva, não devemos entender sua apologia herética 
como algo desagregador, niilista ou desorientador, pois: 
 

“el dogma no es un itinerario sino una brújula en el viaje. Para pensar con libertad, 
la primera condición es abandonar la preocupación de la libertad absoluta. El 
pensamiento tiene una necesidad estricta de rumbo y objeto. Pensar bien es, en 
gran parte, una cuestión de dirección o de órbita”109 
 

 O marxismo de José Carlos Mariátegui, em sua heterodoxia, acrescenta à experiência intelectual 
do autor elementos mais flexíveis e relativizadores. Sendo assim, se o processo da literatura (ou, de 
maneira mais ampla, o mundo artístico e intelectual) surge como algo determinado pela base, ele não é 
meramente reflexivo. Se o autor em questão ainda entende a literatura como processo superestrutural, 
pari passu, não deixa de questionar o simples determinismo. A vontade criativa, a relativa autonomia e a 
agência do indivíduo são fundamentais neste processo.    

 
108 José Carlos Mariátegui, Mariátegui Total, Lima, Amauta, 1994, tomo I, p. 1291. 
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109 Idem, p. 1326. 



 É bastante fácil, segundo a ótica marxista ortodoxa, apontarmos alguns problemas na construção 
do pensamento de José Carlos Mariátegui. Diriam que a leitura dos textos clássicos, feita de “maneira 
impressionista” pelo peruano, teria como conseqüência a “falível” compreensão do real. Contudo, 
podemos defender tranqüilamente a isonomia entre conceitos e coisas, ou seja, podemos imaginar que 
há coisas em si?110 José Carlos Mariátegui é sensível à questão e assume, de forma corajosa e 
extremada, suas escolhas intelectuais ao afirmar: “não sou um crítico imparcial e objetivo. Meus 
julgamentos nutrem-se nos meus ideais, nos meus sentimentos, nas minhas paixões”.111 Tal afirmação 
merece uma análise em especial. Ideais, sentimentos e paixões, para José Carlos Mariátegui, não 
representam a negação da racionalidade e da cientificidade. Mais do que isto, o autor não isola tais 
instâncias em compartimentos herméticos ou estanques.  
 

A perspectiva epistemológica de José Carlos Mariátegui o fez grande crítico, sem dúvida, do 
racionalismo tradicional, do “racionalismo conservador de los historiadores que aplicaron la formula ‘todo 
lo racional es real’”.112 É por este motivo, apontando para a politização e o engajamento do saber, que o 
autor afastou-se completamente “da técnica professoral e do espírito universitário”113 (recordemos, por 
exemplo, que Max Weber negava a associação entre ciência/docência e política114). Sendo assim, ao 
problematizar tanto as vivências universitárias hegemônicas do seu tempo, quanto o cientificismo, o 
autor procurou instituir uma academia e um saber de outra ordem.  

 
A construção de seus ideais, pensamentos, sentimentos e paixões deve ser compreendida com 

requinte e cuidado. José Carlos Mariátegui não pode, por combater os cânones racionalistas clássicos, ser 
considerado romântico ou escapista. De qualquer forma, mesmo que salientemos nossa afirmativa, 
aparentemente, numa leitura apressada, algumas de suas afirmativas nos deixam tais impressões. A 
maior delas, segundo alguns de seus críticos, vem da tentativa de operacionalizar conceitos como 
“ciência” e “religião”:  

 
“Declaro, sem escrúpulos, que trago à exegese literária todas as minhas paixões e 
idéias políticas, embora, devido ao descrédito e a degeneração deste vocábulo na 
linguagem comum, deva acrescentar que a política, em mim, é filosofia e 
religião”115. 

  
 Ao aproximar categorias consideradas tão antagônicas e excludentes (como política, ciência, 
paixão e religião), no período em que produzia seus textos, o que o autor realmente propunha ao 
pensamento social de inícios dos novecentos? Quais as contribuições que uma nova epistemologia, 
baseada em tais princípios, daria ao processo de superação da luta de classes? Quais os sentidos e que 
tipo de religiosidade preocupava José Carlos Mariátegui? Para tanto, temos duas indicações de resposta.  
 

Na primeira delas, o autor afirma que qualquer movimento revolucionário é, essencialmente, 
movido por sentimentos religiosos. A palavra religião, aqui, é recoberta de novas semânticas. Isto posto, 
o conceito não serviria para designar, unicamente, um rito ou uma igreja. “Não importa que os sovietes 
escrevam em seus affiches que ‘a religião é o ópio do povo’. O comunismo é, essencialmente, religioso. O 
que ainda provoca equívocos é a antiga acepção do vocabulário”.116 O segundo viés surge quando a 
noção de Civilização entra em crise e o mundo ocidental, no início dos novecentos, abre mão do otimismo 
teleológico prometido pelo Progresso. Dever-se-ia, por isto, na ótica do autor, construir uma nova 
esperança, ou seja, uma nova religião/valores para a Humanidade – mas sem fugas, decadências 
metafísicas e exotismos que a “velha religião” trazia no seu bojo. 

 
 A proposta de uma política eficaz e racional, que contemplasse no seu projeto a filosofia e a 
religião/espiritualização, para José Carlos Mariátegui, apesar da agressão que representaria à ortodoxia 
marxista, viria pelas mãos do materialismo histórico. Não se pode “suponer que una concepción 
materialista del universo no sea apta para producir grandes valores espirituales”.117 Desta forma, pensar 

                                                 
110 Segundo Isaac Epstein, “O discurso científico é expresso por uma linguagem cujo significante é construído por signos de conceitos e sua 
articulação, fórmulas lógicas, matemáticas ou outros recursos simbólicos que se fizerem oportunos. Como interpretar estes códigos? As suas 
regras de sintaxe, bem o sabemos, estão pelas constrições que interligam os fenômenos e representam as chamadas ‘leis científicas’. Mas, e a 
sua semântica? Por quais ‘significados’ estão estes significantes?”. Isaac Epstein, “Thomas S. Kuhn: a cientificidade entendida como a 
vigência de um paradigma”, In: Alberto Oliva (org.), Epistemologia: a Cientificidade em Questão, Campinas, Papirus, 1990, p. 103.      
111 José Carlos Mariátegui, Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, São Paulo, Alfa-Omega, 1975, p. XXII. 
112 José Carlos Mariátegui, Mariátegui Total, op. cit., p. 1300. 
113 José Carlos Mariátegui, Sete Ensaios, op. cit., p. XXII. 
114 Max Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1996. 
115 José Carlos Mariátegui, Sete Ensaios, op. cit., p. 164. 
116 Idem, p. 188. 
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em valores espirituais, na sua ótica, não representava prejuízos epistemológicos ao marxismo, ao 
contrário. A crise civilizatória burguesa possibilitava, aos homens críticos das primeiras décadas dos 
novecentos, novas e reais “posibilidades de ascención moral, espiritual y filosófica”.118  
 

Um indicativo para a referida transformação surge, por exemplo, quando não pretendemos 
“separar al obrero de su trabajo, privarlo de cuanto espiritualmente lo une a su oficio”.119 Sendo assim, o 
trabalhador (em qualquer tipo ou momento da produção) não seria somente peça passiva de 
(re)produção simbólica da ideologia burguesa. O obreiro se relaciona de forma direta com seu trabalho, 
construindo sentidos cotidianos próprios. Esta possibilidade de ação, ou seja, da emergência criativa e 
afetiva do indivíduo, é a espiritualização desejada – e que deveria ser valorizada para a efetividade do 
socialismo. Portanto, “en ese proceso, cada palabra, cada acto del marxismo tiene un acento de fe, de 
voluntad”.120 

 
 Obviamente, quando o autor aponta a vontade e/ou a fé e/ou a paixão como fatores de vital 
importância para a instituição do socialismo, ele se apropria de tradições e textos dissociados da lógica 
marxista para construir tal percepção. Outra advertência de José Carlos Mariátegui, no Sete Ensaios de 
Interpretação da Realidade Peruana, deixa a afirmativa supra evidente: 
 

“Meu pensamento e minha vida constituem uma só coisa, um processo único. E se 
existir algum mérito que eu espero e reclamo que me reconheçam, é o de - ainda 
segundo um princípio de Nietzsche - injetar todo o meu sangue nas idéias”121 
 

 A leitura de Friedrich Nietzsche remete-nos claramente à importância do voluntarismo, da ação e 
da problematização do determinismo histórico.122 José Carlos Mariátegui crê no socialismo como uma 
espécie de bússola para a Humanidade, ou seja, como possibilidade de encaminhamento, mas nunca 
como itinerário natural. Portanto, “el socialismo no puede ser la consecuencia automática de una 
bancarrota; tiene que ser el resultado de un tenaz y esforzado trabajo de ascensión”.123 Ou seja, o 
socialismo, enquanto possibilidade de transformação, requer intenso trabalho social e, 
conseqüentemente, fé, criatividade e afeto. 
 
 A originalidade e a tragicidade de José Carlos Mariátegui, em sua heresia, é a de ter que confiar 
na força da vontade e no trabalho, sem garantias de sucesso, para se construir a utopia igualitária. 
Assim, mesmo que se travasse uma luta ferrenha pelo socialismo, ela não representaria a garantia de 
vitória ou antecipação de qualquer espécie de projeto teleológico humano. Não há, para José Carlos 
Mariátegui, garantias apriorísticas de que o socialismo fosse uma espécie de “caminho natural”.124 De 
qualquer forma, para o autor em questão, o vigor do marxismo independe do determinismo histórico. Ele 
afirma que “si el socialismo no debiera realizarse como ordem social, bastaría esta obra formidable de 
educación y elevación para justificarlo en la historia”125. Portanto, quando José Carlos Mariátegui ressalta 
a relevância da teoria marxista, nunca a toma como verdade fechada em si mesma, asséptica ou isenta. 

 
2.  As culturas nativas, as novas epistemologias e a superação da Crise da Modernidade 

 
A crise dos paradigmas da Modernidade, ocorrida nas primeiras décadas dos novecentos, 

segundo José Carlos Mariátegui, deveria flexibilizar o marxismo ortodoxo para revigorá-lo. Talvez esta 
fosse a única maneira de torná-lo palatável para os novos saberes emergentes. A sobrevivência do 
marxismo, como sistema explicativo, dependeria de sua capacidade para responder às inovações 
novecentistas. De qualquer forma, outras influências deveriam, também, injetar novo ânimo ao 
decadente pensamento ocidental. Entre elas, no jogo identitário mundial, o autor peruano incluiu as 
“tradições imemoriais” nativas do continente americano.  

                                                 
118 Idem, ibidem. 
119 Idem, p. 1305. 
120 Idem, p. 1308. 
121 José Carlos Mariátegui, Sete Ensaios, op. cit., p. XXI. 
122 Não podemos negar a importância da vontade em Marx. Contudo, a ação é dirigida pela racionalidade para efetivar ou antecipar o 
progresso inexorável da Humanidade. Em Nietzsche, a ação nega a existência de um sentido pré-determinado. “O sentido histórico, quando 
reina irrefreado e traz todas as suas conseqüências, erradica o futuro, porque destrói as ilusões e retira às coisas sua atmosfera, somente na 
qual elas podem viver”. Friedrich Nietzsche, “Da Utilidade e Desvantagem da História para a Vida”, In: Considerações Extemporâneas, São 
Paulo, Nova Cultural, 1996, (Os Pensadores), p. 280.  
123 José Carlos Mariátegui, Mariátegui Total, op. cit., p. 1313. 
124 Tal questão fica evidente quando o autor, fazendo uma referência a Piero Gobetti, afirma que “o verdadeiro realismo possui o culto das 
forças que criam os resultados, e não a admiração dos resultados intelectualisticamente contemplados a priori’”. José Carlos Mariátegui, Sete 
Ensaios, op. cit., p. 163. 
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José Carlos Mariátegui cria que, em meio aos múltiplos conflitos ideológicos e sociais, de inícios 
dos novecentos, as culturas nativas americanas potencializariam ainda mais as reais possibilidades de 
redenção e superação espiritual da Humanidade. É embasado na crise epistemológica do Ocidente que o 
autor percebe, segundo sua teoria, a possibilidade de emergência do espírito indo-americano nas novas 
demandas da Civilização. O elemento identitário nativo, considerado pelo autor como algo 
fundamentalmente anti-decadentista, ressurgiria, após séculos de opressão colonial, para dar visibilidade 
social e voz ativa às culturas locais nos combates pela reconstrução dos valores humanos e universais.126  

 
Para José Carlos Mariátegui, as culturas nativas, especificamente as que sobreviviam 

heroicamente nos Andes, ainda mantinham sua pureza original e fortes vínculos com antigos e 
primordiais elementos identitários. O conjunto destes elementos é chamado de Tawantisuyo. Definido 
como algo fundado em formas comunais de economia e sociedade, apesar da opressão colonial européia, 
o Tawantisuyo “revelou-se, depois de quatro séculos, indestrutível e parcialmente imutável”.127 
Entretanto, apesar da força atávica indígena, a dominação teve duras conseqüências. A presença 
espanhola no continente teria gerado um expressivo retrocesso sócio-econômico, pois “sobre as ruínas e 
os resíduos de uma economia socialista, [os espanhóis] lançaram as bases de uma economia feudal”.128  
O fruto disto seria uma certa nostalgia entre as populações andinas. 

 
 A nostalgia explica-se por já terem vivido, os nativos, mesmo que de forma primitiva, formas 
societárias fraternais e socialistas. Para o autor em foco, sublinhar a questão indígena, no debate 
intelectual sobre os novos rumos mundiais, era evidenciar o “resgate” de uma Civilização com 
características coletiva e social. Falou-se em formas de “resgate” porque o pensamento ocidental, 
etnocêntrico, cristão e real-racional em suas últimas conseqüências, teria conduzido as culturas nativas 
do Novo Mundo ao ostracismo, ao atraso e à dependência. Seria por tal motivo que, para José Carlos 
Mariátegui, o espírito indo-americano deveria ser recuperado, efetivamente, na construção de novos e 
mais justos parâmetros civilizatórios mundiais.  
 

Cabe ressaltar que as mundividências destes “índios”, por si só, não construiriam a nova ordem 
mundial e a sociedade socialista. Na visão de José Carlos Mariátegui, ainda faltavam, ao nativo 
americano, as dimensões cosmopolitas e universalistas do conhecimento científico e da vida social mais 
complexa – consideradas, pelo autor, como um dos legados positivos da cultura Ocidental. José Carlos 
Mariátegui aponta que “é evidente que [o “índio”] não está incorporado ainda nesta civilização expansiva, 
dinâmica, que aspira à universalidade”.129 Sendo assim, as novas formas de sociedade e a reordenação 
mundial só surgiriam quando a cultura nativa, o legado positivo da cultura Ocidental e as novas 
tendências epistemológicas se comunicassem de maneira efetiva. 

 
É justamente na composição de diversas referências culturais e filosóficas que faremos uma 

breve nota. A postura de crítica ao passado da Civilização, feita por José Carlos Mariátegui, como 
percebemos, não significa uma negação da história. Tomando o Sete Ensaios como parâmetro, o que 
temos é a contumaz negação do “passadismo” peruano e mundial. O referido conceito nos remete, 
segundo José Carlos Mariátegui, ao “hispanismo diplomático y metropolitano [...] de sus borbones, 
infantes, duques, académicos, curas, doctores, alguaciles, bachilleres y cupletistas”.130 Aqui, o autor fala 
de um mundo de privilégios, dividido em classes e extremamente excludente. Sendo assim, indo de 
encontro ao que ele representa, como se daria, para o autor peruano, a construção de um novo saber e 
de uma nova ordem? 

 
Para realizar tal missão, tendo o marxismo como teoria basilar, José Carlos Mariátegui aponta 

para a necessidade do diálogo crítico desta corrente com outras “post-hegeliana o post-racionalista”131 – 
ao contrário do que faziam os marxistas ortodoxos, que proclamavam a fragilidade epistemológica das 
novas tendências. Em vista disto, o autor toma para si algumas posições de Sorel, para quem as 
conquistas da psicanálise aparecem como auxiliares ao conhecimento marxista. Assim, “el marxismo 
asimila los elementos y adquisiciones sustanciales de las corrientes filosóficas posteriores a Marx, 
superando las bases racionalistas y positivistas del socialismo de su época”.132 Como, então, por 
exemplo, a psicanálise é apropriada por José Carlos Mariátegui?  

 

                                                 
126 José Carlos Mariátegui, El Artista y la Época, 3a ed., Lima, Amauta, 1978, (Obras Completas de José Carlos Mariátegui, n.6), p. 92. 
127 José Carlos Mariátegui, Sete Ensaios, op. cit., p. 246. 
128 Idem, p. 4. 
129 Idem, p. 253. 
130 José Carlos Mariátegui, El Artista Y la Época, op. cit., p. 134. 
131 José Carlos Mariátegui, Mariátegui Total, op. cit., p. 1300. 
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A obra de Sigmund Freud surgiria, aqui, como principal referência para respondermos à pergunta 
supra. Para José Carlos Mariátegui, as teorias psicanalíticas teriam sido responsáveis, no início dos 
novecentos, por sérias desconstruções de saberes acadêmicos e científicos tradicionais. Houve, no 
período, grande crise na sustentabilidade da Teoria Clássica do Homem, entre outras conseqüências. Para 
o intelectual peruano em foco, as múltiplas rupturas, advindas com as perspectivas epistemológicas da 
psicanálise, seriam comparáveis com outras importantes transformações da história universal. O autor 
fala que a psicanálise representou, no seu tempo, “una humillación tan grave [ao conhecimento 
tradicional] como la experimentada con la teoría de Darwin y con el descubrimiento de Copérnico”,133 
ocorridas em séculos anteriores.  

 
As conseqüências das rupturas e “humilhações” biológica, cosmológica e psicanalítica do 

Ocidente,134 segundo José Carlos Mariátegui, seriam sinalizadas como algo positivo para a Indo-América. 
Segundo o autor em questão, a partir dos eventos ocorridos no mundo europeu (e periférico), vividos em 
inícios dos novecentos, não existiriam mais possibilidades de se produzir e/ou reproduzir discursos em 
que o Ocidente (com suas tradições políticas, sociais, culturais e econômicas) surgisse como o centro da 
Civilização e da ordem universal. Sendo assim, as pretensas e referidas “humilhações” biológica, 
cosmológica e psicanalítica representariam, para a secular cultura ameríndia, portanto, grandes 
possibilidades de redenção.  

 
Apropriando-se de Sigmund Freud para construir sua interpretação sócio-histórica, José Carlos 

Mariátegui afirma que, até então, o Ocidente surgira como a parcela consciente, realista e racionalista do 
planeta. Nos porões e sótãos da Civilização estariam todas as outras tradições culturais, políticas e 
sociais da Humanidade. Tachadas pela cientificidade como irracionais, débeis e primitivas, acabaram 
correlacionadas com o atraso. Tais tradições, portanto, estariam condenadas à obscuridade inconsciente 
e/ou subconsciente da Humanidade. Sendo assim, a verdadeira identidade humana, ou seja, seu ego, só 
poderia possuir caracteres brancos e ilustrados. Entretanto, com a problematização, mais uma vez, dos 
cânones da Teoria Clássica do Homem, como sustentar a imanência da natureza humana, a teleologia 
apolínea da Civilização e o sentido histórico tradicional?  

 
Para José Carlos Mariátegui, o início do século XX criava algumas condições ideais para o 

desrecalcamento das mundividências indo-americanas. Dos porões e sótãos da psique coletiva, ou seja, 
dos pontos mais escondidos ou esquecidos do inconsciente da Humanidade, saltaria à consciência de 
todos novas formas de existência e vivência. Por causa disto, na sua ótica, passariam a existir 
possibilidades concretas de se mostrar ao mundo civilizado algo novo em meio ao seu mal-estar. O 
intelectual peruano cria que as culturas nativas do Novo Mundo, ligadas mais à Natureza, e silenciadas 
por séculos de colonização, ofereceriam mais cores e sabores aos processos de redefinição do que seria 
racionalidade, civilidade e socialismo.  

 
 Desta forma, para José Carlos Mariátegui, assim como para Sigmund Freud, mesmo que 
partissem de perspectivas diferenciadas, a crise civilizatória de inícios do século XX poderia se 
transformar em algo bastante positivo para a História, para o Homem e para a Civilização. Se a referida 
crise teve como fundamento a percepção dos limites da capacidade de realização humana, ao mesmo 
tempo “esse reconhecimento não possui um efeito paralisador. Pelo contrário, aponta a direção de nossa 
atividade”.135 Percebemos, aqui, a postura otimista de José Carlos Mariátegui. Também encontramos, 
neste extrato, mais uma vez, as justificativas intelectuais que o intelectual peruano utilizou para construir 
toda sua justificativa de valorização da fé, do voluntarismo e da religiosidade.  
 

José Carlos Mariátegui afirma que, na verdade, as perspectivas psicanalíticas ajudariam a 
desconstruir o Evolucionismo, de viés eurocentrista, que sempre foi depreciativo e pessimista quando 
enfocava os ameríndios. Todo o arcabouço teórico, que sustentava tal perspectiva de progresso, estaria 
associado muito mais ao obscurantismo intelectual de um mundo em crise do que aos novos tempos. A 
epistemologia tradicional estaria, enfim, fortemente envolvida por uma sombra “nocturna, alumbrada por 
una perenne luz artificial [que] preside la noche de la decadencia”.136 Esta “noite” seria uma referência ao 
niilismo e ao pessimismo que abateram a civilização burguesa, principalmente depois do início da 
derrocada do cientificismo, da Revolução Russa e do processo que gerou a I Guerra Mundial.  

 
Na ótica do autor peruano, tudo isto ocorria no Ocidente porque não se conseguiu fundar um 

novo mito que proporcionasse uma nova fé. Sem mito e sem fé, segundo a obra do intelectual estudado, 

                                                 
133 Idem, p. 1311. 
134 Idem, ibidem. 
135 Sigmund Freud, O Mal-Estar na Civilização, Rio de Janeiro, Imago, 1974, p. 43. 
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não haveria qualquer futuro com promessas de felicidade e esperança. O novo era algo palatável 
somente para a “alma matinal”. Ela era sensível ao porvir e, portanto, possibilitaria a construção de 
alternativas igualitárias nas organizações humanas. A “alma matinal” seria aquele impulso que nos 
encaminharia para um futuro a se construir com fé e vontade, pois “el hombre nuevo es el hombre 
matinal”.137  

 
O “novo homem”, por conseguinte, era aquele que vislumbrava a vida como ela um dia será. Ele 

é representado, por José Carlos Mariátegui, com uma bela metáfora. Tal personagem teria a mesma 
representatividade do surgimento simbólico da luz da manhã, quando elimina as trevas profundas da 
madrugada. A “alma matinal” iria de encontro ao “velho realismo” porque “el tradicionalista no tiene 
aptitud sino para imaginar la vida como fue”.138  

 
3. O processo literário, o “problema indígena” e o bem-estar na Civilização 
 

É justamente neste momento da história social ibero-americana, e mais precisamente peruana, 
que surgiria o “problema indígena” associado ao processo cultural e literário.139 Para José Carlos 
Mariátegui, ressaltemos, a referida associação seria a maior possibilidade de se explicitar positivamente a 
construção da vida futura – sem mais as mazelas que a representaram no passado. A produção literária 
era o espaço, por excelência, para observarmos as contribuições indo-americanas ao “novo 
racionalismo”. Seria na literatura que o desrecalcamento das culturas nativas estaria mais evidente. Os 
processos da poesia e da prosa seriam os suportes estéticos da tessitura da nova identidade humana. 

 
A problematização da Razão e da Realidade cientificistas, discussão privilegiada na obra do autor 

peruano em foco, deu ao processo artístico novo status epistemológico. Aos artistas, pari passu, também 
teria sido dada a possibilidade de construção de novos estatutos sociais. Sendo assim, tanto a arte, 
quanto os artistas, apareceriam como o canal de melhor compreensão das novas realidades sociais 
emergentes. O processo criativo, fundamento do universo intuitivo, portanto, abriria grandes 
possibilidades de percepção das sensibilidades sonegadas pela cientocracia. Ainda recorrendo ao “pai da 
psicanálise”, José Carlos Mariátegui afirma que: 

 
 
“Freud, en un agudo estudio sobre ‘Las Resistencias al Pscicoanálisis’, examina el 
origem y el caráter de éstas [novas sensibilidades] en los medios científico y 
filosófico [...] Freud se olvida en este ensayo de dedicar algunas palabras de 
reconocimiento a los poetas y a los literatos [...]Cabe la hipótesis de que, por su 
inspiración subconsciente, por su processo irracional, el arte y la poesía tenían que 
comprender, mejor que la ciencia, su doctrina”140 

 
Se a realidade não era naturalmente objetiva, como queriam os cientificistas, a arte, construção 

ficcional, não estaria absolutamente confinada aos densos limites do mundo subjetivo. Os próprios limites 
epistemológicos entre racionalidade e irracionalidade, antes tão evidentes, perderam força explicativa. 
Sendo assim, entre outros, a própria noção de “estética pura”, na arte, ligada à tradição idealista, foi 
problematizada. O entendimento da arte como algo imune à experiência e ao lugar social do artista, 
portanto, estaria com seus dias contados. Ainda segundo José Carlos Mariátegui: 

 
“La ficción nos es libre. Más que descubrirnos lo maravilloso, parece destinada a 
revelarnos el real. La fantasia, cuando no nos acerca a la realidad, nos sirve bien 
poco [...] La muerte del viejo realismo no ha prejudicado absolutamente el 
conocimiento de la realidad. Por el contrario, lo ha facilitado. Nos ha liberado de 
dogmas y de prejuicios. En lo inverosímil hay a veces más verdad, más humanidad 
que en lo verosímil”141 

 

                                                 
137 Idem, p. 494. 
138 Idem, p. 505. 
139  Devemos marcar que “O ‘indigenismo’ não é aqui um fenômeno essencialmente literário [...] não depende de simples fatores literários, 
mas de complexos fatores sociais e econômicos”. É por este motivo que nos detemos à discussão mais generalizada, pois é-nos muito difícil 
elaborar um aspecto da obra de Mariátegui sem navegarmos por outras searas de sua preocupação intelectual. José Carlos Mariátegui, Sete 
Ensaios, op. cit., pp. 243-244. 
140 José Carlos Mariátegui, El Artista y la Época, op. cit., p. 42. 

 88 

141 Idem, p. 23-25. 



Por tudo isto, a concepção do artista como “criador” de um mundo com leis próprias e 
autônomas, meramente contemplativo, da “arte pela arte”, seria algo ilusório.142 Para José Carlos 
Mariátegui, os grandes artistas travariam combates históricos, usando sua criatividade para interagir com 
a realidade e transformá-la. Eles deveriam, portanto, renegar veementemente as torres de marfim.143 O 
artista da torre de marfim, segundo Leon Trotsky, outra grande influência do autor peruano, é aquele 
“para quem a Revolução perde o seu aroma [...] tem a cabeça vazia e é medíocre”.144 Sendo assim, a 
quem caberia, no continente americano, e especialmente no Peru, tamanha acusação de mediocridade?   

 
José Carlos Mariátegui afirma que, na torre de marfim americana, estava alojado o “velho 

realismo”. Aqui, o autor se refere, pensando nas primeiras décadas dos novecentos, à tradição intelectual 
de formação latina, mais especificamente àquela identificada com o fascismo e com outros movimentos 
reacionários – como L’Action Fraçaise, na Europa, ou o classicismo acadêmico, no Peru.145 Por causa das 
matrizes teóricas destes movimentos autoritários, o autor adverte que “espiritual, ideológicamente, los 
espíritus de vanguardia no pueden, por otra parte, simpatizar con el viejo mundo latino”.146 Desta forma, 
portanto, os intelectuais peruanos, por exemplo, deveriam renegar o “civilismo”, o “llimenhismo” e o 
“passadismo”. Tais movimentos se fundamentavam intelectual e esteticamente no passado da Conquista, 
na aristocratização da docência nas universidades e no arcaico e opressivo “espírito” espanhol 
colonialista. Sinteticamente, os novos ventos deveriam negar “o que, em política, assim se traduz: 
centralismo e conservadorismo”.147  

 
Percebemos que, para José Carlos Mariátegui,  o “velho realismo” foi um movimento que, mais 

precisamente no Peru, seguiu “atrasando sua evolução histórica e esgotando seu impulso vital”.148 Na 
ótica do referido intelectual, isto ocorria porque a cultura nativa, indo-americana, continuava sendo 
inferiorizada pelas escolas intelectuais hegemônicas. O autor dos Sete Ensaios combatia as classificações 
negativas das tradições andinas, que ora eram tachadas como experiência primitiva do processo 
evolutivo da Humanidade, ora como algo pouco afeito às luzes da Razão.149 Isto posto, a definição 
etnocêntrica do que era “boa cultura” não seria relativizada, pois as matrizes epistemológicas que 
construíram as leituras acadêmicas estavam filiadas ao universo sócio-cultural das classes dominantes. 
No caso peruano, podemos associar a “boa cultura” ao legado do colonizador europeu e de seus 
descendentes. 

 
Partindo de premissa oposta, José Carlos Mariátegui pensava a tradição indo-americana como 

algo que daria maior “autenticidade” e “pureza” à cultura peruana. Somente a partir do referencial 
nativo, portanto, é que existiria a real possibilidade de se construir uma sólida identidade nacional. Como 
o “índio” ainda estava excluído do processo identitário oficial, a “verdadeira identidade” peruana seria 
apenas um ilusório projeto. Sendo assim, segundo  José Carlos Mariátegui, por conseguinte, “a nova 
mentalidade peruana é algo a ser criado”.150 Isto porque o “índio” ainda estava ausente da universidade, 
do Estado, da cultura e da vida social. Era por causa disto que o processo de criação de novos ethos, 
mais “autênticos”, ainda não havia iniciado.  

 
A criação da “verdadeira identidade peruana” passaria, do ponto de vista das letras e das artes, 

para o autor em questão, pelo que chamou de indigenismo literário. A especificidade desta nova escola 
estaria na sua “consangüinidade íntima com uma corrente ideológica e social que recruta cada dia mais 
adeptos na mocidade”.151 Aqui, o autor fala da cada vez maior influência do socialismo, principalmente 
entre jovens intelectuais das primeiras décadas dos novecentos, como fonte ideológica. Sendo assim, não 
seria possível ao autor dos Sete Ensaios deixar de fazer referências à Revolução Russa de 1917. 
Comparando o processo peruano ao russo, afirma que “a literatura indigenista parece destinada a 
cumprir a mesma função da literatura ‘mujikista’, no período pré-revolucionário”.152 

                                                 
142 Pierre Bourdieu, As Regras da Arte: gênese e estrutura do campo literário, São Paulo, Cia. das Letras, 1996, p. 328. 
143 José Carlos Mariátegui, El Artista y la Época, op. cit. 
144 Leon Trotsky, Literatura e Revolução, Rio de Janeiro, Zahar, 1969, p. 94. 
145 Para maiores esclarecimentos destas questões, o autor faz, detidamente, uma análise das formas de reação que atravessaram a Europa no 
período da crise após a Primeira Guerra Mundial. José Carlos Mariátegui, Mariátegui Total, op. cit., pp. 1339-1349. 
146 José Carlos Mariátegui, Ensayos Escogidos, Lima, Patronato del Libro Peruano, 1956, pp. 108-109. 
147 José Carlos Mariátegui, Sete Ensaios, op. cit., p. 198. 
148 Idem, p. 94.  
149 Este tipo de percepção deriva da idéia de progresso da Civilização e do sentido histórico. Segundo Levi-Strauss, “a civilização ocidental 
aparece como a expressão mais avançada da evolução das sociedades humanas, e os grupos primitivos como ‘sobrevivências’ de etapas 
anteriores, cuja classificação lógica fornecerá, simultaneamente, a ordem de aparição no tempo”. Claude Levi-Strauss, Antropologia 
Estrutural, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1975, p. 15. 
150 José Carlos Mariátegui, Sete Ensaios, op. cit., p. 181. 
151 Idem, p. 240. 
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 Na análise do mujikismo, segundo Leon Trotsky, se os temas populares voltaram ao primeiro 
plano, como fonte de identificação nacional, isto aconteceu no e por causa do processo revolucionário. 
Mesmo que o mujikismo não tivesse pretensões revolucionárias, a preocupação com o camponês, suas 
lendas e seu folclore foram de fundamental importância para a formação de uma nova sensibilidade. O 
cuidado que se deveria tomar, aponta Leon Trotsky, seria o de não o revestir de misticismos, olhares 
românticos ou provincianismos. Sendo assim, este novo olhar para a tradição seria algo mais preocupado 
em afirmar o progresso, os avanços tecnológicos, a cidade e a Razão. Dever-se-ia retirar da cultura do 
povo russo seu caráter tradicionalista, pois: 

 
“a Revolução, essencialmente, representa a ruptura definitiva do povo com o 
asiatismo, com o século XVII, com a Santa Rússia, com os ícones e com as baratas. 
Não significa o retorno à era anterior a Pedro, o Grande, mas, ao contrário, uma 
comunhão de todo o povo com a civilização”153 
 

É baseado nesta matriz ideológica que José Carlos Mariátegui pensa o indigenismo literário. Vale 
ressaltar, também, que o  indigenismo literário não seria um fim em si mesmo. A referida escola literária 
ainda não seria, portanto, a “legítima” literatura do Peru livre e socialista. Ela seria a preparação de 
corações e mentes para o que viria de novo, depois da vitória final do processo revolucionário. Tal 
processo social e literário, entendido como momento de transição, seria representado pelo combate (e 
por sínteses) dos velhos cânones com as novas formas de sociabilidade humana. Desta forma, seria por 
isto que a “miscigenação cultural”, ainda em curso, buscando novas identidades sociais, não possibilitaria 
a produção da “autenticidade” literária (e social) peruana.  

 

O processo de transição, representado pelo indigenismo literário, enfim, seria uma forma de 
nativismo crioulizado.154 O crioulo sensível à questão indígena, na visão de José Carlos Mariátegui, era 
aquele que se reconhecia como produto de um mundo sócio-cultural bastardo, mas que entendia que o 
“índio” deveria ser o alicerce da identidade nacional.155 Entretanto, ressaltemos que este “índio” quase 
sempre foi pensado de maneira idealizada e romanceada. Segundo José Carlos Mariátegui: 

 

“a literatura indigenista nos não pode dar uma versão rigorosamente realista do 
índio. Ela deve ideá-lo e estilizá-lo. Também não pode nos dar a sua própria alma. É 
ainda uma literatura de mestiços. Por isso se chama indigenista, e não indígena. 
Uma literatura indígena, se deve vir, virá no momento exato. Quando os próprios 
índios estejam capacitados a produzi-la156”  
  

Está aí, no nosso ponto de vista, o cerne da questão. Encontramos um problema intrigante na construção 
intelectual do autor peruano. Se o referido indigenismo literário seria entendido como uma forma de “boa 
mestiçagem” (ou seja, um meio-termo entre o que havia de melhor nas culturas nativa indo-americana e 
espanhola/européia), como seria possível a formação da “literatura indígena” sem algum sectarismo do 
“índio” a qualquer elemento da cultura ocidental? A autêntica “literatura indígena”, se ocorresse, negaria 
a universalidade buscada pelo socialismo de José Carlos Mariátegui? O referido intelectual, na verdade, 
perseguia a identidade humana, in abstrato, ou o reconhecimento da identidade indígena? 
 
 Para buscarmos possíveis respostas para as questões supra, retomamos Leon Trotsky como 
comparativo de análise. Para o revolucionário russo, o proletariado, em transitória ditadura depois da 
derrocada do Capitalismo, não criaria as novas cultura e arte proletárias, pois, quando estivesse 
instrumentalizado para fazê-lo, não seria mais uma classe. Viveria, a partir do momento do fim das 
classes, toda a sociedade, uma cultura efetivamente socialista. A ditadura do proletariado teria, portanto, 
o trabalho de “acabar com a cultura de classe e abrir o caminho a uma cultura da Humanidade”.157 Tendo 
em vista tais considerações, como José Carlos Mariátegui adequaria o humanitarismo da cultura socialista 
com a literatura “puramente” indígena?   
 

Cremos que, apesar do esforço criativo e interpretativo de José Carlos Mariátegui, as suas 
questões esbarraram em fortes ambigüidades. Por mais que buscasse a sociedade socialista, sem 
classes, o “índio” nunca deixou (ou deixaria) de ser uma identidade positiva, concreta. Se assim o foi, 
quem seria este “índio”? O que seria a cultura ameríndia? Seria possível entender o “índio” sem o 
referencial europeu? As respostas de José Carlos Mariátegui são imprecisas. Os textos do autor peruano 

                                                 
153 Leon Trotsky, op. cit., p. 87. 
154 José Carlos Mariátegui, Sete Ensaios, op. cit., p. 243. 
155 Idem, ibidem. 
156 Idem, pp. 245-246. 
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157 Leon Trotsky, op. cit., p. 162. 



apontam para fantasmas identitários que, até hoje, perseguem parte do continente.158 O que seríamos? 
Seríamos pan-americanos? Indo-espanhóis? Latino-americanos? Afinal, vivemos ou não no extremo-
ocidente? Como criar uma identidade autônoma, atávica, se, segundo Fredrik Barth, as identidades são 
construídas nas fronteiras e nos contatos entre os grupos humanos?159 

 

 José Carlos Mariátegui buscou entender, no processo da literatura, as diversas facetas do 
continente. Tentou, através da arte, dar vozes a grandes silêncios. Tais silêncios foram identificados 
como o recalcamento da verdade americana no subconsciente do mundo. Contudo, a voz que libertaria o 
espírito taciturno seria a do intelectual forjado pela cultura ocidental. Assim como Leon Trotsky, José 
Carlos Mariátegui afirma que seria a arte e a sociedade burguesa que dariam ao oprimido a consciência 
de si mesmo.160 O oprimido só poderia ser pensado e pensar sobre si mesmo a partir de matrizes 
epistemológicas ocidentais e hegemônicas – mesmo que das mais renovadas e relativistas. Somente 
assim traria à tona do planeta Terra a identidade esquecida/escondida nos porões e sótãos do 
subconsciente humano. 
 

 Para finalizarmos, José Carlos Mariátegui, ao trabalhar com a categoria “Indo-América” (ou 
quaisquer outras derivadas dela), não conseguiu superar a divisão abissal representada pelo próprio 
hífen: o problema da identificação entre os mundos que o próprio hífen separa e consagra.  

  
*** 
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HHIISSTTÓÓRRIIAA    
..........................................................................................................................  
 
O Poder e a Revolução Mexicana: 
os conflitos internos e a ingerência 
norte-americana 

 
 

Amanda de Oliveira Faria 
 
 

“Dizem violento o rio que transpõe as margens e tudo alaga. 
Mas não dizem violentas as margens que o oprimem.” 

Berthold Brecht 
 

O “breve século XX” iniciou-se em 1914 na concepção de Eric J. Hobsbawm (1995, p.7). 
Entretanto, tal concepção é indubitavelmente européia. Na América Latina, o século XX iniciou-se antes, 
com a Revolução Mexicana, inaugurando-o em 1910, antes ainda da famosa Revolução Bolchevique. 
Suas características são peculiares, o que permitiu a sua definição como “populista”, já que não se 
encaixava nos moldes das revoluções européias.   

 
Tais características influenciaram movimentos posteriores ocorridos nos demais países da 

América Latina, entre eles, o Populismo brasileiro, o Peronismo argentino e até mesmo a própria 
Revolução Cubana.  

 
As disputas pelo poder foram marcadas também pela ingerência norte-americana, como foi o 

caso da ocorrida em 1913, pelo Estados Unidos da América, em que se bloquearam as fronteiras 
mexicanas em apoio ao general Victoriano Huerta, cuja linha política era alinhada à política norte-
americana, ao contrário do governo em vigor liderado por Francisco Madero. À Revolução Mexicana é 
atribuída a força da luta pelas questões sociais, agrárias entre outras. No âmbito geopolítico, a revolução 
envolveu disputas de poder e conflitos territoriais. 

 
Este trabalho visa a discorrer sobre a Revolução Mexicana sob o prisma das teorias que a 

justificam, esclarecendo seu ângulo geopolítico, principalmente no que se refere ao poder, legitimidade e 
estratégias do mesmo. Para tanto, será necessário reviver algumas discussões acerca da conceituação de 
poder e revolução, sendo que tais debates se restringirão a satisfazer as explicações das mudanças 
revolucionárias ocorridas no México. Destarte, este artigo não objetiva uma discussão mais ampla sobre 
estes dois termos que geram tanta polêmica no meio acadêmico-científico.  

 
Revolução? 

 
O complexo desenrolar da Revolução Mexicana com as diversas ascensões e quedas de 

governos mostra a luta pelo poder e que este, como argumenta Raffestin (1993, p.52), está em todas as 
relações. Entretanto, é interessante levantar antes o seguinte questionamento: pode a Revolução 
Mexicana ser considerada como tal pelo prisma teórico? 
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Teóricos como Britton, Neumann, e seguidores da teoria marxista como Lênin e Mao, adotam 
para a definição de revolução o que é designado como a Grande Revolução, sendo esta caracterizada 
pela reconstituição do Estado, cujo resultado não se assemelha à configuração original do sistema 
(Cohan, 1981, p.15). De acordo com esta concepção, o acontecimento mexicano pode ser, 
discutivelmente, entretanto, considerado como revolução, já que a estrutura estatal foi alterada. Há 
ainda outra definição para revolução que é defendida por teóricos como Rummel, Davies e outros, e é 



mais ampla, partindo do pressuposto de que um fato é uma revolução quando todas as transferências de 
poder ocorrem de forma violenta e/ou extralegal, ou seja, quando as transferências de poder não 
ocorrem de forma legítima (Cohan, op. cit., p.15). Nesta segunda conceituação, as mudanças derivadas 
dos conflitos internos no México podem ser conceituadas como revolução. Portanto, do ponto de vista 
teórico, o acontecimento mexicano pode ser denominado como Revolução.  

 
O termo “revolução” em si já traduz uma idéia de mudança. Segundo Cohan (1981, p.12), há 

uma percepção intuitiva de que a expressão “mudança revolucionária” traz consigo a noção de que algo 
radical está acontecendo e antigas formas estão desaparecendo. A revolução ocorrida no México não só 
alterou a forma de governo existente anterior ao evento como serve, até os dias atuais, de referência 
como movimento revolucionário de sucesso envolvendo a massa, especialmente a agrária, cansada dos 
abusos sofridos: 

 
A revolução, a transformação de todo um sistema, ocorre quando uma classe, para 
sair da miséria, não tem outra alternativa senão a revolução (Franz Schurmann 
apud Cohan, 1981, p.18). 
 
 

Relativo às mudanças advindas da conflagração, Arendt (2001, p. 23) é ainda mais enfática: 
“as revoluções, seja qual for o modo por que sejamos tentados a defini-la, não são simples mudanças” (o 
grifo é meu).  

 
O termo revolução é ainda aplicado para definir a transição de eras agrícolas para eras 

industriais, onde o impacto da industrialização, junto com a urbanização em relação ao desenvolvimento 
posterior da sociedade foi enorme (Cohan, op. cit., p.11). Exemplos deste tipo de conflagração são as 
Revoluções Industriais. Percebe-se, portanto, que tal concepção aplica-se à insurreição mexicana, visto 
que no período porfiriano o desenvolvimento foi bastante expoente, segundo confirma Carmín e Meyer 
(2000, p. 15), “a revolução desencadeada por Madero não foi filha da miséria e da estagnação, e sim da 
desordem provocada pela expansão e mudança”. 

 
Ainda de acordo com as teorias da revolução, vários são os âmbitos atingidos pela insurreição. 

No âmbito da alteração de valores, a revolução não altera completamente os que compõem uma 
determinada sociedade, em função da cultura. O segundo âmbito, relacionado à questão da alteração 
estrutural, é em que a teoria marxista se baseia: 

 
O conjunto da tradição marxista de revolução acha-se envolto (...) na idéia de que 
a revolução é a alteração da estrutura social. Consiste a revolução na passagem, 
ou transição, de uma época histórica para outra. Toda época determinada 
caracteriza-se pelo modo de produção. Com a transição de uma época para a 
seguinte, as relações entre classes que refletem o modo específico de produção 
sofrem uma alteração; à medida que o modo de produção evolui, a situação da 
classe explorada vai deteriorando-se (...). Em termos marxistas, a revolução final 
terminará pela eliminação do conflito de classes e a definitiva abolição do estado, 
sendo este, afinal de contas, nada mais que o reflexo dos interesses da classe 
dominante nessa época (Cohan, 1981, p.18). 

 
O terceiro âmbito é o da mudança institucional, que é a alteração nos estabelecimentos 

políticos. Pode ser precedida por, ou preceder a, alteração de valores. O quarto âmbito envolve a 
alteração da elite. O quinto versa sobre a questão da legalidade e da legitimidade, sendo estas de 
fundamental importância para a revolução. Para compreender esta questão, pode-se notar que “todas as 
revoluções são, por definição, fracassos do controle político por parte de uma elite governante existente” 
(Cohan, op. cit., p.24) e, portanto, este fracasso é o que dá legitimidade aos atos revolucionários. O 
sexto âmbito discorre sobre a violência. A maioria dos teóricos da revolução acredita ser a violência 
inerente à primeira. Contudo, é mais interessante do que observar a violência em si, analisar o grau de 
mudanças submetido à sociedade, abrangendo o período anterior à transferência e o período posterior à 
tomada de poder, aspecto também analisado por Hannah Arendt (Cohan, op. cit., p.24). 

 
Para Aristóteles, segundo Cohan, a revolução no que tange à mudança política pode provocar 

dois tipos. O primeiro é na constituição do estado (de democracia para oligarquia ou ainda outras). O 
segundo envolve mudanças no quadro de pessoal no seio do governo. Ambas só são consideradas 
revoluções se causarem alterações sociais. A causa da revolução está intimamente ligada à percepção da 
desigualdade (op. cit., p. 43 -4). 
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Para verificar a aplicabilidade das teorias aqui explanadas sobre revolução, no caso específico 
da Revolução Mexicana, torna-se interessante o desenvolvimento do histórico da mesma. De acordo com 
as teorias acima, contudo, é possível afirmar que a Revolução Mexicana foi de fato uma revolução, pois 
gerou mudanças elementares para o seu povo.  

 
Os fatos 
 

A revolução não era esperada, o hábito da paz era mais forte. A conjuntura mexicana antes da 
revolução respirava, a um observador menos atento, em um período de tranqüilidade (Carmín e Meyer, 
2000, p.13). De fato, essa inércia da população em evitar perturbações sociais pode ser explicada pela 
teoria e não é apenas uma observação que pode ser feita a partir da vertente histórica, como um fato 
isolado e exclusivo da Revolução Mexicana: 

 
Qualquer instituição, por mais absurda ou perniciosa que seja, se só estiver 
firmemente assentada sobre os Costumes, continuará a existir, apesar da mais 
evidente demonstração da sua nocividade, até que a mera necessidade force sua 
abolição. O homem é, em grande parte, uma criatura de hábitos e de tradições. A 
maioria das suas instituições é produto do sentimento, não da razão. Ele será 
capaz de suportar antes grandes perdas e sofrimento que deixar eliminar da sua 
ordem social qualquer instituição à qual está desde há muito acostumado. O fato 
de que uma dada instituição alternativa possa ser muito superior à antiga nada 
significa, porque não é a antiga e, por conseguinte, isso só será admitido com 
relutância e sob a pressão de uma necessidade imperiosa (Cohan, 1981, p. 21). 

 
Os fatos que culminaram na revolução estão relacionados à desilusão com a percepção da 

desigualdade. Às vésperas da Revolução de 1910, o México é ainda um país fundamentalmente agrícola, 
dominado pela hacienda161 à base da peonagem (Nunes, 1975, p. 13). Cinqüenta anos antes da 
revolução sonhava-se com uma sociedade republicana, democrática, igualitária, racional, industrial, 
aberta à inovação e ao progresso. No entanto, o que se verificava da sociedade mexicana do início do 
século XX era uma sociedade marcada pela presença de oligarquias e caciques, onde vigoravam o 
autoritarismo e as tradições coloniais. O cenário pré-revolução, no que tange ao desenvolvimento, não 
era ruim. A reestruturação produtiva nos últimos trinta anos consolidou sua fronteira setentrional e 
definiu sua inserção ao mercado mundial, o investimento estrangeiro aumento de 110 milhões de pesos 
em 1884 para 3,4 bilhões em 1910. Desse valor, um terço foi aplicado na construção de vinte mil 
quilômetros de estradas, e um quarto na mineração. A situação financeira estava estabilizada desde 
1895, quando houve pela primeira vez um superávit (Carmín e Meyer, 2000, p. 14 e 15). No governo de 
Díaz, o México experimenta pela primeira vez um verdadeiro período de industrialização, mesmo sendo 
eminentemente agrário e, no quesito exportações, mineiro (Nunes, 1975, p.38). É fato que o México 
porfiriano é extremamente incentivado para o seu desenvolvimento. Conforme citado anteriormente no 
item “Revolução?”, a insurreição não ocorreu em função da miséria, mas sim da desordem e da 
desigualdade: 

 
O investimento estrangeiro desenvolveu cidades e criou impérios produtivos, mas 
também gerou a inflação, que afetou o salário real de trabalhadores e da classe 
média; a vinculação ao mercado norte-americano abriu oportunidades de emprego 
e aumentou as exportações (...), mas vulnerabilizou o país às flutuações da 
economia norte-americana, cuja recessão de 1907 (...) levou ao repatriamento de 
milhares de trabalhadores mexicanos que tinham sido demitidos das fábricas e 
minas do outro lado da fronteira; o boom da mineração criou cidades e pagou altos 
salários, mas alterou regiões inteiras, criou populações flutuantes, instáveis e 
turbulentas e semeou um nacionalismo explosivo resultante da discriminação 
antimexicana do emprego; a ferrovia encurtou distâncias, reduziu os custos dos 
transportes e unificou mercados, mas também multiplicou o preço das terras 
ociosas, facilitando sua expropriação, e segregou, ao não alcançá-los, os centros 
tradicionais de produção e comércio, assim como as oligarquias que dele se 
beneficiavam; e a modernização agrícola consolidou um setor (...) dinâmico, mas 
contribuiu para a destruição da economia camponesa, usurpou os direitos das 
aldeias e comunidades rurais, atirando seus habitantes à inclemência do mercado, 
da fome, da peonagem e da migração (Carmín e Meyer, op. cit., p.16). 
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161 A origem da concentração de terras remonta ao período colonial. A hacienda moderna perpetua nas desigualdades da distribuição o 
mesmo sistema de peonagem vigente na antiga encomienda (dava direito ao conquistador de manter controle sobre os povos nativos através 
do pagamento de um tributo para utilização de suas terras. Fonte: www.encyclopedia.com) colonial.  



Tais fatores eclodiram na primeira revolução latino-americana do século XX. A ruptura agrária, 
local de onde mais saíram revolucionários, emergiu da inflação alta e dos novos impostos criados para 
pagar os financiamentos estrangeiros, tão importantes para o progresso. A conseqüência dessas duas 
ações foi a redução da renda do proletariado. A presença do oligopólio político e econômico reduziu o 
espaço da classe média, que por sua vez resultou na falta de possibilidades de mobilidade social. Na 
ruptura agrária, Emiliano Zapata começa a dar seus primeiros passos para militância revolucionária. 

 
A Revolução Mexicana é “a conseqüência da interpenetração de diversos conflitos (sociais, 

políticos e imperialistas): a questão agrária, que está na base das revoltas indígenas e camponesas; a 
luta política pelo poder, travada entre uma nova e dinâmica classe de homens de negócios, e a 
aristocracia fundiária e financeira; o conflito interimperialista entre as companhias americanas e inglesas” 
(Nunes, 1999, p.49). 

 
O desenvolvimento do governo de Porfírio Díaz se deu baseado na condição de dependência 

em relação aos Estados Unidos da América. A riqueza das minas com seus altos salários atraía muitos 
trabalhadores, mas tal era o controle estrangeiro das minas que o governo norte-americano, e algumas 
vezes britânico, exerciam poder sobre toda a vida municipal. A exploração sobre o trabalhador era voraz, 
e tal voracidade demonstrou-se ainda maior quando se tornou iminente a possibilidade da ampliação da 
carga horária de trabalho (Carmín e Meyer, op. cit., p.20). 

 
A consciência de classe deu seus primeiros passos neste contexto. Havia ainda a influência 

anarco-sindicalista e socialista que vinha de correntes relacionadas a essa área nos Estados Unidos. É 
interessante relacionar aqui a teoria marxista de revolução descrita acima. Verifica-se que de fato 
ocorreu o previsto por Marx: um modo de produção evolui até que deteriora a situação da classe 
explorada, causando a conflagração. 

 
Essa consciência não estava soerguendo somente nas minas, mas também nas indústrias. O 

maior exemplo é a insurreição nas fabricas têxteis de Cananea e Río Blanco. No dia 7 de janeiro de 1907, 
os trabalhadores não foram exercer suas funções e um clima de rebelião eclodiu no saqueamento das 
fábricas. A polícia tenta, sem contudo obter sucesso, intervir. No dia 09 de janeiro, o subsecretário de 
guerra não viu outra solução a não ser enviar o Exército. O saldo final da greve foi de 1571 mortos, 
foragidos ou desaparecidos. Outras revoltas foram aos poucos eclodindo e os resultados demonstram 
nada mais do que a incapacidade do governo porfiriano em atuar frente aos problemas que surgiram com 
o desenvolvimento. O governo foi então condicionado a reprimir (Carmín e Meyer, op. cit., p.22). 

 
O norte do México presenciou mudanças ainda maiores. O boom de diversos setores nesta 

região mostrava dois ângulos: o mercado norte-americano e o crescimento da República Mexicana. Nesta 
região eram pagos os mais altos salários, entretanto surgiu um trabalhador migrante, que andava em 
busca de novas oportunidades e que, ao mesmo tempo que encontrava bons salários, encontrava 
também a instabilidade, que o isentava de vínculos sociais. Esses trabalhadores foram os que 
constituíram os exércitos revolucionários nortistas. A rebelião madeirista teve como núcleo o eixo 
montanhoso da Sierra Madre Ocidental, que passava pelos Estados de Sonora, Durango, Sinaloa e 
Chihuahua, locais que serão palco dos conflitos mobilizados por Francisco Madero. Essa região foi a que 
mais sofreu com a crise da mineração e a queda do preço da prata (Carmín e Meyer, op. cit., p.24). 

 
A situação de conflito constante no Norte demonstra um verdadeiro descontentamento da 

população local durante o período Porfírio Díaz, abrindo brecha para uma revolução. Francisco Madero162 
tornou-se a personificação dos anseios das famílias tradicionais patriarcais que haviam se consolidado no 
século XIX e que, após a ascensão de Díaz através da insurreição militar em 1876, não encontraram 
espaço na nova ordem porfiriana. Outro problema do governo porfiriano estava condicionado à idade dos 
dirigentes: a população era jovem, porém comandada por velhos. 

  
Os fatores descritos acima não teriam desencadeado a revolução de Madero em 1910 caso não 

houvessem ocorrido ainda fatores de ordem política e econômica interna. Em 1908 houve um decréscimo 
econômico e a má condução da política exterior em relação aos Estados Unidos. A criação da empresa 
petrolífera El Águila com um truste inglês, o favoritismo à concessão de terras para europeus e a 
abertura ao Japão em nada agradaram a potência vizinha. 
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162 Com relação à Francisco I. Madero e sua origem ideológica-partidária há controvérsia. Enquanto Carmín e Meyer defendem que este é 
oriundo da elite consolidada no século XIX, Nunes argumenta que Madero é originário de uma elite emergente do desenvolvimento da ordem 
porfiriano e que ansiavam por realizar investimentos, mas que não conseguiam realizá-los devido à visível preferência concedida aos norte-
americanos por Porfírio. 



A oscilação do governo porfiriano em relação ao Estados Unidos é visível. O início do governo 
foi marcado por divergências com os Estados Unidos devido à invasão do território mexicano para 
perseguição de apaches e foragidos; aos poucos partiu-se para a colaboração que é percebida na 
quantidade de empresas norte-americanas e no poder de que estas dispõem; e no final do mandato 
retorna-se ao conflito.  

 
Aos poucos o cenário mexicano foi evoluindo para o conflito. A declaração de Porfírio Díaz 

ainda no ano de 1908 dizendo “que o México estava preparado para a democracia e que ele aceitaria 
como uma benção divina um partido de oposição” (Carmín e Meyer, op. cit., p.29) abriu espaço para o 
surgimento do primeiro partido de oposição liderado por Bernardo Reyes. Contudo, a repressão ao 
partido de Reyes foi tão efetiva que o obrigou a renunciar e demonstrou justamente o contrário do que 
Díaz havia dito em sua declaração: Díaz ainda não estava preparado para a democracia. Neste mesmo 
período surgiu, ainda que sutilmente, o Clube Anti-Reeleição liderado por Madero, e o que antes era 
desconsiderado pelos porfirianos aos poucos se tornou um perigo pela quantidade de adeptos. Francisco 
Madero lidera finalmente a primeira insurreição que viria a constituir a Revolução Mexicana: foi preso no 
período das eleições, sendo impedido de militar, porém logo após as eleições consegue liberdade 
condicional e cria o Plano de San Luis, iniciando o conflito em 1911. Em 21 de maio de 1911, a revolução 
triunfa e no dia 25 Dom Porfírio renuncia, marcando o fim da sua era.   

 
Madero, entretanto, não viria a ser presidente do México por muito tempo. As promessas do 

Plano de San Luis foram esquecidas e muitos que auxiliaram na revolução se sentiram traídos. O cenário 
de descontentamento era geral. A disputa pelo poder acirrou-se. Dentro da própria ala madeirista foi 
criada nova frente comandada por Emilio e Francisco Vasquez, que no período das eleições de Madero 
estavam a pleno vapor. No mesmo contexto ressurge Reyes, que não consegue adeptos para o seu Plano 
da Soledad e por fim é preso em dezembro de 1911, permanecendo assim por um ano.  

 
As guerrilhas cujas desmobilizações logo após a ascensão de Madero foram tentadas pelo 

exército, constituíram um exército paralelo durante 1911 e 1912. A força agrária liderada por Zapata 
rebelou-se e estes só entregavam as armas mediante a entrega das terras. Emergia dessa forma uma 
força revolucionária no sul do país. O governo de Madero era aberto às questões democráticas, porém 
fechado às reformas sociais e, em muito, parecia a burocracia porfiriana. Os zapatistas lançam então o 
Plano de Ayala que “não tratava do problema do poder e de sua reorganização (...). Era o programa por 
excelência da revolta camponesa e da luta agrária no México” (Carmín e Meyer, op. cit., p.44). A revolta 
cujo plano era o Ayala tem como líder Pascual Orozco e em Zapata uma alternativa. Foi a mais 
duradoura, mantendo-se ativa de 1911 até 1914. 

 
Nova rebelião foi declarada em 03 de março de 1912 e no dia 25 de março surge o Plano da 

Empacadora, “que continha uma veemente condenação de Madero e postulava um virulento nacionalismo 
antiamericano” (Carmín e Meyer, op.cit., p.47). A rebelião começou sua trajetória na região serrana 
setentrional de Chihuahua e no leste de Sonora, avançando para o Sul. Em Rellano houve uma batalha, 
cuja perda do exército federal culminou no suicídio do comandante José Gonzaléz Salas. O governo 
elegeu então o general Victoriano Huerta – que em missão anterior já havia traído Madero – e este vence 
os revoltosos. No início de outubro de 1912, Orozco viu-se obrigado a refugiar-se nos Estados Unidos. A 
partir desses acontecimentos, o exército adquiriu legitimidade e os interesses norte-americanos 
passaram a ver em Huerta uma possibilidade de restabelecimento da democracia mexicana.163 Pouco 
depois eis que surge o sobrinho de Porfírio, Félix Díaz, e com o pronunciamento de suas idéias terminou 
preso. 

 
O cenário mexicano estava começando a se organizar: a localização geográfica do zapatismo 

não representava perigo, os movimentos armados foram extintos, o movimento vazquista foi desfeito, 
Bernardo Reyes e Félix Díaz estavam presos, o orozquismo foi derrotado e o governo madeirista 
conseguiu satisfazer as necessidades básicas dos trabalhadores com o Departamento do Trabalho 
produzindo um código trabalhista. Na frente agrária a mesma ação foi tomada. Entretanto, a imprensa 
corroía a imagem de Madero (Carmín e Meyer, op.cit., p.50). 

 

                                                 
163 Outra controvérsia entre Carmín e Meyer, e Nunes. De acordo com os primeiros, os norte-americanos apoiaram Huerta na sua caminhada 
ao poder. Para Nunes, contudo, Madero desde o início foi financiado pelos interesses norte-americanos, chegando ao ponto de “quando teve 
de enfrentar as rebeliões de Orozco e Zapata, o presidente Taft interdita, a 14 de maio de 1912, a venda de armas e munições nos Estados 
Unidos aos inimigos de Madero. Se, de qualquer modo, ele é derrubado em fevereiro de 1913 pela contra-revolução de Huerta, é porque atrás 
deste último se encontram os interesses petrolíferos ingleses” (1999, p. 49). 
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O clima de descontentamento contribuiu para a derrocada de Madero, contudo o que de fato o 
depôs da presidência foi a ingerência norte-americana. Os acontecimentos premeditados pelo embaixador 
Henry Lane Wilson foram uma verdadeira demonstração de jogo de poder. O embaixador que 
representava os Estados Unidos no México participou de uma conspiração aberta concomitante com o 
exército, que teve início em 09 de fevereiro de 1913. Wilson, que acreditava que Madero não era a 
melhor opção para a democracia mexicana, elaborou relatórios sobre o governo madeirista onde inclusive 
inventou informações de como os norte-americanos estavam sendo tratados. Conseguiu dessa forma o 
apoio de Washington. Com o objetivo de derrubar Madero, “eles (Washington) usariam a ameaça de 
intervenção, promessas de cargos e honrarias e propinas em dinheiro vivo” (Carmín e Meyer, op.cit., 
p.52). Wilson juntou-se a Huerta e Félix Díaz e prometeu a ambos, separadamente, a presidência. Em 18 
de fevereiro, as tropas de Huerta detiveram Madero. Wilson reuniu o corpo diplomático para propor um 
voto de confiança em Huerta e no exército. Logo depois, propôs a Díaz que ele “deveria ceder e permitir” 
que Huerta se tornasse presidente interino sob ameaça de guerra. Madero e Pino Suárez, vice-presidente 
mexicano, foram mortos sendo este o saldo da intervenção norte-americana (Carmín e Meyer, op.cit., 
p.54). 

 
Huerta assumiu o poder e realizou diversas ações como assassinatos, mas de fato o que mais 

abalou o povo foi a morte de Madero. Carmín cita que: 
 

A notícia de sua morte, em 1913, eliminou as esperanças de transformação, 
mobilizou todas as forças insurrecionais remanescentes e retirou do governo 
huertista toda aparência de legitimidade (Carmín e Meyer, op.cit., p.56). 

 
A Huerta restou somente o exército. Nem mesmo o governo norte-americano que tanto lhe 

apoiara restou, pois fora substituído no ano novo. (Carmín e Meyer, op.cit., p.56). 
 
O Zapatismo emerge novamente exigindo a implantação do Plano de Ayala. Para o governador 

de Caohuila, Venustiano Carranza, “a ascensão de Huerta ao poder significava simplesmente a quebra da 
ordem constitucional que regia a República” (Carmín e Meyer, op.cit., p.57), apesar de ter sido feita a 
transferência legal de poder, já que com a morte de Madero o ministro de Relações Exteriores (de acordo 
com a constituição mexicana, na falta do presidente e do vice, o ministro das Relações Exteriores torna-
se o presidente interino) assumiu e poucos minutos depois transferiu a presidência para Huerta. O 
governador Carranza organizou então um movimento e lançou o Plano de Guadalupe, no qual se 
reconhecia como Primeiro Chefe da Revolução Constitucionalista (Carmín e Meyer, op.cit., p.58). Em 
Sonora, organizavam-se as condições para a vitória que Carranza e seus seguidores antecipavam em 
Coahuila (Carmín e Meyer, op.cit., p.60-1).  

 
O espaço aberto por Carranza permitiu que ex-tropas madeiristas avançassem 
para novas conflagrações. Entretanto, nenhuma dessas guerrilhas teve a força 
das realizadas por Doroteo Arango, mais conhecido por Francisco Villa, que se 
tornaria uma dos grandes ícones da Revolução Mexicana. Diversas tropas 
foram estrategicamente montadas ao longo do país: “a inquebrantável frente 
zapatista no Centro e no Sul do México; as colunas leais ao Primeiro Chefe 
Carranza, que se integrariam ao Exército no Nordeste sob o comando pouco 
imaginativo de Pablo González; as forças originadas pelo governo rebelde de 
Sonora, que empreenderiam a campanha na costa do Pacífico até coroar o 
gênio militar de Álvaro Obregón; e a grande torrente villista destinada a 
quebrar a espinha dorsal da resistência federal, que desceria até o centro do 
país nos trens da Divisão do Norte” (Carmín e Meyer, op.cit., p. 64). 

 
Além da derrota militar, Huerta sofreu ainda outra, justamente de onde haviam emergido as 

principais forças que o colocaram no poder, ou seja, dos norte-americanos. O novo presidente Woodrow 
Wilson entendeu que Huerta estava a serviço dos ingleses e alemães, havendo a possibilidade de 
instalação de interesses estrangeiros no continente (Schilling, 2002, p.52). Quando Carranza 
demonstrou-se contra o regime de Huerta, Wilson dispôs seu apoio ao mesmo. Entretanto, nunca 
interessou a Carranza o auxílio advindo do país limítrofe. Este manifestava sincera ojeriza à intervenção 
norte-americana nos assuntos internos do México.  
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Em 21 de abril de 1914, as tropas norte-americanas invadiram o território mexicano ocupando 
Veracruz. O sucesso foi parcial: apesar de terem conseguido retirar o general Huerta, que confirmou sua 
renúncia em 14 de agosto de 1914, instaurou-se um governo, que permaneceria no poder por anos e 
seria totalmente contrário às intervenções norte-americanas, presidido por Carranza (Carmín e Meyer, 
2000 p. 65). A ingerência norte-americana incomodou até mesmo países latinos mais distantes, como foi 



o caso da Argentina que, objetivando alçançar a paz no México, chamou à discussão os principais países 
latino-americanos a fim de obter uma solução para o problema. Ocorreu então a Conferência do ABC. 
Argentina, Brasil, Chile, representantes mexicanos e norte-americanos reuniram-se nas cataratas do 
Niágara, em Ontário, Canadá. Contudo, Carranza negou-se a enviar um delegado para a conferência, 
principalmente porque o fim da ordem de Huerta era eminente e os ventos estavam a seu favor. 
Declarou ainda que não aceitaria qualquer decisão relativa aos assuntos internos que fosse tomada, 
considerando tal ação como afronta à soberania mexicana. As recusas também foram declaradas por 
parte dos representantes de Huerta. O fracasso da conferência foi então inevitável (Schilling, 2002, p.53-
4). 

  
A intervenção norte-americana para retirada de Huerta do poder deve-se, além de outros, aos 

interesses petrolíferos. Com o risco de exploração do petróleo por Estados forâneos ao continente, Wilson 
declara intervir no México alegando que, devido à moralidade, não aceitaria nenhum governo na América 
que tivesse se estabelecido por meio de uma revolução armada. Contraditoriamente, reconhece o 
governo peruano, liderado por Benavides, oriundo de uma revolução como o de Huerta.  Os investidores 
norte-americanos instalados no México pressionaram o governo estadunidense para que este interviesse 
no governo de Huerta. O presidente Wilson estabeleceu um bloqueio econômico contra Huerta e ainda 
pressionou as potências européias para que não auxiliassem financeira e militarmente o governo 
huertista. Com estas ações, os Estados Unidos deixaram claro que a escolha do presidente mexicano 
seria feita de acordo com as suas necessidades e que não aceitariam a divisão dos lucros gerados no 
México com nenhuma outra potência. 

 
Logo após a derrocada de Huerta, Carranza assume, porém o povo mexicano ainda não 

experimenta a paz e a tranqüilidade em seu território. A desafeição entre Villa e Carranza remonta ao 
período dos conflitos Madero-Díaz. Com o decorrer do tempo e o desenrolar da revolução, o conflito entre 
ambos se agrava. Os principais motivos desta contraposição estão relacionados à questão sócio-cultural. 
O fato de Carranza ser um intelectual e rico fundiário leva Villa a crer que não seria possível o mesmo ser 
amigo dos pobres. É então acusado de atuar com Felipe Ángeles contra a revolução e de tolerar a 
intervenção norte-americana a fim de ser reconhecido como chefe do movimento pelo presidente norte-
americano. Também para o Exército do Sul, Carranza é um burguês que não colocará em prática o Plano 
de Ayala. Para os zapatistas, o Exército constitucionalista nada mais é do que um movimento armado do 
Norte (Nunes, 1999, p.87). 

 
A situação é agravada com os acordos de Teoloyucan, firmados após a derrocada de Huerta 

entre carranzistas e federais, com o objetivo de impedir a chegada do Exército zapatista à capital, bem 
como a eliminação de militares que apoiavam o Plano de Ayala, levaram Zapata a crer que Carranza não 
realizaria reformas sociais, causando sua aproximação com Villa. 
 
No mês de setembro do ano de 1914, Villa faz um manifesto contra Carranza. Em um curto período de 
tempo depois, V. Carranza convida-o para participar de uma convenção de generais constitucionalistas 
que ocorrerá em 1º de outubro, na Cidade do México, cuja finalidade era discutir o Programa da 
Revolução. Ao invés de dar-se início a um período de reconciliação, o clima é outro. Villa recusa-se a 
realizar a convenção no local proposto. Após negociações mediadas por generais independentes, a 
Convenção é transferida para Aguascalientes, avaliada como território neutro.  
 

A Convenção foi fundamental para a condução da revolução: 
 

A Soberana Convenção Revolucionária teve por objetivo unificar todos os grupos 
que tinham participado da guerra civil desde 1910, para poder obter a pacificação 
do país e condensar em um programa social as aspirações reivindicadoras do povo 
(Nunes, 1999, p. 90). 

 
A abertura da Convenção foi feita por Antonio I. Villareal em 10 de outubro de 1914. Ao 

integrar o movimento, Zapata solicita que o Plano de Ayala seja integrado para que a revolução passe a 
ter de fato um caráter social. Por fim, os pontos relativos à questão agrária são aceitos. Carranza por sua 
vez não aceita participar da Convenção, informando que renunciaria ao poder tendo como condições o 
afastamento de Villa e Zapata e que houvesse o estabelecimento de um governo pré-constitucional para 
realizar as reformas políticas e sociais (Nunes, 1999, p.91). 

 
A Convenção acata as sugestões de Carranza elegendo como presidente Eulálio Gutierrez, 

entretanto o próprio V. Carranza não aceita as decisões tomadas. Tanto Carranza quanto Villa almejam 
aproveitar-se da Convenção em benefício próprio, visando ao poder. 
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Em 04 de novembro de 1914 Villa e Zapata assinam um acordo e a presidência é ocupada pelo 
general villista Roque González Garza. Contudo, o desfecho de tal aproximação não foi feliz: um dos 
homens de Zapata é morto por villistas e este [Zapata], desolado, volta para Morelos, sua região, 
abandonando a luta contra Carranza. O poder seduz os villistas: Felipe Ángeles, que controla movimento 
villista e a Convenção, almeja para si próprio o poder político. Enquanto isto, os villistas desejam matar 
Zapata (Nunes, 1999, p. 94). 

 
Tal discórdia abre espaço para o ressurgimento de Carranza. O ódio por Villa cresce entre os 

carranzistas, sendo este um ódio de classe. A direção do carranzismo pertence a “empresários novos e 
nacionalistas, que aspiram não só à derrocada do ‘Antigo Regime’, mas também à tomada do poder” 
(Nunes, 1999, p.94). 

 
Zapata retorna à região de Morelos, volta esta ansiada pelo seu povo, já que estes se 

incluíram na revolução por objetivarem manter os seus costumes comunitários ancestrais. Nunes, (1999, 
p.95) destaca que este é um ponto fundamental para a compreensão da Revolução Mexicana e das 
decisões tomadas em função desta, principalmente com relação à manutenção dos ejidos164.   

 
Os últimos meses da existência da Convenção foram marcados pelo tumulto. A Cidade do 

México foi ocupada por carranzistas e a capital foi transferida em 26 de janeiro de 1915 para 
Cuernavaca. Contudo, em março a cidade é ocupada por zapatistas e por fim é transferida novamente 
para a Cidade do México. A última das sessões da Convenção ocorreu entre 21 de março a 09 de julho de 
1915, marcando o seu fim. A Convenção tentara, sem sucesso, obter um mínimo de ordem na revolução. 
Em Cuernavaca, antes ainda do seu retorno para a antiga capital, a Convenção havia elaborado um 
programa de reformas. Contudo, não conseguiu conquistar os trabalhadores da Casa Del Obrero Mundial, 
que apesar de não disporem de recursos financeiros, cultural e socialmente se aproximavam mais de 
Zapata.  

 
Com relação à Casa Del Obrero Mundial, Carranza foi mais feliz, conseguindo um acordo com 

os seus componentes. No final de 1914, os constitucionalistas encontravam-se em situação militar 
desfavorável, dispondo de somente dois pontos estratégicos, porém estes fundamentais: o porto de 
Veracruz – base de abastecimento – e as estradas de ferro que o ligavam à Puebla, via de penetração 
para o interior do país. Para a aproximação existiram duas causas: as medidas tomadas por 
constitucionalistas a fim de estabelecer o salário mínimo e esforços de alguns membros da Casa para que 
abandonassem a posição de abstenção em relação à revolução (Nunes, 1999, p. 97). Em 17 de fevereiro 
de 1917, por fim assinam o pacto, que aos poucos evoluiu para o conflito devido às ações coercivas 
adotadas pelo governo, como, por exemplo, a imposição aos trabalhadores para que aceitassem o papel-
moeda emitido pelo governo, cujo valor caiu constantemente, reduzindo assim o poder aquisitivo dos 
trabalhadores, incorrendo por final em greve. A greve foi dominada, assim como a Casa del Obrero 
Mundial. Entretanto, “conseguem aprovar contra o ‘liberal-conservador’ Carranza, projetos de reforma 
social que estão na base dos artigos 27 e 123 da Constituição de 1917. (...) A Constituição reaproxima 
de novo o movimento trabalhista (...) e o governo constitucionalista” (Nunes, 1999, p.100).  

 
No que tange à questão agrária, a Carranza interessava era que a reforma agrária tivesse uma 

fonte oficial. Lança a lei de 06 de janeiro de 1915, de reforma agrária, criando a Comissão Nacional 
Agrária e, em cada Estado, a Comissão Local Agrária e Comitês particulares executivos, além da Lei de 
Reconstituição de Ejidos, esta última graças a Luis Cabrera. Tais leis visavam à constituição da pequena 
propriedade.  

 
A Soberana Convenção Revolucionária foi a primeira, em 14 de novembro de 1914, a 

promulgar o princípio da reforma agrária, adotando pontos do Plano de Ayala. Em maio de 1915, Villa 
lança a sua própria lei agrária. As principais diferenças entre a lei de Zapata (Plano de Ayala) e a de Villa 
são as que constituem as divergências estruturais entre o Norte e o Sul. Enquanto no Norte – 
essencialmente agrário – os latifúndios são enormes e a solução para o problema seria a divisão das 
terras, no Sul – agrária e indígena – seria necessária a restituição das terras expropriadas das 
comunidades e a criação de ejidos. (Nunes, 1999, p.104). 

 
Venustiano Carranza permaneceu no poder até 1920 e Alvaro Obregón o sucedeu. O custo 

econômico da revolução gira em torno de 37% do PIB não-produzido. Todos os setores, com exceção do 

                                                 
164 Terra comum. No México, a terra foi expropriada de grandes latifundiários e distribuída em fazendas comunitárias. Este hábito já era 
praticado desde os astecas e foi restabelecido com a Constituição de 1917.  
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Fonte: www.encyclopedia.com 



petrolífero (este, paradoxalmente, representou um crescimento de 1910 a 1921), sofreram queda 
durante o período (Carmín e Meyer, 2000, p. 98).  

 
A situação mexicana ao final da revolução é, contudo, surpreendente: 
 

a sociedade que os sonorenses herdaram depois da Guerra Civil continuava sendo 
fundamentalmente rural, mas deprimida em sua capacidade de produção agrícola e 
pecuária, demograficamente reduzida em 800 mil pessoas eliminadas pela guerra, 
epidemias e emigração, severamente danificada em sua infra-estrutura e em seu 
sistema monetário pelos excessos destrutivos e financeiros dos exércitos em luta; 
insegura fora das cidades, que começaram a crescer naqueles anos, e com um 
enclave próspero que era, em si mesmo, um desafio ao nacionalismo revitalizado 
daqueles anos frente às companhias de petróleo, cuja expansão em meio à guerra 
expunha claramente os nexos mais decisivos que tinham com a força dos 
mercados mundiais do que com a transformação do país, ainda que essas 
transformações fossem objeto de uma revolução (Carmín e Meyer, op. cit., p. 
100). 
 
 

Ainda que a situação não fosse muito diferente do restante do México – abatido por ter sido 
palco de um longo período conflituoso – à eleição de Álvaro Obregón emerge o período de construção. Tal 
período marca o começo efetivo da reforma agrária no território mexicano.  
 
Poder e geopolítica 

 
Os acontecimentos ao longo da Revolução Mexicana, explícitos no tópico anterior, 

demonstraram várias vezes o poder e como este circunda todas as relações, comprovando a teoria de 
Raffestin, citada anteriormente. Tal prerrogativa é ainda confirmada por Britto (1986, p.7) ao afirmar que 
“cada setor da atividade humana comporta relações de poder”, vai ainda além: “a cada setor 
corresponde, portanto, um sistema político”. Torna-se necessário aqui somente salientar algumas 
conceituações de poder, ressaltando a importância de população, território e recursos, visto que no 
histórico o jogo de poder foi demonstrado inúmeras vezes, tanto pelas ações mexicanas quanto pelas 
ações norte-americanas.  

 
Na concepção de Raffestin (1993, p.51), existem duas formas de poder: o Poder, este visível, 

é “um conjunto de instituições e aparelhos que garantem a sujeição dos cidadãos a um Estado 
determinado” (Foucault apud Raffestin, 1999, p.51); e o poder, este invisível, que está em todas as 
relações. Destarte, quando há a derrocada de um governo por um grupo, ou grupos, houve de fato a 
queda do Poder, mas por outro lado, há a emergência do poder do outro grupo; pois, se este 
determinado grupo não detivesse poder, não teria havido a tomada do poder do grupo outrora 
dominante. 

  
Ainda, segundo Foucault, 
 

Seria inútil procurar o poder ‘na existência original de um ponto central, num 
centro único de soberania onde se irradiam formas derivadas e descendentes, pois 
é o alicerce móvel das relações de força que, por sua desigualdade, induzem sem 
cessar a estados de poder, porém sempre locais e instáveis (Foucault apud 
Raffestin, 1993, p.52) 
 

 Tal conceito leva-nos à compreensão do poder na revolução e como este torna possível o 
acontecimento da mesma, visto que a revolução é realizada por aqueles que não estão no centro, mas 
por aqueles que se encontram à margem.  

 
A força da população, ponto de reflexão de poder, é fundamental. Raffestin (1993, p.58) a 

coloca no privilegiado primeiro lugar ao relacionar os três itens da geografia política (população, 
território, recursos), pois afirma que ela “está na origem do poder. Nela residem as capacidades virtuais 
de transformação; ela constitui o elemento dinâmico de onde precede a ação”. Esta concepção, 
indubitavelmente, se aplica à força emanada pela população mexicana que se envolveu na revolução, 
liderada por determinados grupos, cujo objetivo era a tomada do poder. Sendo a população “a fonte 
primeira de energia, é natural que se tente fazê-la crescer ou se deslocar para atingir este ou aquele 
objetivo” (Raffestin, 1993, p.70). 
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Não obstante, o território e os recursos são indispensáveis. Portanto, os trunfos do poder 
englobam não somente o declarado, porém mais ainda o que está implícito. No caso da Revolução 



Mexicana o objetivo – localizado na entrelinha – dos grupos revolucionários era estar à frente do Poder 
de um grande território, mais do que realizar as reformas sociais em si. Diversas vezes, na ascensão e 
queda de governos revolucionários, isto foi demonstrado. Madero foi crucificado pela imprensa e acusado 
de dar as costas a quem o auxiliou subir ao Poder. Huerta era um ditador militar, portanto não era seu 
objetivo maior a realização de reformas sociais. Carranza era um burguês que, obviamente, buscava 
atender os anseios de sua classe, fato inegável após a sua declaração durante a greve da Casa del 
Obrero Mundial: “Carranza lembra que os trabalhadores não são mais que uma pequena parte da 
sociedade e que não existe só para eles, porque existem outras classes cujos interesses não é legitimo 
violar, pois seus direitos são tão respeitáveis quanto os dos trabalhadores” (Nunes, 1999, p.100).  

 
Quanto ao território, não há como se abster da sua importância. Afinal, é nele que se exerce o 

campo de poder. Dominar um determinado território é fundamental para que os objetivos de poder 
sejam alçados. Por toda a história acontecimentos têm provado tal visão. Por exemplo, o domínio de 
territórios estratégicos foi o alicerce no período em que Carranza encontrava-se militarmente 
desfavorecido, quando da assinatura do contrato com a Casa del Obrero Mundial.  

 
O mesmo deve ser ressaltado em relação aos recursos. Os recursos, tanto renováveis quanto 

não-renováveis, são elementares para se obter poder econômico. Como cita Georgescu-Roegen apud 
Raffestin (1993, p. 233), “o problema não é só biológico ou econômico, mas bioeconômico”. E o anseio 
pelo poder econômico é mais do que aplicável para as ingerências norte-americanas durante a revolução, 
que sempre que notava perigo para os seus interesses, intervinha, cumprindo seus votos de fidelidade ao 
realismo. 

  
O Poder, objetivo este principal dos revolucionários, encoberto pela propaganda discursiva 

acerca das reformas sociais, esteve de forma presente e marcante, em todos os círculos de decisões, 
discussões e conflitos pertencentes à Revolução Mexicana, não havendo como negar as suas estratégias, 
claras e visíveis, que contribuíram e marcaram o destino da conflagração, tanto por parte dos mexicanos 
(estes com visão interna) quanto dos norte-americanos (dispõem de visão externa, graças à aplicação da 
Doutrina Monroe). 

 
Nacionalismo, legitimidade e considerações finais 
 

O sentimento de nacionalismo é propiciador de muitas ações populistas e a Revolução 
Mexicana não é uma exceção no que tange ao quesito. A desorganização do governo porfiriano causou o 
nascimento de sentimentos nacionalistas. Sua rendição clara aos interesses norte-americanos causou 
descontentamentos que se juntaram aos demais motivos da insurreição, pois “o sentimento nacional 
começa a se manifestar como um sentimento quase inconsciente e instintivo, e com a sutileza de uma 
serpente, suscita movimentos e ânimos” (Campos, 2003, p.75). Emerge então a desilusão do povo 
mexicano após sua plena implantação, decorridos alguns anos do governo porfiriano – que ascendeu 
também por uma conflagração, em 1876 –, quebrando as esperanças da população de uma ordem mais 
justa.  

 

A relação entre civis e militares deve ser também alvo de uma análise, ainda que sucinta. 
Segundo Hobsbawm (1982, p.178), “desde a Revolução Francesa, todos os governos modernos têm 
enfrentado o problema das relações entre o poder civil e os militares. A maioria deles viveu, de tempos 
em tempos, a ameaça de um possível golpe militar”. Na Revolução Mexicana, este conflito entre civil 
versus militar foi inevitável durante o governo de Madero, culminando inicialmente com a sua queda do 
governo e pouco depois com a sua própria morte. O mais surpreendente é a noção de que a repressão a 
fim de evitar golpes é maior nos governos oriundos de golpe - vide o que foi feito por Huerta. Para 
Hobsbawm (op.cit., p.179), “governos revolucionários surgidos da insurreição e luta armada são 
vulneráveis aos homens que os fazem”. É esta afirmação comprovada várias vezes durante o movimento 
mexicano: desde a primeira deposição, o povo experimentou diversos governantes, até que houvesse o 
retorno da estabilidade, durando este período de instabilidade dez anos.  

 
No que tange ao caráter da Revolução Mexicana, esta difere em sua totalidade do modelo de 

revolução europeu. As diferenças se encontram no campo estrutural: o México do início do século XX é 
essencialmente agrário e seu proletariado não é homogêneo, sendo extremamente fraco, não havendo, 
portanto, a possibilidade deste ser o gerador da principal força revolucionária.  

 
A Revolução do México não é socialista, mas sim democrático-burguesa: é popular, 

antiimperialista, nacionalista, agrária, social, liberal, pequeno-burguesa e antifeudal (Nunes, 1999, 
p.150). O objetivo mor da insurreição é a “imposição hegemônica do modo de produção capitalista no 
interior da formação social mexicana” (Nunes, op.cit., p.152). 
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Contudo, apesar da burguesia ter sido a vencedora da revolução, não se pode negligenciar 
papéis de grandes heróis que, acima de tudo, almejaram um México mais democrático e social para o seu 
povo, como Emiliano Zapata.  

 
Precisamente, a revolução surge da necessidade de liberdade: 

A liberdade é natural ao homem (...). Daí decorre uma série de manifestações 
concretas, cuja listagem forma os direitos do homem: liberdade política (direito de 
escolher os governantes, participar nas decisões e controlar o exercício do poder); 
liberdades individuais (segurança, proteção contra a arbitrariedade em sua pessoa 
e seus bens); liberdade de ir e vir; liberdade de pensamento e liberdade de se 
reunir (Baracho apud Campos, 2003, p.75). 
 

Ainda, segundo Arendt: 
 

Só podemos falar de revolução quando ocorre uma mudança no sentido de um 
novo começo, onde a violência é empregada para constituir uma forma de governo 
completamente diferente, para conseguir a formação de um novo corpo político 
onde a libertação da opressão visa, pelo menos, à constituição da liberdade (2001, 
p.40). 

 
A própria história da Revolução Mexicana em si é uma complexa luta pelo poder, este que 

tanto fascina, tornando indispensável o seu conhecimento para compreender tais lutas. E, após tantos 
anos de conflitos, quando Álvaro Obregón assume a presidência em 1920, realizando de fato, pela 
primeira vez, a reforma agrária – ainda que não tenha resolvido totalmente o problema agrário do México 
e sendo visíveis muitos problemas sociais relegados – percebe-se que a nação latino-americana, mesmo 
que lentamente, recobra a sua consciência e luta por suas necessidades. 
 

*** 
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CCIINNEEMMAA  
..........................................................................................................................    
 
ARS Especial 
Coração latino-americano 
Inquietações após uma sessão de cinema com Che 
Guevara 
 

Maurício Santoro 
 
 

Porque se chamava moço 
Também se chamava estrada 

Viagem de ventania 
Lô Borges, Márcio Borges e Milton Nascimento, “Clube da 

Esquina 2” 
 
 
1. Introdução: nossos ídolos ainda são os 

mesmos? 
 
Che Guevara está novamente no centro do 

palco. O filme “Diários de Motocicleta”, dirigido por 
Walter Salles, tem encantado platéias ao narrar a 
viagem  pela América do Sul do então estudante de 
medicina Ernesto Guevara. Na tradição dos romances 
de formação, é uma história de descoberta do mundo e de amadurecimento pessoal, à medida que o 
jovem de classe média deixa seu pequeno ambiente e entra em contato com as desigualdades e as 
injustiças do continente. 

 
Mas por que o espectro do Che continua a rondar a América Latina? A revolução da qual ele foi 

um dos líderes dificilmente desperta entusiasmo, enfrentando problemas econômicos, autoritarismo e 
violações dos direitos humanos. Mesmo em países governados pela esquerda, como o Brasil, o retrato 
que as pesquisas traçam dos cidadãos é o do conservadorismo, da desconfiança em relação à política e 
do apego aos valores tradicionais da Igreja e da família. E, no entanto, as mesmas sondagens mostram 
que os jovens têm como ídolos Fidel Castro e Guevara - ver a esse respeito a pesquisa “Perfil da 
Juventude Brasileira” do Instituto da Cidadania, centro de análises pertencente ao Partido dos 
Trabalhadores. 

 
Assim, permanece o mito do guerrilheiro romântico, com sua boina ao vento. O propósito deste 

artigo é buscar uma explicação para esse fato, a partir de uma interpretação do filme “Diários de 
Motocicleta”. Comparando a América Latina vista por Guevara há cinqüenta anos com o continente atual, 
talvez seja possível descobrir pistas que ajudem a compreender a aparente contradição entre 
conservadorismo e fascinação com ícones revolucionários. Será que nossos ídolos ainda são os mesmos e 
ainda vivemos (ou sonhamos) como nossos pais, tal qual o narrador da canção de Belchior? 

 
Guevara realizou sua viagem ao longo de 1952, saindo da Argentina e passando pelo Chile, Peru, 

Bolívia, Colômbia e Venezuela. Seu acompanhante era o bioquímico Alberto Granado, de quem era amigo 
desde a adolescência. Os dois viveram o sonho de muitos jovens, em todas as partes do mundo: cair na 
estrada na garupa de uma moto (uma Norton 1939, apelidada de “La Poderosa”), e atravessar países 
desconhecidos. Se o ideal de revolução saiu de moda, o desejo de aventura continua presente nos 
corações e mentes, como observou o sociólogo mexicano Jorge Castañeda em sua biografia de Guevara: 
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Não é mera casualidade que o fato de que, trinta anos após sua morte, as obras 
mais lidas do Che sejam dois “diários de viagem”, o da América do Sul e o da Bolívia. Em 
algum nicho do imaginário social dos anos 60 – e dos 90, quando se redescobre o Che – 
assoma a identidade da saga de Guevara com um road book ou um road movie: Jack 
Kerouac na Amazônia, Easy Rider nos Andes (Castañeda, 1997: 64-65). 

 
Tampouco é coincidência que Salles tenha escolhido a viagem de moto para seu filme. Qualquer 

um pode se identificar e simpatizar com Ernesto, um jovem inquieto disposto a viver aventuras e que 
talvez não ainda soubesse, mas queria alguma coisa mais linda que o mundo e maior do que o mar. É 
mais difícil sentir o mesmo pelo Comandante Che, com suas responsabilidades de líder guerrilheiro e 
ministro de Estado, e com o peso de erros e de decisões complexas. 

 
Pensemos a respeito enquanto subimos na garupa de La Poderosa e sentimos o vento bater no 

rosto. Buenos Aires fica para trás, e a América Latina surge à frente, como uma gigantesca estrada, à 
medida que Ernesto e Alberto iniciam a primeira etapa da viagem seguindo pela Patagônia até a fronteira 
com o Chile. 
 
2. Um Continente em Ebulição 
 
Argentina 
 

Em janeiro de 1952 a Argentina atravessava um período de turbulência, o primeiro governo de 
Perón. Dez anos antes ele era um desconhecido coronel, mas fez uma meteórica carreira política que o 
levou de secretário do trabalho da ditadura do general Farrell à presidência da República, em apenas dois 
anos. Carismático, inteligente e flexível ideologicamente, Perón tornou-se o ídolo das massas argentinas, 
ao incorporar os trabalhadores numa rede de proteção social e mobilizá-los politicamente em grandes 
manifestações. 
 

Contudo, o autoritarismo de Perón o levou a se chocar com intelectuais, estudantes e muitos 
setores da esquerda, particularmente os sindicatos que não aceitaram se submeter ao domínio 
governamental. Também enfrentou a oposição dos conservadores, ligados ao predomínio da tradicional 
oligarquia agrário-exportadora, que reprovavam a política de industrialização do peronismo e se referiam 
aos migrantes dos campos com o apelido pejorativo da “cabecitas negras”. 

 
Guevara teve uma relação ambígua com o peronismo. No círculo de sua família – intelectuais 

progressistas da alta classe média –, Perón era desprezado como populista, corrupto e autoritário. Mas 
para um jovem rebelde e inquieto como Ernesto, era impossível não admirar ao menos um pouco as 
transformações sociais que aconteciam no país. No fim da vida, já ministro em Cuba, ele se aproximaria 
dos peronistas, que procuraram se aproveitar de sua imagem após sua morte. 

 
Numa América Latina que parecia perpetuamente dominada por elites conservadoras, o impacto 

do peronismo foi forte, influenciando políticos em todo o continente – Vargas no Brasil, Haya de la Torre 
no Peru, Gaitán na Colômbia. Entre os pobres, a imagem do líder argentino atingiu proporções míticas, 
como Guevara observa com ironia numa carta escrita do Chile para sua mãe: 

 
Segundo eles (éramos uma dupla de semideuses), vindo nada menos que da 

Argentina, o maravilhoso país onde viviam Perón e sua mulher, Evita, onde os pobres 
tinham as mesmas coisas que os ricos e os ricos não eram exploradores (citado em 
Castañeda, p.68). 

 
Chile 
 

Se na Argentina a agenda política era influenciada pelo nacionalismo e pelas reformas sociais, o 
ritmo da mudança no Chile era mais lento, ainda distante da explosão pela qual passaria nos anos 70, na 
Unidade Popular. Na época em que Guevara e Granado atravessaram o país, a controvérsia entre a 
direita e a esquerda era a questão do cobre. A principal riqueza mineral chilena, produto vital de 
exportação, era controlada por empresas norte-americanas como a Anaconda Mining Co. 
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Um momento tocante do filme de Salles é a visita que os dois viajantes fazem a  Chuquicamata, 
a maior mina de cobre do mundo, em pleno deserto do Atacama. Bastião histórico do partido comunista 
do Chile, é lá que Ernesto passa uma noite ao lado de um casal de militantes políticos, que lhe contam 



sobre as difíceis condições de trabalho no local. Na avaliação algo exagerada do jornalista francês Jean 
Curmier, ali começou a nascer o Che.  

 
O fato é que a nacionalização do cobre foi uma das principais bandeiras da esquerda chilena, 

colocada em prática durante o governo de Salvador Allende. Embora a ditadura de Pinochet tenha 
adotado uma política de privatizações e abertura comercial, manteve o cobre como propriedade estatal – 
suas receitas de exportação eram valiosas demais para serem perdidas, e os EUA aceitaram o prejuízo 
diante dos serviços prestados pelo general no combate ao comunismo. 
 
Peru 
 

Se o Chile marca um importante despertar político para Guevara, é no Peru que se consolida sua 
percepção da injustiça, da desigualdade e do preconceito étnico, sobretudo quanto aos índios. 
Atravessando o país durante a ditadura militar do general Odría (magnificamente descrita no romance 
“Conversa na Catedral”, de Mario Vargas Llosa), teve oportunidade de ver a América Latina em sua pior 
face: corrupção, autoritarismo, degradação moral. 

 
Ainda assim, o Peru também foi um local de descobertas. Para dois argentinos criados num 

ambiente de classe média branca, de origem espanhola ou italiana, o choque étnico de um país mestiço 
foi grande. Sobretudo pela visita a Cuzco e Machu Picchu, onde contemplaram a grandeza da civilização 
inca. Os peruanos são o que o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro chamou de “povos testemunhos”, em 
contraste com os povos novos do Brasil ou os “transplantados da Europa”, como os da Argentina e 
Uruguai. 

 
Em Lima, Guevara e Granado se tornaram amigos do médico Hugo Pesce, um humanista muito 

admirado no Peru, especialista internacionalmente conhecido em lepra e militante político, fundador do 
partido comunista peruano. As conversas de Pesce com os dois jovens viajantes varavam as 
madrugadas. Muitos anos depois, o Che lhe escreveria uma dedicatória em seu diário da Revolução 
Cubana:  “Ao doutor Hugo Pesce que provocou, talvez sem saber, uma grande mudança na minha 
atitude frente à vida e à sociedade.” (citado em Caretas, janeiro de 2003) 

 
Pesce lhes apresentou os livros do peruano José Carlos Mariátegui, seu amigo íntimo, e talvez o 

mais importante pensador marxista da América Latina. No filme Guevara aparece lendo sua obra-prima, 
os “Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana”, escrita nos anos 1920. Não é difícil imaginar o 
impacto que a ênfase de Mariátegui sobre o mundo rural como o autêntico latino-americano, em 
confronto com as cidades espanholizadas (ou norte-americanizadas), deve ter calado fundo nos 
sentimentos de Guevara, pois estariam presentes anos mais tarde, na sua doutrina da guerra 
revolucionária, que privilegia a criação de focos guerrilheiros no interior, e não a mobilização política 
urbana, através de partidos ou movimentos sociais. 

 
Outros trechos de Mariátegui iluminam aspectos do mito de Guevara, particularmente sua 

afirmação de que “O romantismo do século XIX foi essencialmente individualista, o romantismo dos 
novecentos é, em compensação, espontaneamente e logicamente socialista, unanimista.” (1975: 229) 

 
A faceta romântica do Che, de uma entrega total ao Outro, quase mística, é bem explorada no 

clímax do filme, as seqüências no leprosário de San Pablo, na Amazônia peruana. Guevara e Granado 
tinham interesse profissional no combate à lepra e as cenas no local se assemelham a trechos de uma 
vida de santo – digamos, a de São Francisco de Assis. Os amigos quebram as regras rígidas e inúteis das 
freiras que administram o local e se tornam parceiros dos pacientes, tratando-os como seres humanos 
normais, com quem se pode conversar, jogar futebol, almoçar e festejar.  

 
O momento decisivo para Ernesto é a cena, já clássica, em que no dia de seu aniversário de 24 

anos ele atravessa o rio Amazonas a nado, saindo da margem dos sãos para ficar ao lado dos doentes, 
abandonados e excluídos. Poucas vezes o cinema mostrou um rito de passagem tão simbólico e 
dilacerante. Diante de um gesto como esse, não há mais retorno: a consciência do protagonista foi 
definitivamente transformada e Guevara sai da normalidade da vida cotidiana para entrar na história. 
 
3. Uma Herança Inquieta para um Continente Sedento 
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O filme de Salles termina com a despedida dos dois amigos na Venezuela, com Ernesto 
afirmando que precisa pensar muito a respeito de todas as injustiças que presenciou na viagem. O 
resultado dessas reflexões é apresentado por letreiros, que informam ao espectador a trajetória posterior 



do estudante como líder revolucionário, até sua morte como guerrilheiro na Bolívia. Na maioria das 
sessões de “Diários de Motocicleta”, o fim do filme é saudado por aplausos emocionados, como numa 
catarse coletiva.  

 
Até onde se sabe, nenhum espectador deixou o cinema disposto a partir para as montanhas e 

organizar seu próprio grupo guerrilheiro. O que significa então o entusiasmo contemporâneo diante da 
figura de Guevara? Será que o Che virou apenas uma fotografia na parede, ou uma estampa em 
camisetas, mais um produto a ser consumido por pessoas que não tem qualquer relação com seus 
ideais?  

 
O legado de Guevara é uma herança inquieta, como foi sua própria vida. Os aplausos dificilmente 

seriam para sua atuação como presidente do Banco Central e ministro da Indústria, quando representou 
a tendência mais centralizadora da Revolução Cubana. Como foi observado anteriormente, Che é um 
herói romântico, de viagens e aventuras. Um rapaz de classe média que queria conhecer o mundo para 
poder transformá-lo, como querem tantos, mas que ousou viver e morrer por seus sonhos – como fazem 
poucos. 

 
Ele se tornou um símbolo para todos os ideais frustrados, para todas as esperanças que 

falharam. Alain Touraine observou esse ponto. O sociólogo francês se pergunta se a popularidade de 
Guevara não é porque: 

 
... a política latino-americana, no seu conjunto, foi sempre tão pouco 

revolucionária, tão pouco radical, tão constantemente dependente sobretudo dos 
créditos e das decisões vindas do exterior? O Che foi o herói dos excluídos, dos jovens 
desempregados ou dos jovens estudantes destinados a empregos burocráticos distantes 
dos seus sonhos de juventude. Porém, sobretudo, o seu culto esconde a má consciência 
de um continente que dá as costas à revolução e só emprega esta palavra pesada 
demais para ampliar um pouco mais o espaço de participação, aberto lenta e 
confusamente pelos regimes nacionais-populares [Touraine, 1989: 404]. 

 
A política na América Latina tem um ritmo lento, marcado pela permanência de velhos dirigentes 

que só se afastam do poder quando morrem. Diante da injustiça e desigualdade que Guevara e Granado 
presenciaram nos anos 50, um espectador contemporâneo se inclina a afirmar que “nada mudou”. Afinal, 
o ensaio desenvolvimentista que decorreu entre a Grande Depressão e a crise da dívida externa de 1982 
chegou ao fim com a persistência de graves problemas sociais, mesmo em países onde foi mais bem-
sucedido, como Brasil, Argentina e México.  

 
Mas será que nada mudou? Até o mais pessimista dos analistas latino-americanos precisa 

reconhecer que um retrato do continente neste início de século XXI traz muitas novidades. A democracia 
está mais difundida do que nunca, tendo obtido uma extraordinária expansão mesmo em décadas de 
crise econômica. Pela primeira vez em muitos anos, partidos de esquerda chegaram ao poder em eleições 
livres e limpas - da Argentina à Venezuela, passando por Brasil e Equador. O domínio de décadas do PRI 
mexicano terminou. E por toda a parte, grupos sociais tradicionalmente marginalizados se organizam 
politicamente e pressionam por mudanças – índios no México, no Equador e na Bolívia; trabalhadores 
rurais no Brasil, desempregados na Argentina. A América Latina enfrenta dificuldades graves,  mas não é 
um continente apático ou sem esperança. 

 
Também é importante destacar o impulso que a integração regional experimentou ao longo da 

última década entre os países sul-americanos. O Mercosul é o maior caso de sucesso, mas a Comunidade 
Andina teve avanços notáveis, ainda mais impressionantes porque convivem com grande instabilidade 
política. A dura negociação em torno da Alca é a prova de fogo para saber se esse modelo de cooperação 
conseguirá resistir às pressões norte-americanas para uma integração sob hegemonia dos EUA, um 
arranjo atraente para o México e para os pequenos países agro-exportadores da América Central e do 
Caribe. 

 
Nesse sentido, vale lembrar o apelo que Guevara faz em seu brinde de aniversário no leprosário 

de San Pablo: somos todos, latino-americanos, uma mesma raça mestiça, do Rio Grande ao Estreito de 
Magalhães. Idéia cara a grandes homens, do libertador Símon Bolívar ao escritor  mexicano José 
Vasconcellos. Eles também sabiam que a busca de uma América Latina justa passa por um patriotismo 
continental que supere as fronteiras provincianas e busque maior autonomia na política internacional. 
Esse pensamento está no centro do ideal político de Guevara, como notou Vargas Llosa: 
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Existe uma idéia chave na vida e no pensamento do Che: a unidade latino-
americana. Esta idéia, que perseguiu Bolívar e teve em Martí um lúcido teórico, aparece 
no Diário [de viagem pela América do Sul] como o pressuposto primordial sobre o qual 
foi construído o projeto revolucionário do Che (citado em Caretas, janeiro de 2003). 

 
Mitos e heróis são importantes para qualquer sociedade porque apontam ideais e modelos de 

conduta. Funcionam como pontos de referência nas turbulências do cotidiano. Ernesto Guevara é o maior 
herói moderno da América Latina, mas como qualquer herói precisa ser reinventado de tempos em 
tempos para se ajustar às necessidades de um mundo em transformação. “Diários de Motocicleta” 
cumpre com sensibilidade essa tarefa. Se o Che dos anos 60 era o mártir da guerrilha, nos primeiros 
anos do século XXI os latino-americanos redescobrimos um Ernesto que nos lembra valores importantes: 
inquietude diante da vida, revolta perante as injustiças, necessidade de superar os limites estreitos da 
classe social e da nacionalidade, vontade de compreender a América Latina em seu conjunto. Que tudo 
isso possa nos ajudar a pensar o presente e sonhar o futuro deste continente tão sofrido quanto belo, 
desconhecido e sedento de dias melhores. 
 

*** 
 
Referências bibliográficas 
 
CARETAS. “El Regreso Del Che”, n.º 1754, janeiro de 2003. 
 
CASTAÑEDA, Jorge. Che Guevara: a vida em vermelho. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
 
GUEVARA, Ernesto. De Moto pela América do Sul. Rio de Janeiro: Sá Editora, 2001. 
 
MARIÁTEGUI, José Carlos. Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana. São Paulo: Editora Alfa-
Omega, 1975 
 
TOURAINE, Alain. Palavra e Sangue – política e sociedade na América Latina. Campinas, Editora 
Trajetória Cultural / Editora da Unicamp, 1989. 
 
 

 107 

*** 



CRÍTICA LITERÁRIA 
............................................................. 
 

 
RELEITURAS Especial 
“Esqueçam o que eu disse” 
(ou, para os espíritos cinéfilos: The Matrix Reloaded) 

 
Dawisson Belém Lopes 

 

Obras:  
 

• CARDOSO, F. H. & FALETTO, E. 
Dependência e Desenvolvimento 
na América Latina. Rio de 
Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 
[1967]; 

• GIAMBIAGI, F., REIS, J. G. & 
URANI, A. Reformas no Brasil: 
Balanço e Agenda. Rio de Janeiro: 
Ed. Nova Fronteira, 2004. 

 

 
“Esqueçam o que eu disse”. Assim solicitou Fernando Henrique Cardoso, nos anos em que 

exerceu 

ependência traz, certamente, o melhor e o pior de uma era. Representa o fino da bossa pós-
colonial

O ensaio de Cardoso e Faletto se apresenta de forma simples, sem volteios. Há uma falácia no 
argume

de produção e distribuição” (p. 38-9). Eis a fagulha, o mote. A trama então se desenrola. Economias em 

 
 

a presidência da República Federativa do Brasil. Uma pena, diga-se. Breve passeio pelas páginas 
de sua obra mais celebrada, a co-produção Dependência e Desenvolvimento na América Latina (parceria 
com o chileno Enzo Faletto), descortina o esforço sociológico lúcido, os traços firmes, o inconfundível 
estilo acadêmico, o raciocínio fácil desses dois pensadores da (ora aclamada, ora vituperada) geração 
“dependentista” latino-americana.  

 
D

ista; é um ensaio leve, fluido, bem-redigido, ainda assim profundo, crítico, cáustico. Denunciam-
se os velhos padrões de dominação internacional que se vêm repetindo desde priscas eras coloniais. 
Articulam, os autores, conceitos úteis, tais como o de “subdesenvolvimento” (que não se confunde com o 
de “não-desenvolvimento”). Não obstante, trata-se claramente de obra datada. A metodologia é legatária 
das correntes marxistas e marxianas que floresciam no subcontinente. Tende-se à visão unidimensional 
do processo histórico. E, sobretudo, o enfoque é estático – comum, de resto, ao estruturalismo praticado 
em qualquer tempo e lugar. Diz-se de um professor britânico que, certa feita, tenha ironizado: “a obra é 
interessante. Mais interessante é saber que, como a posição dos países na cadeia da economia 
internacional está dada, o ‘futuro’ já está revelado”.      
 

nto evolucionista dos liberais utilitaristas – dão o grito os cepalinos! “(E)ntre as economias 
desenvolvidas e as subdesenvolvidas não existe uma simples diferença de etapa ou de estágio do sistema 
produtivo, mas também de função ou posição dentro de uma mesma estrutura econômica internacional 
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estádio de subdesenvolvimento não rumarão para o telos aristotélico da redenção econômica. Não há 
como. O problema é estrutural - constatam. A condição do subdesenvolvimento sela uma inserção 
assimétrica da América Latina no sistema internacional. “[É] evidente que o processo capitalista supôs 
desde o seu início uma relação de economias centrais entre si, e outra com as periféricas” (p. 41). Para 
além, o brasileiro e o chileno acrescentavam: 

 
Metodologicamente, não é lícito supor, portanto – isso deve ser acentuado –, 

que nos países “em desenvolvimento” se esteja repetindo a história dos países 
desenvo

 
Como vislumbravam, esses dois aguerridos sociólogos latino-americanos, o caminho da salvação 
econômica? A defesa contra a excessiva vulnerabilidade das economias nacionais poderia ser atingida 

r, aparentemente esboroaram. Ao menos, partiu dele 
róprio a súplica de que não fosse cobrado por seus escritos. Devia ter as suas razões. “O mundo mudou, 
 Brasil 

bojo da obra Reformas no 
rasil: Balanço e Agenda, recentemente editada por Fábio Giambiagi, José Guilherme Reis e André Urani. 
 comp

de Reformas é assinado pelo mesmo Fernando Henrique Cardoso. O mesmo? Não é o 
ue parece. Não é mais o mesmo cepalino de outrora. Senão, vejamos. Vejamos, por exemplo, como o 

dicais dirão: façam como em Cuba, como a China anteriormente à 
abertura de sua economia aos fluxos financeiros e ao mercado internacional, ou, quem 
sabe ag

 
 Tornem deiro Faletto: 

ações 
ou condições que favoreçam o desenvolvimento, mas é decisivo que o jogo político-social 
nos país

 
 É até cu idade do 

gundo extrato. Se, antes, Cardoso via mérito na articulação doméstica de “elementos favoráveis à 

lvidos. Com efeito, as condições históricas são diferentes: em um caso se estava 
criando o mercado mundial paralelamente ao desenvolvimento, graças à ação da 
denominada às vezes bourgeoisie conquérante, e em outro tenta-se o desenvolvimento 
quando já existem relações de mercado, de índole capitalista... (Cardoso & Faletto, 
[1967] 2004: 48) 

mediante o “início [de] um processo de industrialização que reestrutur[asse] o sistema econômico e 
social [na América Latina]” (p. 41). Imperava a idéia de que a autonomia dos países latino-americanos 
vinculava-se à industrialização maciça. Industrialização que rompesse com a sina da agro-exportação. 
Industrialização com substituição de importações.  
 
 As convicções de Cardoso, egrégio professo
p
o mudou, eu mudei” – dir-se-á. Que a matéria está em constante fluxo, já o sabemos desde um 
Heráclito – ou talvez dantes, com Buda. Também sabemos, desde o tempo de um pré-socrático, que 
alguns valores insistem em habitar-nos a alma. As convicções e crenças não nos abandonam assim, ao 
sabor dos ventos. Augusto Comte, mesmo ele, admitia a “ordem-na-mudança” – uma espécie de ordem 
em movimentação. Platão, para tentar explicar o fenômeno da continuidade a despeito dos fluxos 
desordeiros, lançou mão do conceito de “ritmo”. Sim, senhores: o brasileiríssimo ritmo. A capacidade de 
permanecer em um determinado estado, ainda que sob a influência das forças cambiantes, denominar-
se-ia ritmo. O equilíbrio dinâmico é senão o resultado de muito, muito ritmo.  
 
 A viravolta nas posições ostentadas por Cardoso fica bem patente no 
B
O êndio de artigos é rico. Trata das questões macroeconômicas, de política externa, das reformas 
estruturais propriamente ditas e, finalmente, faz uma sugestão de agenda política futura. Entender o 
Brasil dos noventas é entender as mudanças do nosso Estado. A avaliação global das reformas que se 
operaram no Brasil, sob Cardoso, é positiva – pontuam Giambiagi, Reis e Urani. Em que pese toda a 
“generosidade” dos organizadores do volume (ao menos, bastante mais generosos do que nós outros, 
como pode comprovar ensaio veiculado nas páginas pregressas deste dossiê), há também muito espaço 
para a crítica. Em pouco mais de 500 páginas, estão passados a limpo vários momentos e episódios de 
oito longos anos.  
 
 O prefácio 
q
ex-presidente, antecipando crítica a sua condução da política econômica brasileira em face das relações 
internacionais, contra-argumenta: 
 

Os mais ra

ora, como a Malásia: isolem-se. Fácil dizer, difícil fazer e, pior, há que se pagar 
um preço não desejável... (Cardoso in Giambiagi et al., 2004: XI) 

os, agora, ao que dizia o professor Cardoso, ao lado de seu fiel escu
 

É necessário que se hajam produzido no mercado internacional transform

es em vias de desenvolvimento contenha em sua dinâmica elementos favoráveis 
à obtenção de graus mais amplos de autonomia. (Cardoso & Faletto, 2004: 41) 

rioso como o conservadorismo da primeira passagem contrasta com a combativ
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obtenção de graus mais amplos de autonomia”, agora ele só enxerga a imprudência dos “mais radicais”. 
Se, antes, ele não hesitava em postular saídas e advogar caminhos libertários (“É necessário...”), hoje 
ele se resigna (“Fácil dizer...”). Se, antes, falava o acadêmico comprometido com valores da esquerda, 
hoje resta a retórica alarmista dos políticos da direita (ou será que FHC só consegue conceber a Cuba de 
Fidel e a China de Mao como modelos alternativos ao atual estado de coisas?).  
 

A frustração com o encaminhamento dado às reformas estruturais brasileiras nos abate.165 Onde 
i parar o velho e bom professor uspiano? Onde está o seu temperamento arrebatador? A sua gana por 

mudanç

udei 
também é frase de Luís Inácio Lula da Silva, em entrevista ao periódico americano Newsweek, em 05 de 
agosto d

                                                

fo
as substantivas? Onde foi parar a sua crítica aos padrões de dominação econômica internacional? 

Quem é este novo FHC? Ora: ao que tudo indica, faltou ritmo – sim, ritmo! – ao presidente Cardoso. 
Ritmo para prosseguir na sua convicção, na sua luta contra a dependência latino-americana. A retórica do 
“esqueçam o que eu disse” não passa de mecanismo de defesa. Como proferiu Carlito Maia, com a 
sabedoria dos que relatam o que simplesmente vêem, parece que “o poder endireita as pessoas”. Se não 
se trata de uma tese acadêmica, direi: é, ao menos, um bom palpite sobre a natureza humana. Não se 
negue: um palpite com robusta corroboração empírica no transcorrer temporal. Alguém discordará? 

 
Ah, e não me esquecendo de dar a César o que é de César: “O mundo mudou, e eu m
” 
e 2002. Pelo visto, até no discurso, manteve-se um padrão. 

 
*** 
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QUIZ! ESPECIAL: AMÉRICA LATINA 
............................................................. 
 

Carlos Frederico Gama 
 
 

1. Quantos Prêmios Nobel de Literatura o 
conjunto dos países latino-americanos já 
conquistou? 

 
a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 3 
e) 2 
 

2. Entre 1944 e 2004, qual destes países 
jamais viveu um período de 
autoritarismo, civil ou militar, ou uma 
guerra civil? 

 
a) Guiana 
b) Peru 
c) Costa Rica 
d) Santa Lúcia 
e) Uruguai 
 

3. A primeira performance de uma ópera na 
América Latina teve lugar: 

 
a) Em 1895, em Manaus, Brasil 
b) Em 1580, nas missões guaraníticas 

do Cone Sul 
c) Em 1701, em Lima, Peru 
d) Em 1812, em Buenos Aires, 

Argentina 
e) Em 1692, em Havana, Cuba 
 

4. Quantas vezes países latino-americanos 
chegaram entre os quatro primeiros 
colocados de uma Copa do Mundo de 
futebol? 

 
a) 14 
b) 20 
c) 11 
d) 23 
e) 18 
 

5. Quais são os três maiores PIBs da 
América Latina, pela ordem? 

 
a) Brasil, Argentina, México 
b) México, Brasil, Argentina 
c) Brasil, México, Argentina 
d) México, Brasil, Colômbia 
e) Brasil, México, Colômbia 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Quais são as maiores metrópoles da 
América Latina (somente o perímetro 
urbano incluso)? 

 
a) São Paulo, Cidade do México, Bogotá 
b) Buenos Aires, São Paulo, Cidade do 

México 
c) Cidade do México, São Paulo, Lima 
d) Cidade do México, São Paulo, 

Buenos Aires 
e) Cidade do México, São Paulo, 

Santiago 
 

7. Neste país, as vendas legais de CDs são 
da ordem de 54 milhões de cópias anuais, 
enquanto que a pirataria vende cerca de 
211 milhões no mesmo período. Este país 
é: 

 
a) Cuba 
b) Argentina 
c) Brasil 
d) México 
e) Equador 
 

8. O primeiro país latino-americano a obter 
sua independência: 

 
a) O Haiti 
b) O Paraguai 
c) A Jamaica 
d) As Ilhas Kitis e Nevis 
e) A Guatemala 
 

9. Os maiores exércitos da América Latina 
(em número de efetivos) são, pela ordem: 

 
a) Chile, Brasil, México, Argentina, 

Guatemala 
b) México, Nicarágua, Colômbia, Brasil, 

Chile 
c) El Salvador, México, Chile, 

Colômbia, Brasil 
d) Colômbia, México, Brasil, Argentina, 

Paraguai 
e) Brasil, México, Colômbia, Peru, Chile 
 

10. De acordo com a ONU, os países latino-
americanos com a melhor qualidade de 
vida, pela ordem: 

 
a) Argentina, Uruguai, Brasil, Costa 

Rica, Chile 
b) Argentina, Costa Rica, Chile, 

Uruguai, Cuba 
c) Uruguai, Costa Rica, Argentina, 

Equador, Peru 
d) Venezuela, Costa Rica, Cuba, 

Uruguai, Chile 
e) Chile, Cuba, Venezuela, Argentina, 

Brasil 
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