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A América para os sul-americanos

Na recepção de um museu, no deserto 

de sal do Uyuni, a 552 quilômetros de 

La Paz, na Bolívia, a foto do presiden-

te Evo Morales aparece afixada ao lado de 

dois cartazes com o rosto dele e a frase “Povo 

constituinte, Evo presidente”. Em frente ao 

museu, bandeiras de vários países estão has-

teadas, mas falta a dos Estados Unidos (EUA), 

embora haja turistas americanos frequentes. 

O retrato, o lema e a ausência da bandeira são 

sinais de um movimento que tomou conta da 

América do Sul: governos de tendência à es-

querda em ascensão com discurso de revalori-

zação nacional. O primeiro a chegar ao poder 

foi Hugo Chávez, em 1999, na Venezuela; e o 

mais recente é Ollanta Humala, no Peru (ver 

quadro na página 11).

Para o coordenador do Centro de Estudos Es-

tratégicos da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), Ricardo Vélez, colombiano natu-

ralizado brasileiro, o surgimento desses gover-

nos relaciona-se à globalização, que suscitou 

um refluxo: os nacionalismos. “A ´esquerdiza-

ção` é resultado da falência do modelo neoli-

beral e tem mais sentido com o movimento do 

próprio capitalismo do que com relações mais 

longínquas na história”, completa o professor 

de História Americana do Departamento de 

História da UFJF, Luiz Antônio Arantes. 

O processo de internacionalização, intensifica-

do na década de 90, flexibilizou e expandiu 

fronteiras, relações de trabalho, transporte, 

comunicação e tecnologias. E questionou sím-

bolos nacionais. “O Equador aboliu sua moeda, 

o sucre, e passou a usar o dólar”, lembra o dou-

tor em Ciência Política e professor da Faculda-

de de Comunicação da UFJF, Paulo Roberto 

Figueira Leal. A política econômica seguiu os 

preceitos do Consenso de Washington. Pro-

posto por instituições financeiras, como o Fun-
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Movimento que tomou conta da américa do Sul, com governos de tendência à esquerda 
em ascensão, reacende o debate sobre nacionalismos

Na Argentina, faixas de protesto próximo à Casa Rosada, em Buenos Aires, e pichação em prol de Cristina Kirchner em bairro portenho

Em Copacabana, na Bolívia, cholas, senhoras com traços indígenas e roupas tradicionais, e bandeira do país em Uyuni
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do Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial, o consenso, ampliado, recomendava o 

Estado com pouco peso na economia, discipli-

na fiscal, reforma tributária, câmbio de merca-

do, privatização de empresas estatais e aber-

tura comercial. “Teoricamente, os países esta-

riam numa situação de bem-estar superior 

quanto mais aberta fosse a economia, porque 

teriam condições de explorar seus pontos for-

tes, de vantagens comparativas. Quando se 

quebra a barreira da proteção, tende a haver 

mais competição”, diz o especialista em eco-

nomia internacional e professor da Faculdade 

de Economia da UFJF, Cláudio Vasconcelos. 

Ao mesmo tempo em que ocorria a entrada de 

bens tecnológicos e barateamento de custo 

em produtos, houve aumento da pobreza e da 

crise econômica em países latinos. A Argenti-

na, de 1999 a 2002, teve queda de 19,5% no 

Produto Interno Bruto (PIB), e viu, de 2001 a 

2003, cinco presidentes passarem pela Casa 

Rosada. “O fracasso das políticas públicas as-

sociadas a esse ideário neoliberal talvez tenha 

fortalecido a volta a um discurso nacionalista 

como estratégia de proteção contra o mundo 

globalizado”, afirma Paulo Roberto. A América 

do Sul assistiu ao recrudescimento de movi-

mentos sociais. “Na medida em que se organi-

zam, reivindicam elementos que permitam 

mais autonomia”, ressalta o professor de Geo-

grafia Política do Departamento de Geociên-

cias da UFJF, Vicente dos Santos. Evo Morales 

ascende com a revolta de indígenas contra a 

exploração de gás e limitações no cultivo da 

folha de coca.

“Uma das variantes concretas do nacionalismo 

é a estatização, com o discurso de que fomos 

despojados por estrangeiros, ricos e elites”, 

contrapõe Ricardo Vélez. Evo retomou o 

controle estatal sobre o gás, Chávez sobre a 

PDVSA, e Cristina Kirchner reassumiu a 

petrolífera YPF. Espelham-se na Petrobras. “É 

um contrassenso a Argentina - grande 

produtora de hidrocarbonetos no passado - 

não ter mantido peso do Estado na área. 

Houve febre privatizante que vendeu as joias 

da coroa. Depois fizeram falta”, argumenta 

Paulo Roberto. Segundo Vélez, em momentos 

modernizadores do continente, incluindo 

privatização, a mentalidade dos dirigentes não 

mudou. “Foi uma privatização com cabeça 

patrimonialista, em benefício de amigos.” A 

justificativa para reestatizações e outros 

patriotismos inclui o período de colonização. É 

o caso da extração de prata em Potosí (Bolívia), 

a 540 quilômetros de La Paz. “A prata 

transportada para a Espanha, em pouco mais 

de um século e meio (1503 a 1660), excedia 

três vezes o total das reservas europeias”, 

relata o uruguaio Eduardo Galeano, no clássico 

“As Veias Abertas da América Latina”, entregue 

por Chávez a Barack Obama em 2009. Outro 

escritor e político liberal, o peruano Mario 

Vargas Llosa, Nobel de Literatura, reconhece 

que há fatores externos alheios ao controle dos 

países, mas alerta que a “esquerda latino-

americana insiste em promover a ‘transferência’ 

freudiana da responsabilidade dos problemas” 

do subcontinente.

Para analisar a culpa e desatar os nós 

geopolíticos, os novos divãs têm sido os 

assentos em órgãos regionais próprios, pelos 

quais o posicionamento em bloco e projetos 

nacionais seriam revalidados. Após a rejeição, 

em 2005, da proposta da Área de Livre 

Comércio das Américas (Alca), encabeçada 

pelos EUA, são criados o Banco do Sul e a 

União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e 

ampliado o Mercosul. A entrada da Venezuela, 
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Na Bolívia, manifestação folclórica em Potosí; no Chile, painel em estação de metrô de Santiago sobre a conquista da independência chilena

Em frente ao palácio da Moeda, em Santiago, no Chile, apresentação da dança nacional, a “cueca”; em Lima, no Peru, a Guarda Nacional
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terceira economia regional, no bloco trouxe o 

receio de o novo membro minar os parceiros 

com ideologia contrária ao mercado e reduzir 

as relações externas do Mercosul. Para 

Vasconcelos, há risco de Hugo Chávez tornar 

as negociações mais complexas, mas não a 

ponto de enterrá-las, pois o Brasil e a Argentina 

são os dois principais jogadores da união 

aduaneira, permeada de exceções. Já a Unasul 

“representa um contrato, no sentido 

geopolítico, de reforçar essa escala regional 

nas relações internacionais; uma resposta à 

Organização dos Estados Americanos (OEA), 

muito influenciada pelos EUA”, afirma Santos. 

Pelo Twitter, o presidente do Equador, Rafael 

Correa, defende que a Unasul representa um 

“novo tempo: do Consenso de Washington ao 

consenso sem Washington. Nossa América 

não recebe mais ordens de ´certas` 

embaixadas”. O aviso reforça o entendimento 

de que, conforme a docente de História 

Americana do Departamento de História da 

UFJF, Beatriz Domingues, “a afirmação da 

identidade latina passa por uma crítica ferrenha 

ao modelo americano”. 

A professora da Faculdade de Letras da UFJF, 

Rose Mary Nascif, entende que é preciso 

“buscar um caminho intermediário, que 

pulverize a visão maniqueísta de ´inocentes` e 

´culpados`, revestida de uma simplicidade 

reducionista e equivocada, agrupando os bons 

colonizados de um lado e os maus 

colonizadores de outro, ou as mulheres 

bondosas e os homens malvados de outro”. A 

pesquisadora comparou, em seu doutorado, a 

situação da mulher na literatura com a da 

América Latina no mundo. “O espaço de 

mediação confere uma interface de 

entremundos”, completa.

Ecos caudilhistas

“Nessa trilha do nacionalismo sul-americano, o 

populismo entra de carona. ´Eu represento a 

nação`. O líder carismático é o que o sex 

appeal representa para o cinema”, compara 

Vélez. Para ele, os mandatários locais encarnam 

a nação, adotam postura messiânica e relações 

ambíguas com instituições – partidos políticos, 

sindicatos, imprensa e judiciário. Casos de 

mensalão, coligações e fechamento de 

emissoras são notórios. O jornal “Clarín” acusa 

o Executivo argentino de tentar calar a 

imprensa e cooptar outros periódicos, 

financiando-os com propaganda oficial. “Se 

alguém critica os Kirchner, isso se deve ao fato 

de ser reacionário, fascista, atrasado; de estar a 

serviço do neoliberalismo e do capitalismo 

selvagem”, alerta uma das principais vozes 

críticas, o secretário geral de Redação do 

diário “La Nación”, Carlos Reymundo Roberts, 

no livro “Aguanten los K” (“Aguentem os K”). O 

governo contra-argumenta que há oligopólio 

na mídia, cobertura enviesada e oposição 

fraca. Situações semelhantes ocorrem na 

Venezuela, na Bolívia, no Brasil e no Equador. 

“Por que temos que seguir enchendo os bolsos 

de meia dúzia de famílias que manejam a 

comunicação a nível nacional?”, questiona 

Rafael Correa.

Vélez percebe o messianismo em Chávez, 

quando o presidente usa outdoors com a 

palavra “Ressuscitei”, anunciando sua cura 

contra o câncer. Néstor Kirchner, morto em 

2010, também é adorado. “São inauguradores 

de um tempo, de uma salvação que vem com 

essa nova época. Nunca antes na história desse 

país...”, diz, referindo-se ao chavão do ex-

presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. 

O professor Paulo Roberto ressalva que o 

personalismo é um fenômeno mundial, 

amplificado nos meios de comunicação, 

sobretudo na TV, pela esquerda ou pela direita. 

Há crise do sistema político-partidário, com 

crescente identificação do eleitor com 

supostos atributos do candidato em vez do 

projeto programático. “Se isso aconteceu em 

lugares com longa consolidação do sistema, 

como Inglaterra, imagine onde não houve essa 

consolidação. Nosso continente tem um 

personalismo indicativo do século XIX.”

Talvez sempre na história da formação das 

nações sul-americanas o caudilhismo estivesse  

presente, principalmente, na América 

espanhola. Durante a colonização, com vice-

reinados, e nos países pulverizados, após as 

independências, poucos cidadãos detinham 

grandes propriedades e exerciam controle 

sobre grupos da população pobre e agrária, 

explica a docente Beatriz. “Desenvolveu-se 

uma estrutura de poder em que a ideia do 

chefe se sobrepôs à da nação, com a política 

muito baseada no carisma dele”, afirma o 

professor Arantes. A lista inclui Símon Bolívar, 

Gaspar de Francia, Fidel Castro, Juan Domingo 

Perón e sua mulher, Evita, a “mãe dos pobres”, 

entre outros. No Brasil, Getúlio Vargas e Lula 

seriam os poucos carismáticos, pois a 

transferência do poder no país ocorreu mais 

pela tradição, entre imperadores e oligarquias. 

De modo geral, esses governantes distribuíram 

renda, criaram estatais, partidos e 

estabeleceram contato direto com as massas. 

O forte apoio popular recente também se 

baseia no crescimento econômico da América 

do Sul: 5,3%, de 2002 a 2010, ante 3,9% da 

média mundial.

O processo caudilhista tem forte influência 

sobre o tipo de democracia que será executada 

nos países. Embora tenham se inspirado na 

filosofia republicana dos EUA e no liberalismo 

da França, a versão latina das constituições 

sofreu interferência dos grupos de poder 

locais, ressalta o cientista político e professor 

do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, 

Rubem Barboza Filho. “Prevaleceu a linguagem 

dos afetos. Tivemos déficit teórico e prático 

para criar democracia.” A história mostra 

sucessão de golpes de Estado e o controverso 

impeachment constitucional no Paraguai em 

junho de 2012. “Sem dúvida, houve um golpe 

inaceitável. Acreditávamos que esse tipo de 

situação estava superado na região”, lamenta 

Cristina Kirchner. Segundo o professor Paulo 

Roberto, Chávez “reverbera grande parte dos 

traços mais atrasados” da esquerda caudilhista 

latino-americana. “Mas daí a pintá-lo como o 

antidemocrata é não olhar a realidade 

venezuelana, pois ele disputou eleições, 

ganhou, fez reformas dentro da norma 

constitucional. Ele contrariou interesses 

econômicos de grandes grupos, inclusive os de 

conglomerados midiáticos. Criar instituições 

sólidas talvez seja o desafio dos governos 

latinos à direita ou à esquerda”, completa. Para 

o bem da nação.

“Uma das variantes concretas 
do nacionalismo é a estatização, 
com o discurso de que fomos 
despojados pelos estrangeiros, 
ricos e elites”

(Ricardo Vélez - coordenador do Centro de 
Estudos Estratégicos/UFJF)
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MAIS

ARGENTINA
PIB: US$ 445,98 bilhões
IDH 2011: 45º
População: 40,7 milhões  

Presidente: 
Cristina Kirchner
(Partido Justicialista- peronista), desde 
2007, reeleita em 2011

Orientação: esquerda

Sucede seu marido, Néstor Kirchner, morto em 
2010, que anulou leis de anistia da ditadura e 
estatizou sistemas de aposentadoria. Cristina 
combateu a concentração de grupos de 
comunicação, reestatizou a petrolífera YPF e 
reivindica soberania sobre as Ilhas Malvinas, 
sob domínio do Reino Unido. O casal assumia 
a retirada do país da crise de 2001 e 2002. É 
acusada de maquiar índices de inflação

BOLÍVIA
PIB: US$ 24,4 bilhões
IDH 2011: 108º
População: 10,1 milhões  

Presidente: 
Evo Morales 
(Movimento ao Socialismo), desde 2006; 
reeleito em 2009

Orientação: esquerda

Conseguiu aprovar nova Constituição 
com apoio da população indígena. Estado 
passou a controlar exploração de petróleo, 
gás e o sistema de telecomunicações. 
Promulgou legislação da reforma agrária. 
Argumenta que retira a Bolívia da condição 
histórica de país superexplorado

BRASIL
PIB: US$ 2,48 trilhões
IDH 2011: 84º
População: 192,4 milhões  

Presidente: 
Dilma Rousseff 
(PT), desde 2011

Orientação: esquerda

Sucede governo Lula (2003-2010), que 
se aproxima de países como Irã e Síria, e 
cria nova estatal Petro-Sal para explorar 
petróleo na camada pré-sal. Dilma cria a 
Comissão Nacional da Verdade para apurar 
crimes contra os direitos humanos de 1946 
a 1988 e privatiza terminais de aeroportos. 
Defende que a classe C se ascendeu como 
maioria, o país alcançou estabilidade 
financeira e reconhecimento internacional. 
O PT é criticado por se afastar de seus 
ideais de fundação

CHILE
PIB: US$ 248,6 bilhões
IDH 2011: 44º
População: 17,3 milhões  

Presidente: 
Sebastián Piñera
(Coalizão pela Mudança), desde 2010

Orientação: direita

Substitui a socialista Michelle Bachelet, 
que criou pensão básica universal. Piñera 
enfrenta protestos de estudantes a favor 
de reforma na educação em 2011. É o 
primeiro presidente de direita desde o fim 
da era Pinochet em 1990. O Chile possui 
tratados de livre-comércio com EUA, China 
e Japão

COLÔMBIA
PIB: US$ 331,7 bilhões
IDH 2011: 87º
População: 46,9 milhões  

Presidente: 
Juan Manuel Santos
(Partido Social da Unidade Nacional)
Desde 2010

Orientação: direita

Ministro da Defesa de Álvaro Uribe 
(2002-2010), reconhecido pelo combate, 
com apoio dos EUA, às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc). 
De 2008 a 2010, rompeu relações com 
Equador por ter atacado guerrilheiros 
no território vizinho e, em 2009, com a 
Venezuela, acusada de fornecer armas às 
Farc. Em 2011, elimina o líder das Farc e 
sela acordo com os EUA

EQUADOR
PIB: US$ 67,0 bilhões
IDH 2011: 83ª
População:  14,7 milhões 

Presidente: 
Rafael Correa
(Aliança País, liderada pelo Movimento 
País), desde 2007. Reeleito em 2009

Orientação: esquerda

Consegue aprovação de nova Constituição, 
decreta moratória de parte da dívida 
externa, retoma base miltar americana, 
nacionaliza o setor de hidrocarbonetos 
(petróleo e gás), expulsa a embaixadora 
dos EUA por ter acusado o governo de 
fomentar a corrupção. Correa sustenta o 
argumento de o país não sofrer com as 
crises internacionais e crescer 6,5% em 2011

PARAGUAI
PIB: US$ 23,4 bilhões
IDH 2011: 107º
População: 6,6 milhões  

Presidente: 
Frederico Franco
(Partido Liberal Radical Autêntico), desde 
junho de 2012

Orientação: direita

Tomou posse após processo de 
impeachment sumário de Fernando Lugo, 
de orientação à esquerda, cujo governo 
iniciou programa de reforma agrária, teve 
conflitos com agricultores, fazendeiros e 
“brasiguaios”. Lugo reabriu processos da 
ditadura

PERU
PIB: US$ 176,7 bilhões
IDH 2011: 87º
População: 29,4 milhões  

Presidente: 
Ollanta Humala
(Nacionalista Peruano), desde 2011

Orientação: esquerda

Concorreu à eleição de 2006 em forte 
ligação política e ideológica com Hugo 
Chávez. Em 2011, apresenta-se  moderado, 
próximo à linha brasileira, mas ainda contra 
regras do modelo neoliberal. Sucedeu Alan 
García, que abrigou dissidentes do governo 
venezuelano

URUGUAI
PIB: US$ 46,7 bilhões
IDH 2011: 48ª
População:  3,4 milhões 

Presidente: 
José Mujica
(Coalizão Frente Ampla), desde 2010

Orientação: esquerda

Consegue aprovação de nova constituição, 
Primeiro ex-guerrilheiro na Presidência, 
José Mujica sucede Tabaré Vazquez (2005-
2010), primeiro presidente de esquerda. 
Cancelam lei de anistia, e responsáveis são 
julgados

VENEZUELA
PIB: US$ 316,5 bilhões
IDH 2011: 73ª
População:  29,3 milhões

Presidente: 
Hugo Chávez (Partido Socialista Unido da 
Venezuela), desde 1999. Reeleito em 2000 e 
em 2006. Disputa eleições em 2012

Orientação: esquerda

Defendeu nova Constituição, aprovada em 
referendo. Estatiza extração de petróleo, 
direitos de pesca, siderúrgicas e indústria 
do cimento. Desapropria latifúndios. Apoia 
o ´socialismo do século XXI`. Não renova 
concessão para TV e rádio. Diz que o país 
avançou em indicadores sociais e de renda. 
Em 2002, oposição tenta golpe. Em 2004, 
eleitores reafirmam permanência de Chávez. 
Opositores boicotam eleições parlamentares

Suriname, Guiana e Guiana 
Francesa não foram analisados

PIB: Produto Interno Bruto indica a soma 
de todos os bens produzidos no país em 
um ano

IDH: Índice de Desenvolvimento Humano, 
elaborado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), para avaliar a qualidade 
de vida da população, considerando 
três indicadores: renda (PIB per capita), 
educação (média de anos de educação dos 
adultos acima de 25 anos e a expectativa 
de escolaridade de crianças) e saúde 
(expectativa de vida)

Onda vermelha na América do Sul

Fontes: Banco Mundial, Cepal, CIA - The World Factbook, 
Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do 
Caribe, “Folha de S. Paulo” e IBGE


