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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva compreender como as Ciências Sociais na América 

Latina se apresentam diante do surgimento, na presente década, de novos 

governos, sejam de esquerda, centro-esquerda ou progressistas, mas que 

apresentam uma agenda política pós-neoliberal. Para tanto, trabalha com a hipótese 

de influência da chamada Doutrina Kirkpatrick no pensamento hegemônico que  

aponta para a existência de dois tipos de esquerda no continente. Por fim, procura 

apresentar elementos que apontam para uma análise crítica desta categorização 

dicotômica e maniqueísta.  

 

Palavras-chaves: América Latina, Esquerda, Governos, Ciências Sociais 
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ABSTRACT 

 
 

This thesis aims to understand how the social sciences in Latin America are shown in 

front of the emergence in this decade, from new governments, whether left, center-

left or progressives, non-conservatives, but showing a post-neoliberal political theme. 

This works on the assumption of influence called Kirkpatrick Doctrine in the dominant 

thinking that points to the existence of two types of left on the continent. Finally, 

seeks to provide elements for a critical analysis of this dichotomic categorization a nd 

manichaean. 

 

Key-words: Latina America; Lefts; Governments; Social Sciences 
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INTRODUÇÃO 

 

De início, este trabalho se apresenta estabelecendo o que ele não pretende 

fazer. Não é objetivo deste trabalho a análise da conjuntura atual e recente da 

política latino-americana ou estudar os novos governos, partidos ou lideranças de 

esquerda e/ou progressistas que têm caracterizado este período, muito embora, seja 

esse o cenário no qual se desenvolve. 

O trabalho pretende entender como se estabelece nas elaborações recentes 

das Ciências Sociais a idéia de coexistência de dois tipos de esquerda na América 

Latina. Com a ascensão de novos governos inseridos em uma agenda política pós-

neoliberal, destacam-se nas análises a respeito do novo cenário conjuntural da 

política latino-americana explicações que apontam para uma dicotomia entre o que 

seriam uma boa e uma má esquerda. 

Em novembro de 1979, a cientista política e embaixadora dos Estados Unidos 

na Organização das Nações Unidas (ONU), Jeane J. Kirkpatrick escreveu artigo 

intitulado Dictatorships & Double Standards, no qual identifica, além das democracias 

liberais, Estados autoritários e Estados totalitários, o que ficou conhecido como a 

Doutrina Kirkpatrick. 

 Para Kirkpatrick, os Estados autoritários eram mais abertos ao mercado 

internacional, tendo suas políticas externas mais próximas às democracias liberais, o 

que, em longo prazo, poderiam levá-lo também à democracia. Ademais, não eram 

invasivos na vida privada de seus cidadãos, por isso aceitável e, de forma lenta, 

segura e gradual poderiam se tornar democráticos ao estilo estadunidense.  

 Por outro lado, os Estados totalitários eram mais fechados ao mercado 

internacional, suas políticas externas eram mais fechadas e havia, de acordo com 

Kirkpatrick, ausência de separação entre as esferas pública e privada. Essa 

elaboração, fruto ainda do contexto da Guerra Fria, tinha como propósito justificar as 

ações e prioridades da política externa dos Estados Unidos. 

 

Na prática, o eixo divisor entre aceitável ou não era o alinhamento dos 

referidos Estados a uma das duas potencias vigentes, Estados Unidos e União 
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Soviética. Dessa maneira, os Estados que aderissem a uma dessas duas potências 

seriam simultaneamente rechaçados pela outra. 

O nosso objetivo, portanto, é verificar se a chamada Doutrina Kirkpatrick exerce 

influência na idéia de que existem, na América Latina, duas esquerdas. Uma mais 

moderada, “aceitável”, democrática, moderna e boa e outra radical, “perigosa”, 

populista, retrógrada e má. 

Então, o que diz a Ciência Social latino-americana, acerca do contexto em 

que ora está inserida? Como são classificadas ou categorizadas as 

experiências políticas que surgem após uma década de avanço do 

neoliberalismo no continente? Buscaremos entender quais as origens dessas 

classificações e para qual lado apontam as explicações e formulações da Ciência 

Política sobre a política da América Latina do começo do século XXI.  

Para atender essa necessidade será preciso entender como se estabelece o 

modelo de Ciência Social majoritariamente adotado em nosso continente e quais as 

influências e heranças intelectuais que concorrem para o seu desenvolvimento.  

O estabelecimento de nossa comunidade acadêmica se dá a partir da segunda 

metade do século XX em meio a Guerra Fria, influenciando e sendo influenciada pela 

conjuntura de um mundo bipolar. O fato é que após o fim da Guerra Fria os Estados 

Unidos assumem a posição de única potência mundial, caracterizando como unipolar 

o atual sistema de correlação de forças na política internacional. Esta condição se 

perpetua mesmo com seu poder diminuindo diante do fortalecimento de outros países 

e outros blocos políticos e econômicos no decorrer da década de 2000.  

Trabalharemos como hipótese a transformação da Doutrina Kirkpatrick, 

obsoleta nos moldes antigos de um mundo bipolar, em uma nova valoração entre 

governos amigos e inimigos dos Estados Unidos, com recorte específico na América 

Latina. Essa nova roupagem de uma divisão maniqueísta na política exterior 

estadunidense pode ser identificada na separação entre uma esquerda boa e uma 

esquerda má? 

A ascensão e convergência de vários governos caracterizados por sua agenda 

pós-neoliberal na América Latina constitui a grande novidade da atual conjuntura 

política. Compõem este cenário os efeitos e desgastes do neoliberalismo, a 
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capacidade demonstrada por vários partidos de esquerda, centro-esquerda, 

progressitas ou nacionalistas em canalizar eleitoralmente as insatisfações populares e 

o surgimento e crescimento de movimentos sociais de contestação. 

Temos com isso um momento de contradição no continente. Por um lado, os 

setores mais conservadores mantêm sua influência política por meio do mercado 

financeiro e grande mídia. Por outro lado, os setores mais avançados e progressistas 

retomam parte de sua capacidade de organização e mobilização que tinham antes 

dos anos 1990 e ocupam espaços importantes nos governos de vários países do 

continente. 

Estas mudanças expressam-se de formas diversas, das mais radicais às mais 

moderadas. Porém, são todas resultantes da luta ou rejeição às políticas neoliberais e 

defendem a presença do Estado na economia com ampliação das políticas sociais, 

conferem coesão ao ponto de analisarmos o surgimento destes novos governos como 

parte de um mesmo processo.  

De igual modo, as mudanças implementadas a partir da gestão destes novos 

governos, mesmo que sejam tímidas em alguns casos, criam na direita e nos setores 

mais conservadores uma forte e coesa oposição, tensionando as correlações de 

forças políticas no interior da América Latina. 

Não há duvida de que estamos diante deum novo fenômeno que demanda 

novas respostas para novas perguntas. Compreender e intervir na realidade política 

latino-americana é algo que não pode e não deve ser feito a partir de valores e 

modelos alheios à realidade local, replicando teorias e reproduzindo práticas que 

ignoram os interesses e soberania de nosso povo. 

Assim, a justificativa para a escolha do tema é imposta pela relevância deste 

novo processo político que joga luzes em novos sujeitos sociais, que apresentam 

novas demandas políticas, que alargam e consolidam a democracia em nosso 

continente e o fazem pautando a redefinição da relação do Estado com a sociedade. 

Cabe à academia não apenas entender como vem se construindo essa nova América 

Latina, mas, tentar identificar quais caminhos surgem como opção nesta nova 

correlação de forças.  
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Desde o fim da década de 1990, com a eleição do presidente Hugo Chávez na 

Venezuela, mas, principalmente, no início dos anos 2000, verifica-se, na América 

Latina, o surgimento de novos governos que se caracterizam por sua agenda política 

pós-neoliberal, levando a uma redefinição de prioridades e criação de novas formas 

de intervenção do Estado junto à sociedade, a partir de novas políticas de inclusão 

social. 

Há a renovação da tradição desenvolvimentista herdada de elaborações da 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) de intervenção do 

Estado na economia buscando as reduções de assimetrias e falhas de mercado, mas 

com a preocupação com a estabilidade econômica. Boschi e Gaitan (2008) assinalam 

que o desenvolvimentismo proposto pela tradição cepalina era marcado, sobretudo, 

pelo papel atribuído ao Estado no que se refere à produção e regulação da produção 

juntos aos agentes econômicos, especificamente na relação entre capital e trabalho.  

Neste neodesenvolvimentismo a preocupação com controle da inflação, por 

exemplo, justifica-se com o argumento de que o seu descontrole afeta diretamente as 

camadas mais pobres da população, o que se viabiliza a partir do fracasso das 

políticas neoliberais. 

  Está também agregada à pauta neodesenvolvimentista a ampliação de 

políticas sociais, com programas de renda mínima, recuperação do poder de compra 

do salário mínimo, construção e financiamento de casas populares, melhoria de 

índices educacionais, combate mais intensivo à fome e mortalidade infanti l, 

alargamento da noção de justiça social com a elaboração de políticas públicas 

específicas para populações negras, indígenas, juventude e mulheres, além da 

criação de novos mecanismos de legitimação e participação política, como se percebe 

nas novas constituições da Venezuela, Bolívia e Equador. 

Desta forma, ainda de acordo com Boschi e Gaitan, não apenas há uma 

agenda pós-neoliberal e neodensenvolvimentista em curso na América Latina como 

uma de suas características mais marcantes o fato de não se prender apenas aos 

indicadores econômicos, mas, sobretudo, a preocupação de estender ao conjunto da 

sociedade, com políticas de inclusão social, os frutos do desenvolvimento.  

Os novos governos na América Latina também são indicadores de um 
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elemento caro à história política do continente: todos eles chegam ao poder político 

em seus países pela via democrática. Como já foi dito, com estes novos governos há 

uma redefinição das políticas públicas e das preocupações do aparato estatal que 

não busca apenas a estabilidade econômica e equilíbrio fiscal, mas também a 

elevação dos índices sociais. A herança da década neoliberal foi o aprofundamento 

das desigualdades sociais e a rejeição a esta herança se reflete em orientações 

políticas contrárias ao Consenso de Washington. 

No campo das relações exteriores o surgimento de novos governos na América 

Latina catalisa os debates e ações voltadas ao fortalecimento e consolidação da 

integração regional. O MERCOSUL, esvaziado durante toda a década neoliberal, 

adquire nova importância e passa a abranger maiores espaços no continente com o 

possível ingresso da Venezuela. Desde 2002, os territórios de todos os países 

membros, com inclusão da Bolívia e do Chile, ganha status de “área de livre 

residência com direito ao trabalho” para todos os seus cidadãos. O Brasil passa a 

indicar em seu passaporte a sua participação no MERCOSUL. 

Em dezembro de 2005 é criado o Parlasul, o Parlamento do MERCOSUL, 

sediado em Montevidéu, no Uruguai, já com a participação de uma delegação 

venezuelana. Independente da extensão territorial ou populacional, o Parlasul é 

composto por 18 parlamentares de cada país-membro. 

Consolida-se, com a ação política destes novos governos, a União das Nações 

Sul-Americanas, a Unasul, com presença de Panamá e México como observadores. 

Além do esforço de criação de um mercado comum no continente, a Unasul 

contempla iniciativas de integração da infraestrutura, no campo do transporte, energia 

e logística, envolvendo os doze países da América do Sul.  

Em dezembro de 2008 é criado o Conselho de Defesa da Unasul que visa 

promover elaboração compartilhada de política de defesa para o continente, 

intercâmbio entre as Forças Armadas e participação em bloco das ações de paz das 

Nações Unidas. Na ocasião, apenas a Colômbia, aliada dos Estados Unidos no 

continente, apresentou veto à criação do Conselho de Defesa. 

Ainda no campo da integração regional surge, em 2004, outra novidade: a 

Aliança Bolivariana para as Américas, a ALBA. Composta por oito países, da América 
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do Sul, América Central e Cuba, a ALBA está voltada para um modelo de integração 

não apenas econômico e político, mas também social, a partir de troca de auxílios 

mútuos entre os Estados-membros. 

 Em dezembro de 1994, ocorreu em Miami, nos Estados Unidos, a primeira 

Cúpula das Américas, congregando todos os países americanos, exceto Cuba, com 

esforços para criação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Em 

novembro de 2005, acontece a Quarta Reunião da Cúpula das Américas, em Mar Del 

Plata, na Argentina. Neste encontro, aprofundam-se as divergências entre os países 

americanos quanto à criação do acordo de livre comércio estendido a todo o 

continente.  

O MERCOSUL e Venezuela, já tendo todos a frente os novos governos, 

opõem-se ao bloco do NAFTA (North American Free Trade Agreement) e recusam-se 

a negociar com os Estados Unidos enquanto persistissem as práticas protecionistas, 

notadamente no setor agrícola, por parte do governo norte -americano. A Cúpula das 

Américas de Mar Del Plata, com a nova postura política de governos latino-

americanos, encerra definitivamente a viabilidade de criação da ALCA. 

É, portanto, neste contexto político efervescente que se colocam os 

questionamentos que guiam este trabalho organizado em três capítulos. 

No primeiro capítulo nos preocuparemos com a história da Ciência Política nos 

Estados Unidos, uma vez que é o modelo majoritariamente adotado na América 

Latina, procurando entender como e com quais implicações este modelo de ciência é 

introduzido no continente e o surgimento e influência da Doutrina Kirkpatrick. 

No segundo capítulo trazemos a reflexão sobre a esquerda latino-americana 

em seu momento atual. Para tanto, expomos as categorizações encontradas na 

recente produção da Ciência Política, a partir da produção acadêmica publicada nos 

principais periódicos da área na América Latina. De igual modo, o registro das 

intervenções públicas de destacados intelectuais que, de alguma forma, repercutiram 

os conceitos ora discutidos, também foram levadas em conta.  

No terceiro e último capítulo tratamos da análise crítica da categorização que 

aponta a existência de apenas dois tipos de esquerda na América Latina, divididas 
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hierarquicamente. O que está por trás da necessidade de dividir em duas partes a 

esquerda na América Latina? Procuramos verificar se há elementos conjunturais que 

apontam para outro entendimento, embasando outra categorização.   

A metodologia empregada consistiu na pesquisa bibliográfica e teórica de 

gabinete sobre a produção recente das Ciências Sociais, mais especificamente da 

Ciência Política, na América Latina, tendo como recorte de investigação a ascensão 

de governos de esquerda, centro-esquerda ou progressistas no continente. Foram 

abrangidas revistas e periódicos acadêmicos e demais publicações que possuem 

reconhecida relevância e destaque na comunidade acadêmica do continente, 

sobretudo nos países de maior tradição de pós-graduação: Argentina, Brasil, Chile e 

México. 

Consideraremos também a manifestação de pensamento de cientistas políticos 

e sociais em entrevistas ou análises de conjuntura, mesmo que não constem como 

publicação acadêmica. Por isso, jornais e revistas comerciais, ao repercutiram os 

conceitos e classificação criados pela Ciência Política, também contribuíram como 

fontes de reflexão, na medida em que traduzem relativamente o alcance social desses 

conceitos e classificações.  
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1 PRIMEIRO CAPÍTULO 

A FORMAÇÃO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA E BRASIL  

 

Na página 3 do Informe 2009 do Latino-barômetro, instituto que estuda a 

opinião pública do continente, encontra-se a afirmação de que no ano de 2009 o povo 

da América Latina presenciou um novo golpe de Estado, em Honduras, depois de 31 

anos de estabilidade democrática. De acordo com a concepção teórica e 

metodológica adotada pelo Latino-barômetro, influenciada pelos modelos anglo-

saxões, não houve golpe em El Salvador em 1979, na Bolívia em 1978, 1979 e 1980, 

não houve golpe de Estado no Paraguai em 1989, no Haiti em 1988, 1990, 1991 e 

2004, tampouco na Venezuela em 11 de abril de 2002. 

Alerta Atílio Boron (2006) que para os pesquisadores do Latino-barômetro e 

para o pensamento convencional e hegemônico nas Ciências Sociais não houve 

golpe de Estado nos países acima, mas “desarranjos institucionais” que, em casos 

como o da Venezuela, em abril de 2002, foram logo resolvidos em menos de 48 

horas.  Se não se pode supor ingenuidade nessas interpretações, é possível dizer 

que um recorte metodológico que, ao estudar a vida política do continente, ignore 

golpes de Estado ocorridos preteritamente, compromete -se ao legitimar as forças 

golpistas oriundas da direita política. 

Interessa-nos, diante de tais posicionamentos, entender como a Ciência 

Política, estabelecida como campo autônomo de conhecimento, que requer e gera 

ao mesmo tempo legitimidades de discursos e ações, comporta-se diante de tão 

diversificado quadro político na América Latina atual. Em outras palavras, qual de 

fato é o papel do cientista social, mais notadamente, neste caso, do cientista político, 

em uma sociedade que vivencia mudanças e enfrenta novos e velhos problemas? O 

que o conjunto da comunidade científica e da sociedade pode esperar das Ciências 

Sociais, em especial da Ciência Política? 

Para melhor responder a tais indagações cumpre-nos compreender como se 

originou, se desenvolveu e se consolidou a Ciência Política e como foi introduzida 

em nosso meio acadêmico e universitário.  



 17 

Assim, nos Estados Unidos, a introdução da Ciência Política no mundo 

acadêmico se dá em 1857, com o imigrante alemão Fancis Lieber sendo nomeado 

catedrático em História e Ciência Política pela Universidade de Columbia, o primeiro 

posto desse tipo a ser criado. Em 1880, na mesma universidade, foi criado o primeiro 

departamento acadêmico de Ciência Política, dirigido, à época, por John W. Burgess. 

A partir de então, dá-se a institucionalização e especialização da disciplina, sendo 

afastada da História e da Filosofia e em seguida, da Sociologia e Antropologia. Em 

1903 tal ciência ganha ainda mais estabilidade com a criação da Associação 

Americana de Ciência Política (APSA). 

Em sua fase inicial, ainda restrita aos espaços acadêmicos, havia uma 

preocupação de não separar a Ciência Política da política propriamente dita, 

deixando-a, como dizia J. Farr (apud Feres Júnior, 2000), voltada para a educação 

dos cidadãos para a democracia. Em sua fase de desenvolvimento a Ciência Política 

chega a ser chamada de a ciência da democracia. 

 
Farr declara que muitos cientistas políticos americanos do século 
XIX, entre eles Lieber, Burguess e Woodrow Wilson, entendiam que 
sua tarefa era eminentemente pedagógica e política, qual seja, 
ensinar aos cidadãos americanos as virtudes republicanas (FERES 
JÚNIOR, 2000, p. 98). 

 

Todavia, em busca de estabelecimento e consolidação, ganha espaço a lógica 

de crescente especialização, mais tarde excessiva e hegemônica, da 

“profissionalização”, no sentido de galgar méritos e reconhecimento da comunidade 

acadêmica; e isolando o inicial desejo de relação com a comunidade e compromisso 

social. 

 
O fim do século XIX foi um período de vitalidade e fertilidade para a 
ciência americana da política, que proclamou sua identidade e 
unidade como a ciência do Estado. Ao promover a educação dos 
cidadãos, ao mesmo tempo em que a teorização científica, a 
disciplina tornou- se mais profissional e inteiramente acadêmica 
(FARR, 1988 apud FERES JÚNIOR, p.2000). 

 

Essa “profissionalização” que isola  a Ciência Política de sua original vocação 

democrática leva o cientista político para cada vez mais longe da política e para cada 
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vez mais perto da burocracia universitária, da busca de promoção individual e do 

sucesso profissional. Nos Estados Unidos, verifica Feres Júnior (2000), ao invés de se 

envolver com os problemas concretos da democracia daquele país e apontar 

possíveis soluções, a Ciência Política foi ficando cada vez mais misantropa, 

discutindo questões extremamente herméticas para o conjunto da sociedade, criando 

um autismo acadêmico. Diz Feres Júnior: 

Em todas essas narrativas há primeiro um momento de idílio 
romântico entre uma ciência verdadeiramente engajada no 
aperfeiçoamento das instituições políticas democráticas e liberais 
americanas, depois uma queda, um processo de desencanto, em 
que a profissionalização excessiva, seja ela causada por motivos 
externos ou internos à própria disciplina, acaba por afastar os 
cientistas políticos da política (2000, p.102) 

 

A chegada aos Estados Unidos de cientistas judeus que fugiam da Segunda 

Guerra Mundial na Europa, como Leo Strauss, Eric Voeglin, Hannah Arendt e Herbert 

Marcuse, fez com que esse modelo de Ciência Política sofresse duras críticas, pois 

viam na neutralidade em relação aos valores pregada pela Ciência Política empiricista 

americana uma forma de relativismo moral absoluto e, portanto, um passo certeiro em 

direção ao totalitarismo. 

Gunnell (apud Feres Júnior, 2000) pondera as críticas realizadas pelos 

intelectuais imigrantes dizendo que, primeiramente eles eram oriundos de contatos 

diretos com os regimes totalitários da Europa, experiência radical que, segundo ele, 

era inexistente na sociedade norte-americana. Outro aspecto a ser levado em conta 

era que as reflexões desses intelectuais estavam repletas de paradigmas filosóficos e 

noções epistemológicas de caráter universal, distantes do pragmatismo constituinte 

da ciência política.  

Para este mesmo autor as críticas dos intelectuais imigrantes tiveram um 

drástico efeito ao passo que, ao perceberem a sua autoridade intelectual questionada, 

os fundadores da Ciência Política norte-americana fizeram uma inflexão ao 

positivismo lógico do Círculo de Viena, baseado na radical separação entre fatos e 

valores e, na verificabilidade empírica das teorias, o que ficou conhecida como 

behavioral revolution, tomando para a Ciência Política os modelos das ciências 

naturais, mais “despolitizados”. 
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A expressão behavioral revolution,(EASTON, 1953), pode ser compreendida 

como um movimento de revisão e crítica da Ciência Política estadunidense, iniciada 

na década de 1950 e que logo se torna hegemônico. Pode ser traduzida como 

“revolução comportamentalista”, cujo um dos pontos programáticos centrais era que 

para ser considerada uma ciência, a Ciência Política deveria estar afastada da história 

do pensamento político e da teoria política.  

Este pragmatismo não estava preocupado em criar teorias coerentes, mas 

apontar soluções para os problemas concretos da sociedade americana e 

comprometendo com isso a democracia liberal. Fato é que é esse o modelo de 

Ciência Política que veio a se tornar hegemônico e mais tarde foi exportado para 

outras academias em outros países.  

Com relação ao seu financiamento, averigua Feres Júnior que, pouco a pouco 

a disciplina foi perdendo autonomia, tendo o capital privado como principal 

incentivador. Assim, temas de pesquisas eram escolhidos de acordo com interesses 

de financiadores, ganhando destaque a Fundação Ford; ao passo que questões 

polêmicas, pertinentes a uma sociedade com concretos problemas sociais, eram 

sutilmente ignoradas. 

Em 1954, já em plena behavioral revolution, a Divisão para as 
Ciências Sociais da Fundação Nacional de Ciência foi finalmente 
criada. O tipo de pesquisa proposto pelos behavioristas era baseado 
na técnica de survey, que, por despender muitas horas de trabalho 
de coleta e análise de dados, necessitava de um grande aporte de 
recursos e estrutura institucional. Conseqüentemente, os acadêmicos 
que praticavam esse tipo de Ciência Política tornaram-se altamente 
dependentes das fontes de financiamento, privadas e públicas, a tal 
ponto que é difícil contar a história da behavioral revolution sem notar 
que a Fundação Ford esteve umbilicalmente envolvida com o 
financiamento das pesquisas e com a promoção dos acadêmicos 
desse movimento (FERES JÚNIOR, 2000, p.104) 

 

Feres Júnior explica em nota de rodapé que, segundo estimativas feitas por 

Albert Somit e Joseph Tanenhaus durante as décadas de 1940 e 1950, a Fundação 

Ford respondeu por cerca de 90% do financiamento privado das pesquisas em 

Ciência Política nos Estados Unidos, o que, conforme já mencionado, influenciava 

diretamente na escolha dos temas a serem pesquisados, excluindo-se aqueles que 

não estavam de acordo com os interesses dos financiadores. 
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No período pós Segunda Guerra Mundial e com o estabelecimento da Guerra 

Fria, a Ciência Política passa a ter mais atenção do aparato estatal estadunidense. 

TerenceBall (apud Feres Júnior, 2000) afirma que durante a Guerra Fria a Ciência 

Política ganhou uma relevância da qual nunca tinha gozado anteriormente.  

 A Guerra Fria proporcionou grande coesão política e propagandística nos 

Estados Unidos e, na disputa de hegemonia com a outra potência mundial, a União 

Soviética, os imperativos desta disputa estavam colocados para além dos imperativos 

da democracia. Entenda-se, neste contexto a afirmação de Ball de que durante a 

Guerra Fria a Ciência Política contribuiu valorosamente para o arsenal estadunidense 

de guerra. 

Dois projetos societários antagônicos estavam em disputa pela hegemonia 

mundial, o que marcou grande parte da história do século XX. Dividido o mundo em 

duas grandes áreas de influência, os Estados Unidos galgaram a posição de potência 

hegemônica e dirigente no Ocidente e, consequentemente, do modo capitalista de 

produção.  

No texto “Fundamentos históricos da formação/atuação dos intelectuais da 

nova pedagogia da autonomia”, Ialê Falleiros, Marcela Alejandra Pronko e Maria 

Teresa Cavalcanti de Oliveira (in: NEVES, 2005), estes mostram como o 

conhecimento e produções intelectuais foram instrumentalizados no Ocidente na 

disputa de hegemonia e consolidação da burguesia e sua visão de mundo como 

hegemônicas, tendo como espaço privilegiado de ação a sociedade civi l. 

 
Ao longo do século XX (...) um processo tendencial de 
robustecimento da sociedade civil, que vem se tornando poderosa 
arena de disputa de projetos societários e, portanto, campo 
fundamental para a produção e difusão do consenso, para o 
exercício da hegemonia (e da contra-hegemonia), tarefa operada 
pelos intelectuais orgânicos, individuais e coletivos. (FALLEIROS et 
al, 2010, p.39) 

 

Difícil imaginar que um conflito desta proporção não se fizesse presente em 

praticamente todas as esferas da vida social, nas esferas política, econômica, militar e 

cultural. Neste ponto, procuraremos observar o papel desempenhado pela 

intelectualidade ou como ela foi chamada a participar da consolidação de um modelo 
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societário no Ocidente, posteriormente vitorioso. Dispor de mecanismos de 

legitimação, como o discurso científico, e formulação de pensamento era então de 

fundamental importância em um conflito com as características da Guerra Fria, no 

qual a esfera cultural foi por muitas das vezes o campo preferencial de batalha. 

A criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM) e 

posteriormente a Organização das Nações Unidas (ONU), foram, segundo as autoras, 

expediente institucionais que visavam garantir, a partir dos acordos de Bretton 

Woods, a estabilidade do capitalismo no período posterior à Segunda Guerra. Estas 

instituições não eram apenas símbolos, mas, a própria materialização de uma 

reorganização da geopolítica mundial que apontavam os Estados Unidos como 

potência política e econômica.  

As conferências de Bretton Woods aconteceram em julho de 1944 e, em New 

Hampshire, Estados Unidos, visando reorganizar o capitalismo, propunham o 

estabelecimento de instituições que arbitrassem as relações monetárias entre 

Estados soberanos. Cerca de 730 representantes de 44 países assinam e deliberam 

então o Acordo de Bretton Woods, que cria o Banco Internacional para Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD), mais tarde conhecido apenas como Banco Mundial (BM) e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

O primeiro passo foi garantir para o Ocidente capitalista, ou mais precisamente 

para os Estados Unidos, a influência na Europa Ocidental tão próxima da União 

Soviética. 

 
O principal objetivo da nova ordem em construção era dar 
sustentação ao sistema capitalista no mundo europeu; naquele 
momento, isto seria feito por intermédio de diferentes estratégias, 
que incluíam uma economia mundial centrada no livre comércio de 
bens sob um sistema de câmbio fixo controlado pelos Estados 
Unidos, a defesa do pleno emprego e a construção de uma nova 
sociabilidade baseada na criação e difusão de formas de 
consentimento e aceitação da cultura urbano-industrial 
estadunidense, o chamado americanwayoflife (Ibid, p.41)  
 

 
Para tanto, foi elaborado pelos Estados Unidos, ainda em 1947, o Plano de 

Reconstrução Europeia, o Plano Marshall. A integração dos Estados Unidos com a 

Europa Ocidental dar-se-ia por meio de oferta de recursos para reconstrução dos 
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estragos provocados pela Segunda Guerra Mundial e subsídios para consumo do 

povo europeu, vinculada à compra da produção industrial estadunidense, o que 

deixava a balança comercial norte-americana sempre em superávit em um momento 

de incertezas do capitalismo mundial. 

Para a fomentação de uma nova sociabilidade, que também resultaria em 

expansão de mercado consumidor, seriam necessárias alterações e adaptações do 

povo europeu, sobretudo a classe trabalhadora, ao wayoflife dos Estados Unidos, o 

qual contou com fundamental aliança com a burguesa europeia. 

 

A construção do americanismo envolveu estratégias de 
convencimento pautadas nas alianças com as burguesias europeias, 
em troca da difusão e adoção de um ideário pró-Estados Unidos. 
(Ibid, p.41) 

 

Conseguir o apoio da classe trabalhadora era sem dúvida fundamental na 

empreitada estadunidense. Com a proximidade com o Leste e com a tradição de 

organização dos trabalhadores europeus com elevando grau de exigência e de 

conscientização de classe, o processo de convencimento para o wayoflife carecia de 

maior complexidade. Com o Plano Marshall também foi desenvolvida uma política de 

pleno emprego, imbuída do apoio da classe trabalhadora, abrindo espaço para 

estabelecimento do Estado de Bem-Estar Social, posto como alternativa ao 

comunismo do Leste, com o fortalecimento imediato da social-democracia europeia 

de viés reformista. 

 

O fato de governos social-democratas começarem a assumir 
destaque na conjuntura política europeia nos anos 1960 
complementava o estimulo exercido pelos Estados Unidos na defesa 
do pleno emprego e na redução da desigualdade econômica como 
compromisso político, ou seja, como um “compromisso de classe” 
entre o capital e o trabalho que e articulava a um mercado de massa 
e sua efetiva democratização. (Ibid, p.43) 

 
Desta forma, os Estados Unidos conseguiriam primeiro evitar a expansão da 

influência da União Soviética no Ocidente para depois passarem a hegemonizar o 

Velho Mundo. É com o Plano Marshall que o centro de gravitação da história ocidental 

transfere-se da Europa para a América do Norte. Importante frisar que é neste 

momento histórico que se desenvolve o que hoje chamamos de pensamento 

neoliberal, que disputará e conquistará espaços no interior do pensamento 

hegemônico burguês no decorrer da Guerra Fria e, sobretudo, ao seu fim.  
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No interior da burguesia não cessaram os reclames de setores mais críticos a 

intervenção do Estado na economia. O economista austríaco Friedrich Von Hayek, 

autor de “O caminho da servidão”, organizou em 1947, em MontPèlerin na Suíça, 

reunião com os opositores do New Deal estadunidense e do Estado de bem-estar 

social europeu. Defendia estes a valorização da desigualdade com um elemento 

dinamizador da concorrência e sem nenhuma interferência do Estado. 

Para os neoliberais, tanto o New Deal como o Walfare State eram 

cerceamentos de direitos individuais que impendem o livre exercício das 

potencialidades humanas e o desenvolvimento econômico. O grupo, reunido em 1947 

em Mont Pèlerin,passa a promover palestras, escrever livros e artigos, em disputa 

interna ao bloco capitalista. 

O New Deal, nome pelo qual fica conhecido um conjunto de ações 

governamentais durante o governo de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados 

Unidos, entre 1933 e 1937, tinha como meta a recuperação da economia 

estadunidense ainda em refluxo devido a Grande Depressão. Consistia, portanto, em 

uma política econômica que contemplava grandes investimentos em obras públicas 

de infraestrutura, controle sobre os preços e até produção, diminuição da jornada de 

trabalho e criação de seguro desemprego, salário mínimo e previdência para maiores 

de 65 anos. 

Assim como o New Deal, o WalfareState, ou Estado de Bem-Estar Social, 

também coloca o Estado como agente protagonista para a organização da vida 

política e econômica. Desenvolvendo-se na Europa, sobretudo a partir das gestões 

social-democratas, parte do princípio que todo indivíduo deve ter garantido o aceso a 

bens e serviços, como por exemplo, educação e assistência médica, para seu 

desenvolvimento e exercício de sua cidadania. 

Enquanto a Europa era reconstruída e os Estados Unidos consolidavam a sua 

hegemonia no Ocidente com a estabilização do capitalismo sob sua liderança, os 

chamados países periféricos passavam por muitas transformações. Estavam 

ocorrendo processos de descolonização e lutas de libertação nacional e disseminação 

das ideias de modernização e desenvolvimento, sobretudo na América Latina.  

Nos países centrais do capitalismo os problemas existentes na periferia eram 

vistos como inerentes ao processo de desenvolvimento, portanto, problemas 

colaterais em sociedade tradicionais que estavam em transição para a modernização. 

Tratava-se de uma visão linear e etnocêntrica, que auto-indicava a Europa e América 
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do Norte como auge do processo civilizatório e que exportava para aos demais 

continentes e populações este modelo civilizatório como solucionador dos problemas. 

Assim, em outras palavras, a solução proposta para os problemas do 

capitalismo é mais capitalismo. A ideia de desenvolver países periféricos nos moldes 

indicados pelos Estados Unidos é também no sentido de evitar o avanço do 

comunismo. Independente das limitações encontrados no modelo apresentado pela 

União Soviética estava posta uma alternativa real ao modelo capitalista de produção.  

 

Neste marco, o desenvolvimento era entendido como elemento de 
contenção e estabilização social, para frear o avanço internacional do 
comunismo, ainda nos primórdios da Guerra Fria (Ibid, p.49) 

 

A presença da China, do Vietnã e da Revolução Cubana neste roteiro levam, 

no entanto, os Estados Unidos a uma mudança de estratégia para ampliar a sua 

presença no chamado Terceiro Mundo, disputando a lealdade dos países periféricos. 

Logo, os estadunidenses trazem para si a missão de desenvolver e “educar” o mundo. 

Com isso, a disputa Oeste-Leste transfere-se para o eixo Norte-Sul. 

 

A aceleração do processo de descolonização na África e na Ásia a 
partir de 1945, o surgimento do grupo de países não-alinhados como 
resultado da Conferência de Bandung (1955) e a Revolução Cubana, 
com sua possibilidade concreta de ‘contágio’ na América Latina, 
redefiniram o mapa mundial, deslocando a disputa Leste-Oeste para 
uma nova divisão Norte-Sul. Esse novo panorama levou os Estados 
Unidos a evocarem a causa do desenvolvimento para si, disputando 
seu sentido com aquele atribuído pelos movimentos de liberdade 
nacional, por exemplo. (...) Assim, a defesa da causa do 
desenvolvimento, cuja hegemonia os Estados Unidos tentavam 
recuperar, cristalizou-se em um sem-fim de fundos e instituições cujo 
alvo principal eram os países ditos desenvolvidos (Ibid, p.53) 

 

Com a focalização de ações nos “países pobres” da América Latina, África e 

Ásia tem-se inicio o forte engajamento do Banco Mundial, porém junto com uma tênue 

modificação no conceito de desenvolvimento.  

 

Nesse sentido o Banco Mundial teve atuação destacada. (...) Na 
década de 1960, os empréstimos do Banco Mundial deslocaram-se 
prioritariamente para Ásia e América Latina, particularmente para os 
chamados ‘países de renda média e baixa’, e diversificaram-se 
setorialmente, abrangendo não só projetos de infra-estrutura, mas 
também aqueles destinados a financiar investimentos em educação, 
saneamento, agricultura, balizando uma inflexão na concepção de 
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desenvolvimento. (...) Em fins da década de 1960, sobretudo na 
gestão de Robert McNamara (1968-1981) o Banco Mundial pôde 
considerar-se uma agência fulcral no âmbito do desenvolvimento, 
entendido em forte articulação à segurança posta em xeque pela 
pobreza e pela injustiça social (Ibid, p.51) 

 

De inicio, a ideia de desenvolvimento é associada à industrialização e 

modernização, para a substituição de importações. Porém, não interessava ao Norte 

industrializar o Sul. Por isso, a ideia de desenvolvimento passar a ser associado à 

redução da desigualdade, inclusive com financiamento em educação, saneamento e 

agricultura, coerente com a condição “agroexportadora” dos países periféricos.  

Os financiamentos do Banco Mundial e mais tarde do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), criado em 1959, não tinham apenas uma finalidade 

econômica e política, mas também uma finalidade educadora juntos aos governos dos 

países periféricos.  Ao mesmo tempo, o Banco Mundial procurava promover a 

modernização das economias dos países periféricos, evitar o avanço do comunismo, 

dinamizar as relações desiguais Norte-Sul e consolidar as relações capitalistas sob o 

signo anglo-americano. 

A ONU, através da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) atua na criação e consolidação de centros de 

pesquisa em países periféricos, com funções especificamente voltadas para o 

fomento da cooperação econômica para o desenvolvimento regional. Assim, surge a 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), criada em 1948, com 

sede em Santiago do Chile, tornando-se celeiro de intelectuais latino-americanos. 

Também via UNESCO e com sede Santiago do Chile, em 1957, foi criada a 

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), especializada em ensino 

de pós-graduação. No Rio de Janeiro, do mesmo modo que a FLACSO, é criado o 

Centro de Pesquisa em Ciências Sociais (Clapcs), voltado para pesquisa social 

comparada. Ainda com patrocínio da UNESCO é criado em 1967 o Conselho Latino-

Americano de Ciências Sociais (CLACSO), para promoção e coordenação entre os 

centros de docência e pesquisa em Ciências Sociais no continente. 

Tantos investimentos em educação e na formação de intelectuais se inserem 

na guerra cultural travada entre Estados Unidos e União Soviética. Em não havendo 

enfrentamento bélico direto entre as duas potências, a disputa cultural e ideológica 

ganha ainda mais importância. 
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A era de ouro esteve atravessada por uma intensa ‘guerra cultural’, 
na qual a batalha das ideias era tão ou mais importante do que as 
travadas com armas convencionais. Sua importância era reconhecida 
explicitamente como demonstra o depoimento de um escritor e 
jornalista estadunidense, importante colaborador da Agência Central 
de Informações (CIA), Melvin Lasky, ao comentar que a essência da 
Guerra Fria era ‘de alcance cultural. E é aí que uma grave lacuna do 
programa norte-americano tem sido extremamente explorada pelo 
inimigo da política externa dos Estados Unidos [...]. Essa lacuna [...] 
e real e grave.’ (LASKY, apud SAUNDERS, 2008, p. 44). Por ‘real e 
grave’, Lasky se referia à incapacidade dos Estados Unidos de 
conquistar para a causa estadunidense ‘o apoio das classes 
instruídas e cultas – que, em longo prazo, fornecem a liderança 
moral e política da comunidade. [tais constatações resultaram numa] 
das mais ambiciosas operações secretas da Guerra Fria: conquistar 
a intelectualidade ocidental para a proposta norte-americana 
(SAUNDERS, 2008 apud FALLEIROS et al. p.45). 

 

Ainda citando Saunders, as autoras verificam que, além de ações oficialmente 

realizadas pela Agencia Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, instituições 

como Fundação Ford e Fundação Rockefeller também eram utilizadas por serem 

muito mais convincentes e apropriadas na guerra cultural, com propagação dos 

valores norte-americanos, como na influência exercida na cooptação e formação de 

intelectuais orgânicos para o modo estadunidense de vida, que se inicia com mais 

vigor na América Latina a partir da Aliança para o Progresso.  

A “Aliança para o Progresso” criada no governo de John F. Kennedy propagava 

o ideário desenvolvimentista, como assistência aos países subdesenvolvidos, e a 

Fundação Ford atuou com destaque colocando em prática medidas da política 

externa norte-americana, procurando diminuir a possibilidade de avanço do 

comunismo ou das idéias comunistas na América Latina.  

Diferentemente do comportamento adotado pelas missões da Fundação Ford 

na África e Oriente Médio, nas quais seus investimentos buscavam auxiliar órgãos 

governamentais, na América Latina buscavam auxiliar prioritariamente instituições 

acadêmicas, bem como o financiamento de viagens de estudantes brasileiros à 

universidade no exterior. 

Os incentivos da Fundação Ford às instituições acadêmicas no Brasil 

buscavam conhecimentos que pudessem ser aplicados na realidade, e assim, a 

Ciência Política mostrava-se em posição estratégica quanto à formulação e influência 

nas políticas públicas e combatendo a influência marxista dos intelectuais da 



 27 

Sociologia paulista, investindo na formação de técnicos voltados para o 

desenvolvimento e modernização do país. 

Apesar de críticos das perspectivas mais assumidamente 
doutrinárias que marcaram os intelectuais do Iseb e o marxismo que 
se difundia no meio intelectual brasileiro, os estandartes da cultura 
cientificista que era introduzida em fins dos anos de 1960 não se 
furtaram a emitir proposições normativas sobre o processo de 
“modernização” do país. Assim, a geração de especialistas ligava-se 
a um gênero de atuação política compatível com a linguagem 
científica que era acionada: a da intervenção técnica. (LAMOUNIER, 
1982, p. 95) 

 

A Fundação Ford, uma instituição filantrópica voltada para a redução da 

pobreza e da injustiça social e promoção de valores democráticos, se notabilizou por 

investimentos em países não-industrializados. Na América Latina, é extremamente 

relevante e chama atenção o apoio dado pela Fundação Ford à educação superior e, 

especificamente, seu papel na consolidação das Ciências Sociais.   

No Brasil, os investimentos contemplavam a ida de intelectuais locais para os 

Estados Unidos e a vinda de professores e consultores estadunidenses. As primeiras 

pós-graduações brasileiras viabilizadas com recursos da Fundação Ford foram 

Antropologia do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e Sociologia e Ciência Política, 

do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ).  

 
Nesse sentido, a criação de uma comunidade acadêmica no campo 
das Ciências Sociais teria sido, segundo a própria fundação, uma de 
suas mais importantes realizações no continente (...) as Ciências 
Sociais foram-se convertendo em instrumentos de uma ‘engenharia 
social’ do desenvolvimento, nos termos de uma definição tripartite: 
crescimento econômico, fortalecimento às instituições democráticas 
e reforma social (FALLEIROS et al. p.64). 

 

O modelo de Ciência Social consolidado na América Latina, então, é aquele 

chamado a produzir um conhecimento “útil e aplicável” e, por mais isento que afirme 

ser, tem consequências políticas porque tem a sua formação atrelada aos interesses 

da agenda política e ao receituário oriundo de agências ligadas aos interesses das 

classes dominantes, como parte de uma ação maior para consolidar a hegemonia da 

burguesia. 

 

Deste modo, a formação escolar e política dos intelectuais 
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brasileiros, seja pelas mãos da burguesia nacional, seja pelo 
receituário emanado das agências do capitalismo central, passou por 
um processo de depuração, vindo a se constituir em estratégia 
fundamental para a ocidentalização de tipo americano da cultura 
nacional, difundindo um modelo científico e modelando o 
pensamento crítico rumo a uma democratização ‘lenta, gradual e 
segura’, capaz de assegurar a recomposição da hegemonia 
burguesa no país. (FALLEIROS et al. p.65) 

 

Entre as outras instituições de ensino e pesquisa que receberam investimentos 

da Fundação Ford no Brasil, além dos já citados, encontram-se o Centro Brasileiro de 

Análise e Planejamento (CEBRAP), o Departamento de Economia e o Instituto de 

Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), os 

Departamentos de Economia e de Administração da Fundação Getúlio Vargas do Rio 

de Janeiro e de São Paulo, a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências 

Sociais (Anpocs) e a Associação Nacional dos Centro de Pós-Graduação em 

Economia (Anpec).  

O modelo de Ciência Social proposto pelo financiamento estadunidense em 

“cooperação cultural com a América Latina trazia ainda a modernização e expansão 

do ensino universitário através de reformas que ocasionavam: 

a) A despolitização da universidade, em nome de uma concepção política de 

ensino, pesquisa e formação profissional;  

 

b) A valorização do pensamento tecnocrático voltado principalmente para a 

formação técnica de profissionais executivos, antes do que criativos ou 

independentes;  

 

c) A reforma drástica dos currículos e condições de trabalho nos cursos de 

ciências sociais, principalmente sociologia, política e antropologia, sob o pretexto de 

realizar a transição do ensino das grandes teorias (de origem europeia) às teorias de 

alcance médio (de inspiração norte-americana);  

 

d) “a revalorização generalizada das técnicas e métodos de pesquisas e 

análises inspirados na indução quantitativa, sob alegação de que a verdadeira 

ciência social (seja economia, sociologia ou outra) é aquela que reproduz as formas 

de pensar vigentes nas ciências naturais”. (IANNI apud FALLEIROS et al. p.64-65). 
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Para os pesquisadores Fábio Cardoso Keinert e Dimitri Pinheiro Silva (2010), o 

início da disciplina em nosso país, baseada em dois núcleos, um em Minas Gerais e 

outro no Rio de Janeiro, desenvolve-se a partir de dois aspectos. O primeiro aspecto 

é justamente o estímulo criado pelo financiamento da Fundação Ford, nos moldes da 

Ciência Política dos Estados Unidos, apresentada à academia brasileira como uma 

avançada novidade. Ao cânone disciplinar norte-americano, puderam ser adicionadas 

referências intelectuais de interpretação da história política do Brasil, porém, tendo 

como referências o cientista político norte-americano, Samuel Huntington e o 

espanhol radicado norte-americano, Juan Linz. 

 O segundo aspecto relaciona-se com a conjuntura política inaugurada com a 

ditadura militar no Brasil, a qual imputa aos cientistas políticos brasileiros como pauta 

a compreensão das razões de emergência do autoritarismo e o delineamento de uma 

plataforma política que pudesse orientar a sociedade para a democratização. De 

acordo com Keinert e Silva, 

A possibilidade de construir uma modalidade própria de intervenção 
política combinava-se à invocação de novos parâmetros de 
cientificidade, vistos como traço distintivo de um perfil de trabalho 
que se apoiava num ideal renovado de profissionalismo. A 
reivindicação do caráter “moderno” da iniciativa, um dos eixos 
principais da estratégia de legitimação do grupo, implicava a recusa 
das referências acadêmicas da geração imediatamente anterior, 
representada, sobretudo, pela chamada “escola paulista de 
sociologia”, cuja hegemonia no cenário brasileiro das ciências sociais 
declinaria justamente em fins dos anos de 1960, por ocasião das 
cassações impostas pelo regime militar. (KEINERT & SILVA, 2010, 
p.80) 

 

A aceitação do termo “Ciência Política” e não apenas “Política” fez parte da 

construção de identidade da comunidade acadêmica que buscava a sua afirmação 

intelectual coadunando-se aos paradigmas de cientificidade tipificados nos moldes 

das Ciências Sociais norte-americanas. A adoção de novos métodos e técnicas de 

pesquisas quantitativas insinuava as limitações e fragilidades das Ciências Sociais 

existentes no Brasil até então. 

Entretanto, o aspecto “moderno” da nova Ciência Política brasileira não 

abdicava de reivindicar alguma tradição, vinculando as novas ideias e suas 

metodologias a antigas preocupações do pensamento político nacional. É assim que, 
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segundo Keinert e si lva (2010), Wanderley Guilherme dos Santos no texto “Paradigma 

e história: a ordem burguesa na imaginação social brasileira”, constrói uma 

representação de gênese da Ciência Política no Brasil, ao mesmo tempo em que 

tenta indicar as origens do pensamento autoritário brasileiro a partir de autores da 

década de 1920 e 1930, como Oliveira Vianna, Alberto Torres e Azevedo Amaral.  

Com o surgimento de novas técnicas e métodos de pesquisa, importadas dos 

Estados Unidos, que davam à nova Ciência Política brasileira uma roupagem mais 

moderna, bem como com a identificação de uma gênese da Ciência Política a partir 

das ideias autoritárias dos anos de 1920 e 1930, Wanderley Guilherme dos Santos 

procura diferenciar a nova Ciência Política nacional do que era produzido pela 

sociologia paulista, desenvolvida a partir da Escola Livre de Sociologia e Política 

(1933) e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 

(1934). 

Ainda para Keinert e Silva (2010), o desdém às principais referências nacionais 

das Ciências Sociais nacional por parte da geração fundadora da Ciência Política no 

Brasil, com a importação dos modelos e paradigmas das Ciências Sociais norte-

americanas, alinhou-se a um processo de organização do trabalho intelectual que 

estava inserido em um projeto mais amplo de hegemonização cultural dos Estados 

Unidos na América Latina, em um contexto de Guerra Fria com a União Soviética e 

ascensão das esquerdas no continente com a vitória da Revolução Cubana. 

Trata-se da viabilização de um perfil disciplinar especializado que se 
ligaria a um gênero de pesquisas orientado pela proximidade à 
agenda política nacional e cujos esforços seriam canalizados para a 
análise das bases institucionais do regime liberal-democrático. A 
demanda por cientificidade implicaria a assimilação de métodos e 
técnicas quantitativos, como via privilegiada de acesso à 
compreensão da dinâmica do sistema político. A amplitude da 
valorização do aparato metodológico pode ser dimensionada quando 
se tem em vista a centralidade que o survey adquiriria no âmbito das 
pesquisas políticas (KEINERT & SILVA, 2010, p.82). 

 

O renomado cientista político brasileiro Bolivar Lamounier, em “A Ciência 

Política nos anos 80”, atrela o desenvolvimento da Ciência Política no Brasil ao 

desenvolvimento institucional do Estado brasileiro: 
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O relativo avanço da Ciência Política no Brasil se deve a dois fatores 
principais: Um a existência de uma importante tradição de 
pensamento político anterior ao surto de crescimento econômico e 
urbanização deste século [século XX], e mesmo ao estabelecimento 
das primeiras universidades outro, a expansão quantitativa da pós-
graduação e a concomitante diversificação de formas institucionais 
que se operaram a partir de meados dos anos sessenta 
(LAMOUNIER 1982, p.407). 

 

Para Lamounier, até 1964 a Ciência Política no Brasil passou por três fases 

identificadas com seus temas prioritários de investigação, baseado em divisão 

proposta por Fábio Wanderley Reis. Assim, a primeira fase relaciona-se com a 

consolidação do Estado no Brasil no que se refere à capacidade de controle do 

território, tema recorrente no pensamento político brasileiro até a década de 1930. A 

segunda fase refere-se à emergência de conflitos na tentativa de definição de “áreas 

de igualdade” que deveriam ser ampliadas, coincidindo com o surgimento de política 

de massas pós Segunda Guerra Mundial e ampliação da população urbana no Brasil. 

Marca esse período também a tentativa de reorientar a estrutura econômica, redução 

da dependência externa e internalização dos centros de decisão. Finalmente, a 

terceira etapa do pensamento político brasileiro até 1964 é “uma projeção de longo 

prazo” numa fase pós-ideológica e agora mais técnica. Buscam-se as atenuações dos 

conflitos verificados após a elevação dos padrões de vida, desde que se haja 

alcançado essa igualização, o que não se verificou com a permanência do 

subdesenvolvimento e acirramento ideológico no início da década de 1960.  

Em 1965, com o financiamento da Fundação Ford, iniciam-se as estruturas das 

pós-graduações no país sob signo da ênfase no planejamento econômico e 

intervenção governamental. O argumento desenvolvimentista, que acompanha a 

Ciência Política no Brasil desde seu surgimento, sustenta que a intervenção do 

Estado é um contraste necessário ante ao caráter predatório da ação privada. 

Também seria o Estado a promover alterações mais abrangentes no modelo 

econômico. Em outras palavras, Lamounier apresenta como preocupação a 

necessidade de catalisar o capitalismo nacional para modernizar a sociedade 

brasileira. 

De acordo com Lamounier, além da formação do Estado brasileiro, mais outros 

dois aspectos terão relação com o desenvolvimento da Ciência Política brasileira ao 
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pautar sua investigação, no período pós-1964. As instituições militares e o 

comportamento político das forças armadas, e os processos eleitorais e sua 

significação na conjuntura de “redemocratização iniciada na primeira metade dos 

anos setenta (sic)” (p.424).  

Para um significativo campo da Ciência Política, bem representada por Bolívar 

Lamounier, é plausível falar de redemocratização no Brasil já nos anos 1970. Ao 

buscar uma postura de isenção que “despolitiza” a política consideráveis setores da 

Academia dão margem para legitimação de discursos dominantes. 

Aqui é uma mostra de que o discurso hegemônico de ciência isenta 

compromete-se politicamente. De acordo com os critérios adotados pode-se ocultar 

fatos, como foi o caso do Latinobarometro e os golpes anteriores ao de Honduras, 

ou com uma versão mais palatável sobre a ditadura. A cientista política Cecília 

Forjaz, por exemplo, diz em seu artigo “A emergência da Ciência Política no Brasil: 

aspectos institucionais” que é preciso não se deixar impressionar por atos 

repressivos necessários ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil e, sendo ainda 

mais minuciosa, a censura era algo apenas conjuntural:  

Durante muito tempo pensamos a existência do regime militar como 
uma excrescência frontalmente antagônica à sociedade que o gerou.  
Nos deixamos assim impressionar pelos atos repressivos, 
esquecendo-se que foi esta a via encontrada para o capitalismo mais 
avançado se implementar no Brasil. Olhando com maior cuidado, 
percebemos que entre 1964-1980, a contradição entre censura e 
cultura não era na verdade estrutural, mas conjuntural, e se definia 
em termos táticos. (FORJAZ, 1997, p.05) 

 

Quanto às fontes de financiamento de desenvolvimento da Ciência Política no 

Brasil, a cientista Cecília Forjaz aponta CNPq, Finep, Capes e Fapesp, com os 

recursos destinados à educação. É como se a Fundação Ford não tivesse atuado e a 

repressão da ditadura militar deixou alguma compensação:  

Se o regime militar, por um lado, golpeou e reprimiu setores da 
comunidade científica e acadêmica mais ativamente oposicionistas, 
por outro lado, possibilitou a ampliação de uma rede de instituições 
ligadas à Ciência e Tecnologia nas quais diversos grupos de 
cientistas sociais conseguiram se insinuar. Além disso, é preciso 
considerar que o movimento de 64 não constitui um bloco monolítico 
e que ao longo do regime autoritário diferentes facções militares 
detiveram a hegemonia. (FORJAZ, 1997, p.05). 
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Forjaz (1997) reconhece, todavia, que a Ciência Política brasileira deve à 

Ciência Política estadunidense o seu processo de constituição, o qual foi de essencial 

importância para o grupo pioneiro, sobretudo o de Minas Gerais, no sentido de 

diferenciarem-se da Sociologia brasileira influenciada por pensadores europeus. 

A inspiração nas fontes teóricas da Ciência Política americana, de 
resto uma das mais precoces e desenvolvidas, marcou 
profundamente esse grupo de pesquisadores e os distinguiu dos 
fundadores da Sociologia brasileira, eminentemente formados na 
tradição europeia, especialmente a francesa e alemã. (FORJAZ, 
1997, p. 02) 

 

A questão é saber o quanto a adoção de métodos e modelos externos à 

realidade brasileira e latino-americana são producentes para a compreensão de 

nossa realidade e até que ponto não se perde a capacidade crítica e eficácia para a 

construção de modelos alternativos ao reproduzirmos a organização acadêmica 

“departamentalizada” dos Estados Unidos. 

No texto “Os intelectuais de Esquerda e sua busca desesperada por 

respeitabilidade”, James Petras alerta para os problemas que podem surgir com a 

adoção dos métodos, critérios e conceitos da Ciência Social hegemônica. Para 

Petras, os intelectuais de esquerda, muitas vezes, buscam validar seus argumentos 

utilizando o arcabouço teórico dominante para se tornarem mais “respeitáveis” e 

“impecáveis”, como se não fosse poss ível que houvesse boa pesquisa de orientações 

contra-hegemônicas, terminando por reforçar a hegemonia burguesa. 

 
A busca da esquerda por uma respeitabilidade burguesa tem 
profundas implicações na discussão do problema da hegemonia 
burguesa sobre as classes populares e o crescimento de uma cultura 
alternativa no âmbito intelectual (...) A hegemonia burguesa é um 
produto de numerosos fatores, incluindo os meios de comunicação e 
as instituições culturais do Estado. Contudo, é também o resultado 
do pensamento e dos métodos de trabalho dos intelectuais de 
esquerda, que buscam legitimar sua produção intelectual no mundo 
burguês.(PETRAS, 2002, p. 185-186) 

 

Muitos dos intelectuais de esquerda, segundo Petras, não avançam em novas 

elaborações, abrem mão de antigas reflexões e assimilam conceitos que são parte 

integrante da ideologia neoliberal, que por sua vez é sustentáculo do sistema imperial. 
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Ao adotarem a linguagem dos teóricos burgueses – por exemplo, no uso de termos 

como “globalização”, “capital desestatizado”, “revolução da informação”, “ajuste 

estrutural”, “flexibilidade trabalhista” –, os intelectuais de esquerda legitimam o 

domínio burguês. 

Enquanto as desigualdades entre as classes sociais, raças, gêneros 
e regiões eram incrementadas, e as tarifas dos serviços sociais para 
a classe trabalhadora eram sobretaxadas para garantir impostos 
mais baixos e subsídios mais altos para os ricos, a resposta subjetiva 
mudou: as greves e protestos tendem a ser vistos como reações 
defensivas; os movimentos agrários não têm aliados urbanos e a 
maioria dos intelectuais está dissociada das lutas populares ou aceita 
a premissa da ideologia neoliberal, como a de que a globalização é 
inevitável e irreversível. Em resumo, a “hegemonia burguesa” tem um 
papel vital para assegurar a estabilidade de um sistema social 
altamente desigual e explorador. (PETRAS, 2002. p.186)  

 

Além disso, os intelectuais de esquerda evitam usar conceitos mais precisos, 

que são muito mais úteis para identificar as configurações contemporâneas e insistem 

em usar os conceitos hegemônicos mesmo quando existem conceitos contra-

hegemônicos alternativos, fazendo a seguinte permuta: 

 

Conceito contra-hegemônico de 

esquerda 
Conceito Hegemônico Neoliberal 

Imperialismo Globalização 

Estado Imperial Corporações desestatizadas 

Ascensão do poder financeiro “Revolução da Informação  

Exploração intensiva/ extensiva Flexibilidade trabalhista 

Reversão econômica Reforma econômica 

Reconcentração e monopolização da 

riqueza 

Ajuste estrutural 

Tabela 1: Relação entre conceitos hegemônicos (neoliberal) e contra-hegemônicos (de 
esquerda). Fonte: PETRAS, 2002. 

 

Os intelectuais que reproduzem e legitimam o pensamento burguês têm grande 

responsabilidade quando são tomados como referências para estudantes e 

trabalhadores que observam não o que eles dizem, mas, insiste Petras, identificam o 

que eles fazem e o que realmente valorizam.  

A busca individual pelo prestígio e reconhecimento implica, necessariamente, a 

aceitação das regras do jogo, dos ritos, práticas e valores que muitas vezes dizem 
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condenar, além de reforçarem a legitimação do pensamento hegemônico 

emprestando-lhe um verniz progressista.  Argumentam ainda que ao fazerem uso do 

cabedal intelectual burguês, ao invés do acúmulo intelectual de esquerda, tornam-se 

mais próximos do “público em geral” e com mais aceitação no mundo acadêmico. 

Consequência disso: 

1 – Reforçam a autoridade dos autores burgueses, colocando-os como fonte 

da verdade objetiva; 

2 – Reforçam e perpetuam a invisibilidade dos pesquisadores de esquerda e 

de seu trabalho, pois não conseguem reconhecer a contribuição destes;  

3 – Adquirem respeitabilidade e aceitabilidade ao compartilharem com seus 

colegas burgueses uma literatura e um entendimento comuns acerca do “que é 

importante ser lido”; 

4 – Citar críticas de notórios pró-capitalistas contra o capitalismo permite-lhes 

redesenhar sua imagem e lhes dá uma futura base de apoio para denunciar a própria 

esquerda. 

 

O pensamento contra-hegemônico, portanto, precisa estar atento para não 

reproduzir o que combate. A utilização dos dados do Banco Mundial é um bom 

exemplo. Para o BM, vive abaixo da linha da pobreza quem vive com menos de um 

dólar/dia, que pode ocultar a existência de milhões de pobres. Outro exemplo, os 

dados da CEPAL, que ao estudar os impactos da privatização ignoram os escândalos 

de corrupção no processo de venda dos patrimônios públicos na América Latina.  

A manipulação de conceitos por parte de intelectuais não pode estar apartada 

da compreensão de como surgem e a que interesses servem estes conceitos. A partir 

da segunda metade do século XX, é possível perceber uma nítida relação entre a 

Ciência Política e os poderes constituídos.  

Se por um lado, como já vimos, o capital privado e instituições políticas 

colaboraram no desenvolvimento da Ciência Política como campo autônomo de 

conhecimento, também é verdade que explicações, categorizações e legitimações de 

discurso puderam se valer do conhecimento “técnico”, “isento” e “científico” da 

academia.  
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1.2 AUTORITARISMO E TOTALITARISMO 

No livro Estados Unidos e América Latina, Gerson Moura afirma que uma das 

características que marcam as relações políticas entre essas duas partes do 

continente americano é a insistência dos Estados Unidos em manter padrões de 

relacionamento baseadas no “pressuposto de hegemonia” em todo o continente. 

Durante a Guerra Fria, a existência do socialismo real e o combate ao 

comunismo serviram de ponto de convergência e eixo de aglutinação de diversos 

intelectuais que formaram uma nova geração de pensamento conservador. Para esse 

“neoconservadorismo”, em nome das liberdades da democracia ocidental, seria 

preciso dissuadir os avanços do comunismo de todas as formas, sobretudo com uma 

postura militar de força. 

No governo de Jimmy Carter, entre 1977 e 1981, houve, de acordo com Moura 

(1990), uma preocupação maior em diminuir os impactos negativos com a “atuação 

imperial” dos Estados Unidos, sobretudo no que se refere à Guerra do Vietnã. O 

governo Carter concentrava-se em reduzir armamentos, impedir a proliferação nuclear 

e pautar a agenda internacional dos Estados Unidos na defesa dos direitos humanos.  

Entre as ações mais “amenas” do governo Carter encontram -se a diminuição 

da máquina de defesa e segurança dos Estados Unidos, responsáveis por ações 

públicas ou secretas na vida política da América Latina. Entre estas ações destaca-se 

a busca por maior controle às operações realizadas pela Agência Central de 

Inteligência (CIA). 

Outros indicativos são a assinatura do tratado com o Panamá, no qual os 

Estados se comprometiam na devolução do canal para a soberania panamenha no 

ano 2000, o estabelecimento de relações diplomáticas com a China, acordo 

estabelecido com a União Soviética para diminuição das armas nucleares e distensão 

das relações com Cuba, resultando na abertura de embaixada estadunidense em 

Havana e embaixada cubana em Washington. 

Percebe-se, neste contexto, no interior da política dos Estados Unidos o 

seguinte cenário: enquanto a Casa Branca, naquele momento com uma gestão 

menos agressiva, encaminhava novos rumos para o aparato estatal, encontrava 
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reação dos setores mais conservadores, sobretudo nas agências governamentais 

voltadas às relações exteriores e de defesa. 

Pode-se constatar, como resultante deste conflito interno ao governo 

estadunidense, que a postura que privilegiava um diálogo mais fluente dos Estados 

Unidos em suas relações internacionais no início do governo Carter, deu lugar a uma 

linguagem mais conservadora ao fim de seu governo. A Revolução Iraniana (1979), 

na qual estadunidenses foram feitos reféns, a intervenção da União Soviética no 

Afeganistão (1979) e a Revolução Sandinista, já provocaram uma reação mais 

conservadora, como esperava o estabilishement. 

A chegada de Ronald Reagan ao governo, no período que vai de 1981 a 1989, 

dá-se no entendimento de que os estadunidenses haviam perdido hegemonia e que 

precisavam recuperá-la. Para tanto, ações unilaterais, tema ligado à segurança dos 

Estados Unidos e mesmo ações armadas, bem como assessoria, treinamento e 

recursos financeiros e militares ao governo de El Salvador para enfrentamento da 

guerrilha, ganharam mais destaque na política internacional estadunidense.  

Assim, o clima de disputa de hegemonia entre Estados Unidos e União 

Soviética é retomado, reduzindo cada região do globo a uma parte de um imenso 

tabuleiro de xadrez. Diz Gerson Moura (1990, p.68): 

Disposto a recuperar o papel hegemônico que teria sido perdido pelo 
governo Carter no plano mundial, o governo Reagan empenhou-se a 
fundo em recompor alianças, articular uma ação comum do primeiro 
Mundo, bloquear o diálogo Norte-Sul e enfrentar política e 
militarmente o desafio soviético no mundo. Para isso, não hesitou em 
ressuscitar o clima de guerra fria nas relações internacionais e 
interpretar cada problema local ou regional na ótica rígida do conflito 
Leste-Oeste, como mero lance do grande xadrez universal das 
potências, desconsiderando as raízes locais ou regionais dos 
problemas.  

Na América Latina, mais precisamente na América Central, o “perigo vermelho” 

era a maior preocupação dos Estados Unidos, mesmo que a influência da União 

Soviética nos movimentos revolucionários fosse menor do que os conflitos gerados 

pelas históricas desigualdades sociais encontradas naquela região.  

Além do “perigo vermelho”, o governo Reagan inaugura uma nova linha de 

argumentação para a ingerência dos Estados Unidos na política interna dos países 
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centro-americanos: o combate às drogas e ao narcotráfico que geravam complicações 

para sua segurança interna e que, portanto, reivindicava repressão na fonte do 

problema. Assim, continua Moura: 

Os movimentos revolucionários da América Central, oriundos de 
profundos choques sociais e políticos, voltaram a ser interpretados 
como resultado da ameaça “soviético-cubana” à paz do hemisfério. 
Voltava-se à velha “teoria do dominó” pela qual, tendo caído à 
Nicarágua em mãos adversas em 1979, outros países vizinhos a 
seguiriam automaticamente. Era preciso, portanto, enfrentar política 
e militarmente o perigo vermelho à segurança do continente. 
Igualmente, o governo Reagan identificou na América Latina a 
principal fonte externa do problema do consumo de drogas nos EUA, 
a que se deveria combater com medidas de repressão policial e 
militar. (Ibid, 1990 p. 68) 

É neste contexto que ganha força no interior dos Estados Unidos o 

pensamento neoconservador, do qual Jeane Jordan Kirkpatrick é uma das 

representantes. Enfrentavam, porém, uma contradição, o fato de que a maior 

referência e defensor da democracia ocidental, os Estados Unidos, contavam com o 

apoio e ao mesmo tempo apoiavam diversas ditaduras pelo hemisfério sul.  

Em 1979, após críticas feitas pelo então presidente Carter aos regimes 

ditatoriais alinhados ao ocidente, Kirkpatrick lança artigo na revista Commentary 

opondo-se à postura do presidente, defendendo e justificando a aliança dos Estados 

Unidos com as ditaduras capitalistas. Em “Dictadorship& Double Standards” a 

embaixadora e também cientista política norte-americana Jeane Kirkpatrick 

argumenta que não haveria sentido o governo dos Estados Unidos pressionar 

ditaduras aliadas de direita no sentido de abertura democrática se, ao mesmo tempo,  

a União Soviética não agisse de forma análoga frente aos governos comunistas.  

Na categorização elaborada por Kirkpatrick, havia regimes liberais, totalitários e 

autoritários. Os liberais seriam as democracias políticas com livre mercado do mundo 

ocidental. Os regimes totalitários seriam aqueles aliados à União Soviética, enquanto 

que ditaduras capitalistas de direita seriam chamadas de autoritários.  

Seguindo esse pensamento, os regimes totalitários seriam mais estáveis e 

exerceriam mais influência sobre seus vizinhos, por isso causariam mais danos à 

sociedade. Para Kirkpatrick, tanto a experiência do socialismo real, no leste europeu, 

como o nazismo na Alemanha de Hitler se equivaleriam. 
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Em “Democracia e Socialismo – a experiência chilena”, Alberto Aggio atesta a 

utilização deste critério e ressalta a convivência pacífica entre a democracia liberal 

dos Estados Unidos com ditaduras militares sangrentas na América Latina. No 

argumento de Kirkpatrick, os Estados autoritários são mais aceitáveis porque 

esboçam, mesmo que de modo superficial, algum ordenamento jurídico. 

Um dos elementos fundamentais que garantiu legitimidade interna e 
apoio social das elites empresariais e da direita política ao regime 
autoritário, além da personalização do poder na figura de Pinochet e 
da orientação econômica neoliberal, foi o seu projeto de 
institucionalização política expresso na Carta Constitucional de 1980. 
Este projeto delineado normativamente garantia o prosseguimento do 
regime autoritário mediante um plebiscito previsto para 1988, no qual 
projetava a continuidade dos traços personalistas e institucionais do 
regime autoritário (AGGIO, 2002, p. 176) 

Nesta linha do pensamento exposto por Kirkpatrick, por exemplo, a China 

estaria deixando de ser um Estado totalitário e “evolui ndo” para a condição de Estado 

autoritário porque há abertura de mercados na esfera econômica, porém, ainda 

convivendo com a rígida centralização na esfera política. O critério para distinguir 

autoritarismo de totalitarismo é, portanto, a possibilidade de desenvolvimento da 

economia capitalista. 

A ditadura de Augusto Pinochet, no Chile, adota a receita neoliberal. Estado 

autoritário na esfera política, mas, agradável do ponto de vista do capital 

internacional. Então, cabe perguntar: até que ponto o compromisso da política 

internacional norte-americana é de fato com os valores democráticos, visto que 

podem conviver com regimes ditatoriais? E também: a política internacional dos 

Estados Unidos não tem deixado claro o seu compromisso com o caráter imperialista 

de seu capitalismo? 

A divisão entre “autoritários” e “totalitários”, mesmo que de fato existam 

diferenças, surge para justificar os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Os 

regimes autoritários seriam mais estáveis e menos duradouros e, exatamente por 

isso, apresentariam maior propensão à democracia. Os regimes autoritários “apenas” 

controlam e castigam os seus cidadãos, porém, os totalitários não conhecem as 

fronteiras do que é público e privado e, deste modo, procurariam controlar até mesmo 

o pensamento de seus cidadãos por meio de espionagem e propagandas. 
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 O Estado totalitário, desse modo, sustentar-se-ia em uma ideologia, ao 

contrário do autoritário. O Estado autoritário seria mais dócil e menos danoso porque 

não afetaria instituições da comunidade, como a religiosidade por exemplo. Assim, 

estaria justificada a relação de apoio dos Estados Unidos com os Estados autoritários, 

que no contexto da Guerra Fria, estava abonada como um mal necessário perante um 

mau maior.  

Manuel Pastor, no manual “Fundamentos de Ciência Política” segue a mesma 

linha de raciocínio ao estudar o franquismo. Para ele o autoritarismo tem um sentido 

pragmático e supõe o enfraquecimento ou atenuação do totalitarismo. Citando Juan J. 

Linz define o autoritarismo como tendo o pluralismo político limitado não responsável, 

sem uma ideologia elaborada que sirva de direção, carente de mobilização política, 

exceto em momentos de sua evolução e que tem um líder ou grupo reduzido 

exercendo o poder dentro de limites formais, ainda que mal definidos em realidade 

bem previsíveis. 

A elaboração de uma tripartição entre regimes democráticos e liberais, regimes 

autoritários e regimes totalitários é criada e exaustivamente repercutida no 

pensamento político, dentro e fora da academia, em um contexto de Guerra Fria, para 

justificar a aliança dos Estados Unidos com regimes políticos condenáveis por sua 

própria lógica. Tendo a democracia liberal como ápice de modelo de organização 

política e como eixo de comparação, teríamos essas noções: 

 

Elemento de Análise Autoritarismo Totalitarismo 

Esfera privada 

Respeita a esfera privada e 

apenas castiga e pune seus 
cidadãos quanto às suas 

ações públicas. 

 
Não distingue público do 

privado, impõe culturas e 
comportamentos aos s 
cidadãos mesmo em sua 

esfera privada. 
 

Estabilidade 

Menos estáveis porque não 

adotam nenhuma ideologia 
como eixo condutor. 

Teriam por isso uma 
sociedade menos vigiada e 
por isso mais suscetíveis a 

mudanças. 

 

Mais estáveis e por isso 
mais duradouros. Têm 
uma ideologia que norteia 

a atuação do Estado e, 
portanto, uma sociedade 

mais rígida e resistente 
às mudanças. 
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Relações Exteriores Mais abertas 

 

Menos abertas 
 

Ação Política 
Ainda que frágil, possível por 
parte dos cidadãos 

 

Restrita aos que estão no 
aparato estatal e 
censurada, se realizada 

por opositores. 
 

Legalidade 
Mesmo que com muita 
debilidade, há definição de 

normas, regras e estatutos 

 

Não há garantia alguma 
de ação com base em 
normas, regras e 

estatutos conhecidos. 
 

Economia 
Aberta e inseria no mercado 
internacional. 

 

Fechada e extremamente 
dependentes de decisões 
políticas do aparato 

estatal. 
 

Tabela 2: Elementos de análise do Autoritarismo e Totalitarismo. Fonte: Elaboração própria 
combase em "Dictatorships& Duble Standards", Jeane J. Kirpatrick - November, 1979. 
 

Em “Para uma crítica da categoria de totalitarismo”, Domenico Losurdo (2003) 

mostra que este conceito é usado e propagado na Guerra Fria, a qual se apresentava 

como uma guerra civil internacional em que o Ocidente, para enfrentá-la da melhor 

forma buscou identificar claramente um inimigo: o totalitarismo como consequência do 

programa e da ideologia comunista. A identificação de inimigos externos também 

fortalece a proposta de coesão interna. Não à toa, em muitos países da América 

Latina, diversos militantes políticos foram perseguidos a partir da noção de segurança 

nacional e eram vistos como “inimigos” e “traidores” da pátria.  

A manipulação acrítica do conceito de democracia liberal, a partir do qual se 

cria o conceito de totalitarismo, apresenta o primeiro como auge da civilização 

ocidental e que deve ser levada a todos os povos, independente de suas tradições 

políticas e organizações sociais, de modo eurocêntrico. 

 Não haveria um “totalitarismo capitalista” como apontaram Adorno e 

Horkheimer em “Dialética do Iluminismo” com a expansão da lógica capitalista, 

baseada no cálculo e na eficiência e que afeta principalmente os povos pobres? A 
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expansão da democracia liberal e da economia de mercado para todas as partes do 

globo não traz, em si, uma idéia de fim totalitário de um modelo específico de 

civilização?  

Analisando criticamente “As origens do totalitarismo” da filósofa política 

Hannah Arendt, Losurdo (2003) mostra que o termo foi usado até mesmo por 

personalidades ligadas ao nazi-fascismo contra seus inimigos. 

Em agosto de 1941, no decorrer da campanha, ou melhor, da guerra 
de extermínio contra a União Soviética, e diante da encarniçada e 
imprevista resistência que ela provocou o general alemão Halder a 
explica pelo fato de que o inimigo preparou-se acuradamente para a 
guerra “com a completa falta de escrúpulos própria de um Estado 
totalitário” (LOSURDO, 2003, p. 51) 

 

Fato é que, com o passar do tempo, a aceitação do termo totalitarismo dá-se 

em referência à União Soviética e ao Terceiro Reich. Arendt lembra sempre como 

marca desse totalitarismo a existência de campos de concentração, mas, parece 

esquecer que ela mesma viveu a experiência de internação, junto com outros fugitivos 

do nazismo, em Gurs, na França, por serem cidadãos de um Estado inimigo. 

Experiência análoga vivida pelos imigrantes e descendentes de japoneses nos 

Estados Unidos durante o mesmo período, na América do Norte, espelho da 

democracia liberal. Diz Losurdo: 

A partir da publicação das Origens do totalitarismo, as polissemias do 
debate aqui delineado em grandes linhas tenderam a diluir-se. Ainda 
em maio de 1948, Arendt denunciava o “desenvolvimento de 
métodos totalitários” em Israel, referindo-se ao “terrorismo” e à 
expulsão e deportação da população árabe. Três anos depois, não 
havia mais espaço para críticas dirigidas contra o Ocidente atual. Em 
nossos dias, mais do que nunca, a única tese politicallycorrect é 
aquela que tem por alvo sempre e somente a Alemanha hitleriana e a 
União Soviética. (LOSURDO, 2003, p.55) 

 

O Livro “As Origens do Totalitarismo” é composto na verdade em duas partes 

que para Losurdo seriam dois livros diferentes. “Mais do que um livro, Origens do 

totalitarismo constitui, na realidade, dois livros sobrepostos, para os quais, não 

obstante sucessivos ajustes, a autora não consegue conferir uma unidade 

substancial” (LOSURDO, 2003, p.59). 
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 Nas duas primeiras partes, escritas ainda no calor da luta contra o nazismo até 

o outono de 1942, a União Soviética aparece um modelo, não um alvo, no que se 

refere à solução do problema da questão nacional, ao passo que parecia ter liquidado 

o anti-semitismo de um modo novo e bem sucedido ao organizar diferentes 

nacionalidades em um mesmo território. Na terceira parte, já com o aparecimento da 

Guerra Fria, as críticas ao Colonialismo e o Imperialismo, da Grã-Bretanha e Terceiro 

Reich, si lenciam e ganha destaque a categoria de Totalitarismo, atribuído ao Terceiro 

Reich e União Soviética.  

Diz Arendt exemplificando: “Mussolini, que tanto amava o termo totalitário, não 

tentou instaurar um regime totalitário propriamente dito, contentando-se com a 

ditadura do partido único” (ARENDT 2005a, apud LOSURDO, 2003 p.427-8). Ou seja, 

restaria apenas a Alemanha e a União Soviética para utilização do termo.  

Nesse arquétipo de categorização, Arendt apresenta uma necessária disputa 

entre totalitarismo e anti-totalitarismo que se encaixa plenamente na luta travada 

pelos dois blocos, capitalista e socialista. Nessa divisão, na qual Mussolini não 

aparece como totalitário, são poupados também os governos ditatoriais de Franco na 

Espanha e Salazar em Portugal, que tinham aderido à Organização do Tratado do 

Atlântico Norte, a OTAN, criada em 1949. 

A Índia, que diferente de Espanha e Portugal, tinha como regime político em 

vigor, o Parlamentarismo, porém aliada à União Soviética, enquadra-se deste modo 

para Arendt, 

Uma forma semelhante de governo (o totalitário, DL) parece 
encontrar condições favoráveis nos países do tradicional despotismo 
oriental, na Índia e na China, onde há uma reserva humana 
praticamente inexaurível, capaz de alimentar a máquina totalitária 
acumuladora de poder e devoradora de indivíduos, e onde, ademais, 
o sentido da superfluidade dos homens, típico das massas (e 
absolutamente novo na Europa, um fenômeno associado ao 
desemprego generalizado e ao crescimento demográfico dos últimos 
150 anos) dominou durante séculos sem contestação no desprezo 
pela vida humana. (ARENDT, apud LOSURDO, 2003, p. 73) 

 

Arendt afirma que no marxismo estava o germe do totalitarismo comunista 

caracterizado pelo “sacrifício da moral sobre o altar da filosofia da história de suas leis 
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‘necessárias’, inspirado por Karl Marx, o que, em última instância, constrangeria o 

indivíduo e, assim a liberdade. Com isso, lembra Losurdo: 

O argumento apresentado nas Origens do totalitarismo pode ser lido 
numa intervenção, em março de 1949, de Dean Acheson, secretário 
de Estado americano durante a administração Truman: a OTAN é 
expressão da comunidade atlântica e ocidental, unida “por comuns 
instituições e sentimentos morais e éticos” e em luta contra um 
mundo surdo às razões da moral e, assim, inspirado do “sentimento 
comunista segundo o qual a coerção mediante a força constitui o 
método apropriado para apressar o inevitável (LOSURDO, 2003, 
p.60) 

 

A ideia de que no pensamento de Marx está o germe do totalitarismo 

comunista é um importante eixo definidor na elaboração de Arendt, bem como, a 

partir da Guerra Fria, presença marcante nas teorizações acerca de totalitarismo. 

Losurdo (2003) questiona que papel teve essa teorização que, legitimando lutas 

contra totalitarismo resultou em massacre de centenas de vidas humanas na 

Indonésia em 1965, por exemplo. Ou, ainda para citar mais exemplos, nos “atos de 

genocídio” para usar o termo da “comissão para a verdade” da Guatemala ao se 

referir às ações da ditadura na Guatemala com forte apoio da CIA, contra povos 

maias acusados de se oporem a Washington. 

Havia a existência de um “outro” indesejado para os Estados Unidos, a União 

Soviética. A lógica do “amigo do meu amigo” era facilmente aplicada na correlação de 

forças.  Porém, como fica todo esse arcabouço teórico com o final da Guerra Fria? 

Que heranças são deixadas por esta forma de categorização na atualidade do 

pensamento político? Como, na América Latina, pode-se encontrar sinais da 

influência de uma classificação dicotômica? 

A indústria bélica está inclusive mais ativa que antes, como mostram a Guerra 

do Golfo em 1991 e a recente inserção militar no Oriente Médio. Com presença 

militar no mundo e na condição potência político-militar, os norte-americanos 

parecem ter trazidos para si a condição de polícia mundial. É neste contexto que 

chegamos ao século XXI.  

Com a chegada dos anos 2000 a política internacional passou a acompanhar o 

surgimento e a intensificação de blocos regionais e grupos de países mobilizados, em 
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nome de interesses comuns.  

 Na América Latina, verifica-se um “giro à esquerda” desde a eleição do 

presidente Hugo Chávez, na Venezuela, em 1998. A presença militar dos Estados 

Unidos no Oriente Médio e o fim da bipolaridade amenizam as pressões dos Estados 

Unidos na América Latina. Para o cientista político argentino José Natanson (2008), é 

nesse momento que a esquerda latino-americana poderá ter mais liberdade para 

expressar-se e organizar-se à sua maneira, sem preocupar-se com as estratégias 

políticas de Moscou na luta contra Washington e expressando-se de acordo com sua 

própria identidade. 

Vencida a batalha por parte dos Estados Unidos, o capitalismo avança por 

novos territórios e não reconhece mais fronteiras. Esse novo avanço do capital 

pressupunha o desmanche do Estado de bem-estar social, uma vez que a aplicação 

da receita neoliberal, sua nova forma, exigia a redução das funções do Estado.  

A era das privatizações foi também a era da derrota política e acomodação de 

setores importantes da esquerda em todo o mundo. O receituário do Consenso de 

Washington que visava um ajuste na macroeconomia de países subdesenvolvidos 

contava com a colaboração das frágeis burguesias nacionais.  

Em “A América Latina e o novo jogo global”, Gilberto Dupas aponta 

consequências da nova hegemonia capitalista que se expressou na América Latina 

com a aplicação do modelo neoliberal proposto pelo Consenso de Washington em 

busca derrubar fronteiras culturais ou nacionais para o capital:  

A consolidação do capitalismo no pós-guerra fria havia definido 
claramente o tom hegemônico contemporâneo. A modalidade do 
capital e a emergência de um mercado global criaram uma nova elite 
que controla os fluxos do capital financeiro e das informações, 
atuando predominantemente em redes e clusters, e reduzindo 
progressivamente seus vínculos com suas comunidades de origem. 
Em consequência, enquanto o mercado internacional se unificou, a 
autoridade estatal se enfraquece. Com isso, acentuou-se a 
fragmentação, ressurgiu o tribalismo e acelerou-se a perda do 
monopólio legítimo da violência pelo Estado que agora compete com 
grupos armados e com o crime organizado em vários lugares do 
globo. (DUPAS, 2005, p. 313) 

 

O surgimento de uma nova esquerda latino-americana é acompanhado de uma 
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redefinição do papel dos Estados nacionais na América Latina e em clara oposição ao 

receituário neoliberal. Enzo del Búfal (2006) asinala que os Estados nacionais, quer 

sejam em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, surgem a partir da necessidade 

do capitalismo de organização da produção.  

Porém, com a globalização incidindo na transnacionalização da economia, 

verificam-se no interior de cada país, setores sociais ligados à produção ou ao capital 

e, setores populares excluídos deste recente processo e com suas raízes e 

identidades extremamentes ligados às realidades nacionais. Com a consolidação da 

globalziação, ou mundialização do capital, enquanto um membro da classe dominante 

de qualquer país latino-americano sente-se mais próximo culturalmente de um 

londrino ou nova-yorkino, vê um compatriota das camadas populares como um 

estranho aos seus hábitos e costumes. 

Essa é parte da herança deixada por anos de neoliberalismo: os aparatos 

estatais estavam preocupados com a estabilidade econômica, ajustes fiscais e 

pagamentos de credores, aumentando a desigualdade social e exclusão das 

camadas populares, o que levou ao desgaste e deslegitimação do neoliberalismo.  

 É neste contexto que surgem governos nacionais identificando-se com os 

anseios das camadas populares e com o discurso anti-neoliberal, tornando peculiar 

ao continente latino-americano, em uma onda de estabilidade democrática, um giro à 

esquerda em sua orientação política com rejeição ao Consenso de Washington.  

No artigo “América Latina: vulnerabilidade social e instabilidade democrática”, 

Tullo Vigevani e Marcelo Fernandes de Oliveira (2005) trabalham com o conceito de 

vulnerabilidade social elaborado pela CEPAL para explicação das consequências 

sociais, relacionadas ao avanço e consolidação do modelo de livre mercado na 

América Latina, durante as décadas de 1980 e 1990. 

Eram considerados socialmente vulneráveis os indivíduos que estiveram 

abaixo da linha da pobreza, com menos de dois dolares por dia. Verificou-se que esse 

grupo de pessoas subiu de 35% da população latino-americana no ano de 1980 para 

41% em 1990, chegando a 45% ao fim da década neoliberal.  A persistência desse 

quadro resulta em dificuldade do Estado e da sociedade civil em promover inclusão, 

abrindo espaço para o surgimento de novas formas de agregração social, mas 
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também, aumento da violência em áreas urbanas e conflitos sociais na área rural. 

Se esse cenário produzido pela hegemonia da economia de mercado não 

corrói a democracia, consegue torná-la débil, ao passo que não consegue resolver os 

problemas de deterioração socioeconômica e, assim, desacreditam junto à população, 

a política como atividade de transformação ou resolução de problemas sociais 

concretos; distanciam o poder público do povo e desestabilizam a sociedade como 

um todo. Geram-se então sentimentos de perda de lugar no mundo, insatisfação, falta 

de dignidade, o que levam a formas não-políticas de expressão. A consolidação da 

democracia depende da solução de problemas econômicos. 

Em contexto de ascensão da organização popular a situação de crise de 

hegemonia poderia fortalecer a proposta de elaboração de outras formas de 

organização social alternativas. Porém, a década de 1990 foi também acompanhada 

por um significativo refluxo dos movimentos sociais e crescimento das Organizações 

Não-Governamentais, o que limitou a elaboração de novos projetos políticos nos 

países latino-americanos. 

Para Luis Fernando Ayerbe (in: DUPAS, 2005) no artigo “Percepções norte-

americanas sobre os impasses na América Latina”, o insucesso e a rejeição popular 

às políticas neoliberais criam um impasse político, no sentido de que as mudanças de 

rumo político impressas pelos novos governos convivem com legados institucionais 

do período neoliberal.  

Os limites das ações governamentais devido às privatizações e desvalorização 

das esferas públicas em benefício do capital privado e a força exercida pelo capital 

financeiro globalizado que em muitos casos exercem pressões sobre os governos, 

desenham um cenário no qual as forças progressistas ainda não avançaram o 

suficiente e as forças conservadoras permanecem com significativo poder de pressão. 

Com é vista essa crise de hegemonia que marca o período pós-neoliberal na 

América Latina no interior do pensamento político norte-americano? Para encontrar 

essa resposta, Luis Fernando Ayerbe pesquisou importantes centros de pensamento 

nos Estados Unidos que tenham influência junto a centros decisórios de poder 

naquele país. Excluiu-se o Councilon Foreing Relations por sua ambiguidade na 

tomada de posição política e foram pesquisados as seguintes instituições: 
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1. O American Enterprise Institute, fundado em 1943, um dos principais centros 

de referência do pensamento neoconservador; 

2. O Brookings Institute, considerado o mais antigo thinktank do país, fundado 

em 1916, e que atua nas áreas de educação, economia, política externa e 

governança e que assume uma opção explícita pelas posições moderadas, acima de 

definições partidárias, embora seja considerado próximo ao Partido Democrata;  

3. O Center for Strategicand International Studies, fundado em 1962, sempre 

buscou neutralidade ideológica em suas elaborações destacando sua alta 

qualificação nas áreas de tecnologia, políticas públicas, economia internacional e 

energia, contando com especialistas sobre as diversas regiões do mundo; 

4. O Heritage Foundation, criado em 1973, com a explícita adoção de uma 

perspectiva conservadora na abordagem dos temas para os quais direciona sua 

análise, cujo objetivo não é apenas a pesquisa, mas a proposição de políticas 

governamentais;  

5. O Hudson Institute; também situado no campo ideológico do 

conservadorismo norte-americano, foi fundado em 1961, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de análises de política pública para o governo, os negócios e os 

setores não voltados para fins lucrativos;  

6. O Inter-American Dialogue, fundado em 1982, tem características peculiares 

em relação aos demais centros, não apenas por estar direcionado aos assuntos 

hemisféricos, mas por incorporar nas suas fileiras lideranças do setor público e 

privado na América Latina e Canadá. No atual Conselho Diretor destaca-se a 

presença de Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil;  

7- O RAND Corporation: criada em 1946, tem como um dos seus principais 

clientes a Força Aérea. 

Em todas as análises realizadas sobre o atual contexto da América Latina 

sobre o prisma do pensamento político contemporâneo dos Estados Unidos 

destacam-se três convergências: 1) a América Latina está em um quadro de 

gravidade social a partir da segunda metade da década de 1990, 2) esse quadro de 

gravidade social afeta negativamente a governabilidade política e, 3) tal situação pode 
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ter implicações para os Estados Unidos, sobretudo ao que se refere às agendas de 

integração continental. 

No ano 2000 a RAND elaborou o relatório “Taking charge: a bipartisanre portto 

the presidente electon foreign policy and national security” mostrando preocupações 

com os impactos da globalização e liberalização das economias, o que poderia gerar 

obstáculos ao desenvolvimento do mercado interno e estabilização da democracia, 

apesar dos ganhos em termos de fluxos de investimentos externos. Angel Rabasa (in: 

RAND, 2000) no capítulo sobre o Hemisfério Ocidental, alertava para ameaças às 

democracias em países andinos com o perigo de propagação na região dos conflitos 

verificados na Colômbia e disseminação de “novas formas de populismo” baseadas 

no exemplo do presidente venezuelano Hugo Chávez. 

As soluções apresentadas por Rabasa indicavam uma postura mais ativa dos 

EUA na região para aprofundar as reformas liberalizantes na política e na economia, 

sugeria padronização monetária baseada no dólar e citava a Argentina como um 

exemplo exitoso, fato não comprovado um ano após com as crises vividas pelo país 

no governo do presidente De la Rua. Ou seja, o problema era identificado: aumento 

da desigualdade social, bem como suas consequências sociais e políticas, todavia, as 

causas foram “reformas mal-feitas” ou “feitas pela metade” e para que fosse 

concluída, carecia-se de uma postura mais presente e ativa dos Estados Unidos. 

Prossegue Ayerbe: 

Para Stephen Johnson, Analista de Assuntos Latino-Americanos da 
Heritage Foundation, América Latina é menos estável e próspera do 
que era há 10 anos. Reformas executadas pela metade não 
permitem a participação plena dos cidadãos na política ou na 
economia. De acordo com os resultados eleitorais, os latino-
americanos tornaram-se cada vez mais desiludidos com suas 
experiências com a democracia e o capitalismo... Conforme relatório 
de Latino-barômetro, de 2002, apenas 32% dos cidadãos dos 17 
países latino-americanos dizem que estão satisfeitos com a 
democracia – abaixo do 37% em junho de 2000. Somente 24% têm 
opiniões positivas em relação à economia de mercado (AYERBE IN: 
DUPAS, 2005, p. 259). 

 

Para Johnson, o neoliberalismo não havia morrido na América Latina. As crises 

seriam criadas não pelas reformas em si, mas pelas suas más aplicações na região. A 
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saída seria aprofundar o receituário do Consenso de Washington e não abandoná-lo 

Isso porque a democracia e os mercados livres – os dois pilares do 
liberalismo – só passaram pela primeira geração de reformas – as 
eleições de autoridades públicas e a troca de estratégias econômicas 
de substituir importações por maior cobertura ao exterior. Sem uma 
evolução contínua, essas reformas não têm muito a adicionar na 
geração de sociedade mais livres e prósperas (Ibid, p. 259). 

 

O Inter-American Dialogue segue os mesmos princípios. Em seu Relatório 

Político 2003 The Troubled Americas identifica: 

O crescimento se paralisou, o investimento estrangeiro caiu 
agudamente, e o desemprego e a pobreza pioraram. Em alguns 
lugares emergiram novas lideranças interessantes, mas as 
instituições políticas não estão totalmente alicerçadas na maior parte 
da América Latina. Diversos países enfrentam crises nacionais 
extremas que poderão levar anos para serem resolvidas (IAD, 2003a 
apud AYERBE, 2005, p. 262) 

 

O Instituto apresenta como receituários três ideias básicas para o progresso e 

desenvolvimento da região: a primeira é que seja a democracia com eleições a única 

maneira aceitável de se alcançar e exercer o poder político; a segunda é que as 

economias latino-americanas se reorganizem em torno das diretrizes do mercado e 

estejam abertas ao comércio internacional e investimentos financeiros; a terceira 

ideia, básica para o desenvolvimento da região, seria o reconhecimento, por parte 

das nações da América Latina, da necessidade de “construir parcerias construtivas 

com os Estados Unidos” (Ibid, 2005). 

Destaca o IAD como encaminhamentos para o fortalecimento da democracia 

na esfera política, o fortalecimento e a respeitabilidade dos partidos políticos e de 

suas lideranças, maculadas em muitos casos por corrupção, o controle da 

criminalidade, sobretudo a relacionada ao narcotráfico e o melhoramento do 

desempenho da economia para melhorar as condições de vida da população.  

Diz Mark Falcoff, diretor do Latin American Outlook do American Enterprise 

Institute, que com o fim da Guerra Fria, os governantes da América Latina, esperavam 

maior aproximação dos Estados Unidos com o hemisfério, trazendo maiores 

oportunidades de investimento e fazendo frente às barreiras comerciais da União 
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Europeia. Esse clima de otimismo e expectativas termina com a crise do México em 

1994 e com os atentados de 11 de setembro de 2001, a agenda da política norte-

americana exclui por completo a priorização da América Latina. 

Essa perda de atenção, diz Falcoff, ocorre em um mau momento. Segundo ele:  

Nós estamos testemunhando o início de uma separação em duas 
Américas Latinas – uma correndo por um eixo irregular da Cidade do 
México através de América Central para o Chile, e outro de Havana, 
passando por Caracas, Brasília e possivelmente Quito e Buenos 
Aires. O primeiro estará amplamente associado aos Estados Unidos, 
em termos econômicos e geo-estratégicos; o segundo definir-se-á 
pela oposição ao Consenso de Washington na economia e nas 
finanças, ao livre-comércio hemisférico, e às agendas estratégicas 
mais amplas da administração Bush. As implicações políticas futuras 
são demasiado importantes para serem ignoradas (FALCOFF apud 
AYERBE IN: DUPAS, 2005, p.271) 

 

Compartilhando das preocupações do analista do AEI, ConstantineMenges, 

pesquisador sênior do Hudson Institute, vê mais além nas novas ameaças que 

aparecem na região. No AmericasReport de março de 2004, há publicação de um 

relatório nos moldes da CIA reclamando da negligência do governo dos Estados 

Unidos com relação à formação de um eixo de países influenciados por Cuba, a 

saber: Venezuela, Brasi l, Equador, Colômbia e Bolívia. 

Nos dois últimos casos, dizia Menges, a presença esquerdista não estaria nos 

governos, mas sim em organizações guerri lheiras, no caso da Colômbia e em 

movimentos sociais como os ‘cocaleros’ na Bolívia, liderados pelo então futuro 

presidente Evo Morales. 

Desde janeiro de 2003, populistas pró-Castro foram eleitos para a 
presidência da Venezuela, do Brasil e do Equador. Estes países, 
juntos com Cuba, têm uma população combinada de 223 milhões de 
habitantes. As narco-guerrilhas comunistas das FARC e do ELN, 
apoiadas por Castro desde 1962, agora controlam mais do que a 
metade da Colômbia e buscam substituir seu governo democrático. 
No Bolívia, um líder pró-Castro dos plantadores de coca atingiu o 
segundo lugar nas eleições presidenciais de 30 de junho de 2002, e 
desestabilizou o governo em outubro de 2003. (MENGES apud 
AYERBE in: DUPAS, 2005, p. 272) 

 

Para todos os institutos analisados, há consenso de que inexiste vinculação 
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entre a origem dos atuais problemas sociais, políticos e econômicos vividos hoje pela 

América Latina e as reformas liberalizantes. Os problemas na verdade, segundo 

afirmam, seriam consequências das suas más aplicações, erros de gestão ou 

simplesmente suas incompletudes. 

Portanto, não seria o caso de mudar os rumos da política econômica proposta 

para a América Latina com o Consenso de Washington, mas aprofundá -lo. De igual 

modo, todos os institutos concordam que o governo dos Estados Unidos, ainda 

negligente dos seus interesses na região após os atentados de 11 de setembro de 

2001, precisa dar mais atenção a América Latina, adotando uma postura mais 

proativa. O pensamento político norte-americano estuda a América Latina, como era 

de se esperar, a partir dos interesses dos Estados Unidos. Como assimilar esse 

modelo de Ciência Política à nossa realidade? 

Quanto ao necessário movimento, para os Estados Unidos, de reaproximação 

com a América Latina, os norte-americanos dividem-se. Os conservadores alertam 

para a ascensão de uma esquerda que reinventaria as suas tradições antiamericanas, 

estatistas e de rejeição da economia de mercado. Para tanto, o governo dos Estados 

Unidos deve fortalecer aliados como Fox e Uribe, hoje Calderón e Santos, no México 

e Colômbia, respectivamente e enquadrar adversários como Chávez.  

Quanto aos moderados, não veem as ameaças sistêmicas 
apontadas pelos mais conservadores quanto às novas forças de 
esquerda que governam países relevantes da região. “Não há o que 
temer com Lula, que já demonstrou claramente seu apreço pela 
democracia, sua convicção em favor do respeito das regras do jogo 
numa economia capitalista, devendo-se reconhecer a apoiar políticas 
de combate à pobreza que não colidem com valores do American 
wayoflife” (Ibid, p. 305)  

 

É assim que poderemos verificar que a tripartição entre democracia liberal, 

autoritarismo e totalitarismo foi paulatinamente substituída e atualmente se expressa 

de uma nova maneira, indicando a existência de democracia liberal, governos amigos 

e governos inimigos, por parte dos Estados Unidos.  

Os governos amigos serão identificados como sendo de matriz social-

democrata. Não aplicam o Consenso de Washington porque se sustentam na 

manutenção, construção ou ampliação de um arquétipo semelhante ao Estado de 
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bem-estar social. Os governos inimigos seriam os que adotam políticas menos 

moderadas e procuram lograr modificações mais amplas em suas sociedades. A 

estes governos geralmente são associados elementos, que por parte do pensamento 

hegemônico na Ciência Política, são características não-democráticas, resquícios 

autoritários e tendências totalitárias. 
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2 SEGUNDO CAPÍTULO  

SOBRE A TEORIA DAS DUAS ESQUERDAS 

 
 

O fim da Guerra Fria e a queda do socialismo foi para a esquerda latino-

americana, um divisor de águas. Assim diz Jorge Castañeda em seu repercutido livro 

A Utopia Desarmada – intrigas, dilemas e promessas da esquerda latino-

americana.Com o desaparecimento do socialismo real e o descrédito das ideias 

socialistas, a esquerda se via diante de uma ofensiva política e ideológica do 

capitalismo, mas, com as mesmas condições objetivas que lhe davam legitimidade.  

Ficou para a esquerda uma sensação de derrota devido a uma 
conexão real ou imaginaria da esquerda com o socialismo existente 
(...) Para a esquerda, a queda do socialismo na União Soviética e na 
Europa Oriental, representa o fim de uma utopia motivadora e real 
com quase um século de antiguidade. De fato, a própria ideia de uma 
alternativa totalizante ao status que foi posto em xeque 
(CASTAÑEDA, 1994, p. 205). 

 

A vitória do capitalismo sobre o socialismo burocrático encerrava uma disputa 

que perpassava todo o século XX e atingia todo o globo. A década de 1990 nasce sob 

o signo de total hegemonia do capitalismo. Mais do que o fim do socialismo real, 

modelo sem unanimidade no interior da esquerda, a crise que se impõe se dá pela 

ofensiva política e ideológica do capitalismo, vencedor na disputa com a sua antítese 

de então. 

Amplos setores da esquerda no continente assimilaram como sendo sua a 

queda do socialismo real. Em toda a América Latina, até mesmo setores moderados 

de centro-esquerda foram identificados com a experiência soviética, enquanto que 

grupos de direita e conservadores, os mesmos que davam sustentação às ditaduras 

militares, eram identificados com a luta pela democratização no Leste.  

Neste momento de fragilidade política da esquerda mundial, a direita começa 

uma jornada ferrenha em diversas frentes, notadamente política e cultural, pela 

disputa daconcepção de democracia. O adjetivo liberal passa a ser “vendido” ao 

mundo quase como um complemento natural do termo “democracia”. 

Assinala Castañeda (1994) que a esquerda passa, com isso, por um processo 
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de moderação, abdicando da idéia de revolução (tão central para muitos setores da 

esquerda latino-americana), que teria murchado porque teria se tornado indesejável 

ou inimaginável. A esquerda na América Latina viu-se sem referencial para conceber 

um projeto alternativo. 

Na América latina, a esquerda se identificava com políticas 
econômicas falidas e descartadas do mundo socialista, enquanto a 
direita apoiava as mudanças porque passavam os antigos países 
socialistas. A esquerda achava-se numa situação insustentável. Ou 
se aferrava a suas convicções – que na realidade não eram suas, 
mas lhe haviam sido impostas – e defendia o indefensível: uma 
economia dirigida pelo Estado, fechada e subsidiada, num mundo 
onde tal ideia parecia totalmente obsoleta, ou dava uma reviravolta 
completa e apoiava a trajetória contrária, manifestamente moderna, 
competitiva e de mercado livre. Nesse caso, terminaria por imitar a 
direita ou seria absolvida por ela, perdendo sua raison de’être.” 
(CASTAÑEDA, 1994, p. 210-11). 

 

Por outro lado, a esquerda latino-americana, diz Castañeda, poderá atuar sem 

ser acusada de antidemocrática, sem ser automaticamente vinculada ao modelo 

soviético-cubano e sem se defender das acusações de ser antiamericana. Haverá 

neste novo cenário pós-Guerra Fria uma “latino-americanização” da esquerda que 

terá um desenvolvimento autônomo sem a pressão da bipolaridade EUA-URSS. É 

neste prisma que Castañeda trata de uma nova esquerda.  

Uma nova temática para a esquerda é a questão nacional que fica evidenciada 

por dois fatores: o primeiro, a ausência de fronteiras para o capital que com isso cria 

mudanças de consumo e de comportamento em todo o mundo. O segundo fator, 

consequênte do primeiro, é a defesa da soberania nacional assediada pela 

mundialização do capital. 

Sem a Guerra Fria cessam as desconfianças anticomunistas dos Estados 

Unidos na América Latina e com isso a defesa de posições nacionalistas não 

produzirão, nos Estados Unidos, a reação excessiva de outrora. Castañeda sugere 

com isso que podem ocorrer transformações política sem que sejam alteradas as 

relações econômicas, não despertando maiores atenções do capital internacional. 

“Portanto, o primeiro capítulo do novo nacionalismo da esquerda deve fundamentar-

se na redefinição e afirmação da soberania em matéria de assuntos internos e não 

econômicos” (CASTAÑEDA, 1994, p. 254). 
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Sugere ainda que a esquerda deve rejeitar intervenções ou ingerências no 

combate ao narcotráfico, mas que em questões como direitos humanos, meio 

ambiente, trabalhista, defesa do consumidor, deve estar aberta à cooperação 

internacional porque essa fortalece o nacionalismo. 

Porém, para além da questão nacional, a maior prioridade da esquerda, diz 

Castañeda, deve ser a sua relação com a democracia, reconhecendo que esta nunca 

foi uma questão bem resolvida em suas relações internas. Entende por democracia:  

A disputa eleitoral para o poder, caracterizada por eleições livres, 
uma certa imparcialidade, e um terreno de jogo pelo menos 
moderadamente equilibrado. Além disso, a democracia 
representativa implica o predomínio do estado de direito e a relativa 
independência dos poderes Judiciário e Legislativo; o respeito aos 
direitos humanos, pelos menos de acordo com os critérios latino-
americanos (ou seja, que os governos não torturem impunemente 
nem permitam que os outros o façam); e a defesa das liberdades 
básicas de imprensa, associação, manifestação e organização, 
inclusive a livre sindicalização, a contratação coletiva e o direito de 
greve (CASTAÑEDA 1994, p.271-272). 

 

A democracia que a nova esquerda deve adotar em seu programa político é o 

princípio da alternância de poder, ou de governo do Estado burguês, e as condições 

impostas por este princípio. Combater e denunciar todas as formas de corrupção e 

lutar pela melhoria dos sistemas eleitorais com ampliação dos direitos políticos. 

Acesso aos meios de comunicação, financiamento das eleições, ausência de 

intimidações, perseguições ou repressões no processo eleitoral. O novo programa da 

nova esquerda sugerido por Castañeda é a reafirmação das bandeiras liberais do fim 

do século XVIII. 

Seguindo esse raciocínio, a corrente de esquerda que não se coadunar com 

este pensamento estará extemporânea, presa a uma época que não mais existe e 

com propostas ultrapassadas e obsoletas. Mais que isso, a esquerda que não aderir 

ao programa do liberalismo político é vista como uma esquerda “má” que daria 

motivos para a manifestação da direita e que atrapalharia o pleno desenvolvimento de 

uma esquerda “boa”. 

Para Jorge Castañeda a esquerda latino-americana deve assumir a 

impossibilidade de construção de uma sociedade socialista, sobretudo com o fracasso 
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do modelo soviético, que deixou em refluxo a proposta de construção do socialismo. 

Por isso defende que a esquerda deve perceber a necessidade de reformas, adoção 

das regras do jogo e desarme de todas as utopias.  

Quanto ao fim da União Soviética, tem esse dado como um indicativo de que a 

esquerda deve abrir mão de velhas bandeiras e adotar as regras do jogo da 

democracia formal. Os “populistas” e “autoritários” são vistos como parte da cultura 

política do continente e que devem se modernizar para não se tornarem vítimas de 

seus próprios dogmas. Dentro das regras do jogo é possível atingir a justiça social, 

segundo Castañeda. 

Diz Castañeda que a América Latina está adotando um desvio para a 

esquerda, o que acarreta em recuos contra as boas tendências que predominaram 

nos últimos quinze anos, como reformas visando o fortalecimento do livre mercado e 

consolidação da democracia representativa como regime político. Excetuando-se a 

Colômbia e boa parte da América Central, partidos e movimentos que se denominam 

de esquerda, de forma genérica, estão chegando ao poder nos países latino-

americanos, um a um após a ascensão de Hugo Chávez em 1998, na Venezuela.  

De acordo com este autor, o mundo inteiro percebeu essa tendência e logo 

demonstrou preocupação. Porém, faz duas ressalvas: diz que há duas esquerdas na 

América Latina, uma moderna, reformista, mente aberta e que deixou seus erros no 

passado, sobretudo a influência dos modelos soviético e cubano. A outra, pelo 

contrário, tem seu berço no populismo latino-americano, é nacionalista, estridente e 

de mente fechada e não tem as virtudes do primeiro tipo de esquerda. 

Mas, quais motivos que explicariam a ascensão da esquerda na América 

Latina? O primeiro, conforme já foi dito acima, está relacionado à queda da União 

Soviética. Sem a bipolaridade, a esquerda latino-americana ficou livre do estigma de 

ser “braço de Moscou” no continente e não precisou mais escolher entre norte-

americanos e soviéticos porque os últimos não mais existem. O segundo motivo 

repousa na combinação de aguda desigualdade social com democracia política, 

independente do sucesso ou fracassos das reformas econômicas impostas pelo 

Consenso de Washington. Afirma ainda o autor que a combinação de desigualdade 

social com democracia tende a provocar um movimento para a esquerda, como 
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mostrou a Europa Ocidental ao fim do século XIX e na América Latina hodierna. Os 

pobres votam em políticas que, segundo esperam, os deixarão menos pobres.  

As baixas taxas de crescimento, fazendo persistir a pobreza e desemprego, a 

falta de competitividade e infraestrutura precária foram problemas não resolvidos pela 

democracia que, apesar de bem acolhida e apoiada por amplos setores das 

sociedades latino-americanas, esteve de mãos atadas diante de chagas seculares do 

continente como a corrupção, governos ineficazes e concentração de poder na mão 

de poucos, diz Castañeda. 

Então, finalmente, a consolidação das eleições democráticas como o único 

caminho para o poder seria, mais cedo ou mais tarde, a condução da esquerda para 

os governos no continente, por motivos expostos nos dois primeiros argumentos, por 

questões de configuração social, de caráter demográfico e étnico da região. Ou seja, 

mesmo sem as outras causas imediatas, a América Latina quase que certamente 

estaria inclinada para a esquerda. 

Chama atenção o seguinte argumento em LatinAmerica'sLeftTurn. O colapso 

da União Soviética não provocou o colapso de seu equivalente latino-americano, 

Cuba, como muitos esperavam que fosse. A influência de Cuba teve pouco impacto 

eleitoral na formação dos novos governos, mas, para Castañeda, há na esquerda 

laços de dependência emocional com Cuba e Fidel Castro, o que se torna um 

obstáculo quase instransponível para o debate e reconstrução de relações. Um dos 

motivos: a negligência de Washington para com o continente. 

Em sendo a presença de Cuba uma grande e má influência que alimenta de 

algum modo a existência de uma esquerda má e a existência dessa má esquerda não 

é desejável, podemos concluir que essa visão dicotômica e hegemônica de esquerda 

delega aos Estados Unidos um papel destacado na solução das questões que 

apontam como problemáticas. Entre os norte-americanos, como veremos a frente, o 

assunto será tratado a partir dos interesses de Washington, como querem os latino-

americanos defensores da visão dicotômica. 

Em Castañeda, como nos demais autores que compartilham da visão 

dicotômica, há dois movimentos. O primeiro é apresentar a esquerda boa, moderna, 

reformista. Seus melhores exemplos estariam no Uruguai, com os governos Vazquez 
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Mujica da Frente Amplio, nos governos Lagos e Bachelet do Partido Socialista do 

Chile, e no Brasil, com o governo o Lula do PT. Contudo, os reflexos das políticas 

sociais destes governos sobre o campo econômico é o que gera descompassos 

políticos entre a visão liberal estadunidense e a visão progressista dessa nova “boa” 

esquerda latino americana, que entende não poder sacrificar a condição de vida da 

população em prol de uma economia de crescimento constantemente punjante. 

Em seguida, há o outro movimento. Identificando uma boa esquerda, trata-se 

agora de desqualificar, caricaturar e combater a esquerda má. Esta esquerda má tem 

tendências ao autoritarismo e são populistas e irresponsáveis, diz. Para esses 

governos, o desempenho econômico, valores democráticos e boas relações com os 

Estados Unidos não são pontos imperativos, mas, impedimentos para manutenção de 

popularidade e a conquista do máximo de controle sobre as receitas de seus países.  

O presidente Hugo Chávez, maior expoente deste tipo de esquerda, é acusado 

por Castañeda de ter levado o seu país ao chão, de fazer pouco pelos pobres e de 

usar os recursos da Venezuela para ajudar seus aliados em outros países. Porém, 

deve-se registrar que a Unesco hoje considera a Venezuela, assim como o Equador, 

como área livre de analfabetismo, conquista que contradiz a afirmação de Castañeda 

e contesta os bons resultados sociais da “boa esquerda”.  

Castañeda diz ainda que esta esquerda populista foi tradicionalmente 

desastrosa para a América Latina. O governo dessa esquerda populista levará, 

segundo ele, à inflação, aumento da pobreza e da desigualdade social e ao confronto 

com Washington; mais ainda, ameaça reverter a mais importante conquista da região 

dos últimos anos: o estabelecimento do regime democrático e o respeito pelos direitos 

humanos. Ou seja, esse tipo de esquerda deve ser combatido, mas não diretamente, 

que não surtiria efeito, mas fortalecendo a boa esquerda. 

Com o avanço do neoliberalismo, no clima de “fim da história”, a esquerda 

acatou as “regras do jogo” da democracia liberal. Em algumas situações perdeu-se 

até a identidade de esquerda, como o caso do Partido Comunista Italiano que hoje se 

chama Partido Democrático. Sozinho em cena, o pensamento neoliberal afagava as 

adesões e demonizava as resistências ao novo modelo hegemônico. 

O cientista político norte-americano, Riordan Roett, especialista em questões 
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sobre a América Latina, afirma que seu país vê, atualmente, com mais preocupação a 

instabilidade causada por um possível retorno ao autoritarismo, referindo-se à 

esquerda “má”, do que a ascensão de uma maré rosada, que por ser rosada, é mais 

moderada que a vermelha, referindo-se à esquerda “boa” 1. 

Para Roett, o caso de El Salvador é emblemático. O presidente Maurício Funes 

optou por espelhar-se em Lula da Silva, uma boa esquerda, e não em Hugo Chávez, 

uma má esquerda, embora setores de seu partido tenham fortes ligações com o 

presidente venezuelano e com isso até conseguiram financiamento para a sua 

campanha. Diz ainda Roett que a eleição de Maurício Funes é parte de um processo 

político longo e complicado, mas que é democrático. A FMLN (Frente FarabundoMartí 

de Libertação Nacional), após anos de derrota como força guerrilheira dá uma 

guinada ao centro, o mesmo ocorrendo com a Arena, partido de direita que nem 

sempre foi democrático, e isso é bom para o país, afirma. 

Segundo Graham e Pettinato (2002), para Moisés Naím, editor-chefe da revista 

ForeingPolicy, cada país da região tem suas particularidades e por isso não acredita 

em ondas, vermelhas ou rosadas. Há, para ele, sentimento de mudanças por parte do 

povo, mas não acredita em tendência à esquerda no continente. Prova disso seriam 

as últimas eleições no Panamá e de El Salvador que foram ganhas pela direita.  

Identifica Naím, deste modo, um eixo-Chávez e um eixo-Lula. Estão claras para 

os Estados Unidos as diferenças existentes na esquerda da América Latina, porém, 

preocupação haveria se países como Brasil e Chile estivessem adotando estratégias 

similares às de Hugo Chávez. Os países que se aproximaram do eixo-Chávez são 

ainda os menores e menos influentes da região. Mesmo assim, para o conservador 

norte-americano Paul M Weyrich (2002) presidente da Fundação do Congresso Livre, 

não importa o quanto Lula queira passar a imagem de um líder com uma agenda 

“rosada”, pois em seu coração estará sempre o vermelho do marxismo. A rejeição às 

reformas de mercado, afirma o conservador, podem minar as frágeis democracias da 

América Latina. 

Carol Graham (2002), do BrookingInstitute, advogava em 2002, a tese de que 
                                                                 
1Afirmação veiculada na matéria “EUA não temem mais a esquerda latino -americana, dizem 

analistas”, de autoria do jornalista Bruno Garcez, no sítio eletrônico da bbc.com em 01/06/2009.  
Disponível em 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/06/090530_eua_esquerdas_bruno.shtml>. Acessado 

em 25/06/2015.  
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caso não houvesse soluções econômicas para a região que se encontrava em meio 

ao baixo crescimento econômico, desemprego, violências e corrupção, aconteceria 

brevemente um “terrível giro à esquerda” (sic) na América Latina. O antigo argumento 

de que a ascensão de ditaduras militares é mero resultado das fragilidades 

institucionais se parece bastante com o argumento apresentado pelo cientista 

americano J. D. Bowen ao comentar o que ele classifica de surgimento de uma “nova 

esquerda” na América Latina contemporânea.  

Para James Bowen (2009) em “A Glass Half Full?State-building, Party-building, 

andthe ‘Citizens Revolution’ in Ecuador”, o surgimento desta “nova esquerda”, na 

América Latina, pode ser compreendido em parte pelo tradicional enfraquecimento 

das instituições e da tradicional instabilidade política no continente. Em tempo: o que 

Bowen chama de “nova esquerda” é explicado como sendo uma esquerda populista 

verificada em governos como os dos presidentes Hugo Chávez, na Venezuela, de 

Rafael Correa, no Equador e de Evo Morales, na Bolívia. Mesmo reconhecendo que a 

realidade da América Latina é ampla, diversa e complexa, Bowen afirma encontrar 

características únicas entre os governos e deste modo separá-los em duas 

tendências: reformistas/moderados versus nacionais/socialistas (na lente econômica) 

e, liberal/democrático versus populistas/autoritários (na lente política).  

O governo do presidente Lula, no Brasil, é o maior exemplo da “boa”  

combinação de regime liberal político com uma política econômica moderada. A 

Venezuela do presidente Chávez ilustraria o populismo autoritário, com uma política 

econômica socialista, configurando um nacionalismo-populismo de esquerda, de 

acordo com Bowen. 

Fica evidente que essa divisão entre esquerda “boa” ou “má” refere-se à 

assimilação ou não das regras do jogo da democracia liberal, tal qual existe nos 

Estados Unidos. Quanto mais próxima ao modelo norte-americano de democracia for 

a corrente de esquerda, menos conflituosa, mais responsável fiscalmente e mais 

estável, melhor será. Ao passo que uma esquerda que esteja vinculada aos conflitos 

sociais e políticos, que não seja “responsável” fiscalmente com o aumento dos gastos 

públicos e consequente aumento do papel do Estado, será menos estável e com mais 

tendências populistas e autoritárias sendo, por isso, uma má esquerda. 
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As novas formas institucionais criadas pelos governos da “nova esquerda” não 

democratizam a sociedade, na visão de Bowen. Pelo contrário, preocupam os 

pesquisadores acadêmicos porque podem afetar as instituições democráticas. As 

novas Constituições da Venezuela, Bolívia e Equador, segundo este entendimento, 

concentram poder político nas mãos do executivo e ampliam a participação do Estado 

na economia.  Citando Maxwell Cameron, Bowen cogita uma “antropologia política” ao 

dizer que uma boa ou má esquerda pode ser reflexo de todo o país e não apenas de 

um líder ou governo específico. 

A ameaça à democracia identificada nas constituições dos governos da “nova 

esquerda” assenta-se na visão do cientista político conservador Samuel Huntington 

(1968).  Para ele, se os níveis de participação política ultrapassarem a capacidade 

das instituições para recebê-la, a estabilidade política corre perigo e a vida política 

assumiria um “tom maquiavélico”. Para esta concepção, o aumento da participação 

dos cidadãos não é indicativo de democratização, mas caminho à fragilidade das 

instituições políticas.Assim, regimes violentos e autoritários estariam legitimados, visto 

que o que ele, Huntington, busca é o fortalecimento das instituições. Outra 

consequência política clara deste tipo de elaboração que torna um governo autoritário 

aceitável é a criminalização dos governos que agem de outro modo que não o 

estabelecido como aceitável por esta linha de pensamento. 

Desse modo, mais recentemente, Scott Mainwaring (apud Bowen, 2009) 

sofisticou este argumento no sentido de explicar o mau funcionamento das 

instituições democráticas na região andina. Argumenta Mainwaring que, de fato, os 

Estados andinos são democráticos no sentido de que as instituições formais de 

representação política funcionam e estão acessíveis para quase todos os cidadãos 

em condições de igualdade. São Estados democráticos do ponto de vista formal da 

democracia liberal norte-americana, portanto. Entretanto, as deficiências dos Estados 

andinos estariam nas dificuldades de desempenho dos governos que muitas das 

vezes não conseguem cumprir funções fundamentais, como ação legal e segurança 

pública. 

Bowen (2009) não se convence das ponderações apresentadas por Scott 

Mainwaring, que enfoca os tribunais e a polícia como elementos de análise. O correto 

seria, conclui Bowen, dar atenção suficiente para a institucionalização da 
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representação política e não apenas para a expansão e aprofundamento desta 

representação, a qual apenas secundariamente deve ser tema de discussão. Cita 

então como exemplo o presidente Rafael Correa, que segundo ele já se tornou um 

caudilho clássico. Ao rejeitar o rótulo de membro de um partido, dada a alta 

insatisfação popular com a forma de organização partidária, Correa estaria 

prejudicando a institucionalização da democracia, na qual seria virtuoso o ciclo de 

sucessões entre partidos de esquerda e direita. 

Teodoro Petkoff (2007), opositor do presidente Chávez na Venezuela, Jorge 

Castañeda (1994) que fez parte do governo neoliberal de Vicente Fox no México, 

entre outros, afirmam categoricamente a existência de duas esquerdas. Para eles há 

uma esquerda racional e pragmática, expressa no PT, no Brasil, Frente Amplio no 

Uruguai e PS, no Chile, contraposta a uma esquerda populista e ideológica, 

representada por Fidel Castro, em Cuba, por Rafael Correa, no Equador, por Evo 

Morales, na Bolívia e por Hugo Chávez, na Venezuela.  

Diz Petkoff que é um erro equiparar essas duas esquerdas. Os próprios termos 

“esquerda” e “direita”, segundo diz, confundem mais do que esclarecem, ao passo 

que ocultam as assimetrias e incompatibilidades existentes entre as forças e 

organizações no interior de cada espectro político. Para ele há uma esquerda 

moderna e uma arcaica, que por assim ser não pode servir de referência à realidade 

hodierna. 

Diz Petkoff na abertura de seu artigo “As duas esquerdas”:  

Após a Guerra Fria, muitos partidos da denominada ‘família da 
esquerda latino-americana’ modernizaram suas doutrinas, afastando-
se do socialismo real e buscando aprofundar a equidade social e a 
democracia. “Mesmo assim, a esquerda não é homogênea. Existe 
outra corrente de inspiração radical que atua através do 
personalismo, do autoritarismo e do controle férreo dos poderes 
públicos, colocando-a no limite da democracia formal” (PETKOFF, 
2007, p.1). 

Em suas palavras, Petkoff afirma que há uma esquerda que segue 

acertadamente para a democracia, logo, a outra esquerda não seria democrática. Os 

traços autoritários, que de acordo com a Doutrina Kirkpatrick, eram vistos na América 

Latina nas ditaduras militares, Petkoff agora indica na esquerda radical que para ele 

está no limite da democracia formal. 
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Essas duas esquerdas encontram-se em oposição uma a outra, embora façam 

parte da mesma “família”. Esse pensamento “cara ou coroa” de Petkoff coloca na 

conta da esquerda revolucionária as ações de ditadura militares, como no caso do 

Chile: 

O ‘pinochetazo’ e a ditadura fizeram a nação pagar o custo dos 
excessos ‘revolucionários’ da ultra-esquerda, e tem sido a memória 
do ocorrido a vacina que protege o governo de Lagos, que não teve 
que lidar, como Allende, com as estéreis provocações do ultra-
radicalismo que tanto contribuiu ao gorilismo revanchista (Ibid, p.04) 

 

A esquerda radical, notadamente Hugo Chávez, de quem Petkoff é um 

ferrenho opositor, apresentando um forte discurso anti-imperialista, partindo, segundo 

ele, de uma premissa falsa, típica de uma velha e antiquada esquerda, a de que não 

é possível convivência com os Estados Unidos.  Para este autor, a esquerda moderna 

é a que, segundo essa argumentação, é aquela que soube abandonar seus 

infantilismos e internalizar os valores da democracia liberal e afirma: 

Sem a estridência falsamente radical da esquerda borbônica (essa 
da qual, como da Casa Real, é possível dizer que nem esquece nem 
apreende) a outra corrente marcha por um caminho de reformismo 
avançado que compatibiliza a sensibilidade social com a 
compreensão de que as transformações na sociedade passam pelo 
desenvolvimento econômico com equidade e pelo fortalecimento e 
aprofundamento da democracia (Ibid, p.3). 

 

A esquerda que insiste em não se modernizar é chamada por Petkoff de 

castrochavista e, não tendo muito acréscimo recebido da “paleorrevoluçãofidelista” 

(sic) busca-se inspirar no que chama de confuso bolivarianismo da Venezuela, 

propagado pelo presidente Hugo Chávez. O chavismo, diz Petkoff, é a confluência do 

militarismo de esquerda, grupos marxista-leninistas, com personalismo, messianismo, 

caudilhismo e autoritarismo que encontra ressonância nas massas populares.  

Para Petkoff, a unidade entre os setores castrochavistas estaria construída em 

uma vaga proposta emocional de redenção social, com elementos humanistas, anti-

neoliberais, anticapitalistas desembocando na proposta de construção do socialismo 

do século XXI. Entre os dois tipos de esquerda, existem, todavia, o que Petkoff chama 
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de vasos comunicantes. O primeiro seria a preocupação da esquerda “moderna e 

democrática” em manter relações cordiais com a esquerda “conservadora e não 

democrática” como forma de manter lealdade à sua própria trajetória e diminuir os 

incômodos possivelmente advindos das demandas beligerantes do discurso anti-

imperialista. O segundo vaso comunicante se daria como consequência da política 

externa norte-americana para a América Latina e Caribe já que os novos governos de 

esquerda apresentam intenções de redefinirem em novas bases as suas relações 

com os Estados Unidos, o que forja um elemento coesivo entre as duas esquerdas.  

No recente e jocoso artigo “Maradona como metáfora argentina” publicado em 

El País2, John Carlin e Carlos Pierini (2010) defendem a seguinte tese: há 

características naturais do povo argentino que os fazem ter Diego Maradona como 

modelo a ser seguido e, por conseguinte, isto afeta o desenvolvimento na Argentina 

porque também se expressa na política.  

A culpa de todos os problemas da Argentina, incluindo a esfera política, seria 

de Maradona. Não ele em sim, claro, mas o que ele representa. Representa a 

esperteza e a vivacidade, mas também o desprezo pela ética do trabalho, a crença 

em soluções mágicas, o impulso de desculparem-se jogando a culpa nos outros, o 

que chamam de aberração. 

E essa aberração aconteceria também na política, já que o país tem sido 

governado por militares ou populistas, todos corruptos e incompetentes. O governo do 

presidente Kirchner, dizem eles, não se pareceu em nada com os governos sérios e 

pragmáticos do Brasil, do Uruguai e Chile, países nos quais “hoy se consume más 

carne per cápita que en Argentina” (sic). Para eles, o atual peronismo argentino se 

parece mais aos modelos de governo do presidente Hugo Chávez na Venezuela e 

Daniel Ortega na Nicarágua.  

Muito conhecida é a classificação apresentada pelo cientista político e 

jornalista peruano Álvaro Vargas Llosa, homem de livre trânsito junto à grande mídia 

comercial na América Latina. Vargas Llosa escreveu, junto com Plínio Apuleyo 

Mendonza e Carlos Alberto Monaner, o livro “El regresso Del Idiota” (2007). Nele, 

Vargas Llosa e seus companheiros apontam duas esquerdas no continente, uma 

                                                                 
2Matéria disponível em <http://elpais.com/diario/2010/10/05/opinion/1286229613_850215.html>. 

Consultada em25/06/2015.  
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“carnívora” e outra “vegetariana”. A explicação gastronômica deste autor não inova no 

que refere ao elogio de uma para ridicularização da outra. 

Concorda Vargas Llosa e seus companheiros que há na América Latina uma 

tendência à esquerda, mas acusa a existência de um tipo de esquerda que não 

acredita em reformas sim em revoluções e rupturas, os carnívoros. Para ele, a causa 

do surgimento desta tendência de esquerda mais radical se deve à po uca habilidade 

de governos anteriores em se apresentarem para o conjunto da população como 

alternativa viável e crível. 

Para estes autores, a verdadeira revolução que deve acontecer na América 

Latina é a consolidação do liberalismo, da propriedade privada,  dos mercados 

competitivos e da globalização. Por isso, apresentam desconfiança quando do uso do 

termo democracia na boca dos carnívoros. Para eles, o que estes carnívoros famintos 

chamam de democracia é na verdade um modelo que vai aos poucos corroendo a 

propriedade privada e que vê a liberdade de imprensa como uma ameaça. Os atuais 

presidentes da Venezuela, Equador e Bolívia. 

Assim, é preferível a esquerda vegetariana, que são aqueles partidos e 

correntes de esquerda que foram se modernizando com o passar do tempo e se 

colocam hoje em dia como uma aceitável e exequível alternativa política. Entenderam 

os vegetarianos que a receita para o progresso está na democracia liberal na esfera 

política e a economia de mercado na esfera econômica, porém com relativa atenção 

aos direitos sociais. 

Entre os vegetarianos estariam os atuais presidentes do Brasil, Uruguai e as 

experiências dos governos do Partido Socialista no Chile. Para estes, diz Vargas 

Llosa, não é incompatível ser procedente da esquerda e aprender as lições da 

modernidade, que não tem nada a ver com ideologia, mas com o bom senso. 

Para o uruguaio Jorge Lanzaro (2007), por exemplo, o caso da Argentina 

quebra a possível dualidade, uma vez que a versão mais recente do peronismo, 

expresso nos governos de Nistor e Cristina Kirchner, não se reivindica nem é 

considerado como corrente de esquerda, embora seja anti-neoliberal e por isso 

incluído entre os governos progressistas.  



 67 

Em sua análise, Lanzaro identifica a existência de social-democratas, como o 

Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil, a Frente Amplio (FA) no Uruguai e o Partido 

Socialista (PS) do Chile. Em seguida, os populistas de novo cunho, com discurso 

ideológico radicalizado, encontrado no Equador com o governo do presidente Rafael 

Correa do partido Alianza País, na Bolívia com o governo do presidente Evo Morales 

do Movimientoal Socialismo e na Venezuela, com o governo do presidente Hugo 

Chávez. Finalmente, a experiência do Partido Justicialista, na Argentina, o qual seria 

categorizado como Nacional-Popular. 

Os governos social-democratas são os compostos por partidos políticos de 

esquerda com origem socialista, reformista ou revolucionário, que acatam as regras e 

restrições políticas e econômicas da democracia liberal e de mercado. Porém, 

procuram implementar novas políticas sociais, consolidar direitos democráticos e 

interferir na economia.  

Diferentes intensidades de esquerdas, é assim que Manoel Alcântara Saéz, da 

Universidade de Salamanca, identifica as diferenças entre as esquerdas na América 

Latina. Sua intenção é, a partir de uma base de dados, averiguar empiricamente a 

existência de mais de uma esquerda na América Latina. Essas intensidades dão 

conta da existência de uma “extrema -esquerda”, “esquerda” e “centro-esquerda” 

termos, ao que parece, escolhidos aleatoriamente. 

Alcântara Saéz(2008) empreende a tentativa de enquadrar um fenômeno 

político em uma régua de intensidades, não levando em conta peculiaridades de cada 

realidade. Em seguida, reproduz com base em “fortes dados empíricos” 

arregimentados pelo Projeto Elites Parlamentares Latino-americanas (PELA) que 

realiza entrevistas com congressistas e políticos do continente, a tentativa de 

categorizações usando a dicotomia Estado-Mercado. 

Para ele existe a extrema-esquerda, que agruparia a FMNL, em El Salvador, 

o Pólo Democrático na Colômbia, PRD no México e a Frente Sandinista de 

Libertação Nacional, na Nicarágua, que ficam na escala ideológica de Sáez entre 1e 

2,49.  

Em seguida, existem os partidos de esquerda, agregando o Partido Socialista 

do Chile, a Unión por El Perú (UPP), Movimiento al Socialismo (MAS) na Bolívia, 
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Frente Amplio (FA) no Uruguai, Movimiento V República (MVR) na Venezuela, que 

ficam entre 2,50 a 3,99. 

Por fim, os partidos de centro-esquerda, com o Partido dos Trabalhadores 

(PT) no Brasil, Partido Acción Ciudadana (PAC) na Costa Rica, o Partido 

Justicialista, na Argentina e a Unidad Nacional de La Esperanza, na Guatemala que 

estão entre 4 a 4,49. 

Necessária ressalva se faz: para Saéz, muitos destes partidos, como o PS do 

Chile, e Frente Amplio no Uruguai, estão à esquerda de seus líderes. Na conclusão 

de seu artigo “La escala de laizquierda”, no entanto, Saéz foi pouco original e diz 

que nestas três intensidades de esquerda existem de fato social-democratas e 

populistas, como avaliam publicações recentes.  

Adotando postura analítica distinta e semelhante à próxima categoria de 

autores, no artigo “Esquerdas Latino-americanas: uma tipologia é possível? ” Fabrício 

Pereira da Silva (2010) chega afirmar que os elementos que existem em comum 

entre as esquerdas latino-americanas têm a mesma importância dos elementos que 

as distinguem. 

 Para eles há muitas semelhanças e as diferenças, embora existentes e 

marcantes, não são definitivas. As distintas situações ambientais vividas por cada 

esquerda e em cada país determina de forma particular as experiências registradas. 

Alguns partidos ou coalizões, pode-se dizer, chegaram ao governo em contexto de 

refluxo dos movimentos sociais e em uma fase menos contestadora, e assim, teriam 

mais tendência à adaptação.   

Em outros contextos, quando o neoliberalismo e os partidos com ele 

identificados, encontram-se em situação de profundo desgaste e deslegitimação, as 

forças que ascendem ao governo, o fazem por uma via mais contestatória em 

comparação com outras esquerdas do mesmo continente. Ademais, lembra Silva, é 

preciso estar atento para as mudanças ocorridas no interior de cada esquerda no 

decorrer do tempo. Identifica que em todos os casos houve adaptação ao sistema 

partidário. Com isso, apresenta a seguinte tipologia entre os partidos, adaptados ao 

seu respectivo sistema político nacional e que aparecem como dirigentes em seus 

governos ou apresentam-se como real alternativa de poder.  
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1. Eleitoral programático: Partido dos Trabalhadores (PT), Frente Amplio (FA), 

Partido Socialista do Chile (PSCH), Frente Sandinista de Libertação Nacional 

(FSLN) e Frente FarabundoMartí de Libertação Nacional (FMLN) 

 

2. Movimentista/Étnico-congressual: Movimientoal Socialismo (MAS) 

 
3. Personalista: Movimiento V República e Partido Socialista Unido da 

Venezuela (MVR/PSUV) e Alianza País . 

 

Ao analisar o giro à esquerda vivido pela América Latina, encontramos uma 

categoria de pensamento sui generis, já que se distancia dos arquétipos dicotômicos 

elaborados pelo pensamento hegemônico. O que é para o pensamento hegemônico 

uma “boa esquerda” é passível de muitas críticas para esta corrente de pensamento, 

ao ponto de em dado momento sequer considerar de esquerda a “boa esquerda”. 

Assim, podemos apontar outra dicotomia que vai por um caminho axiológico inverso. 

 

Tariq Ali (2008), em “Piratas do Caribe”, defende que está surgindo na 

América Latina, a partir das bases, uma alternativa essencialmente social-

democrática ao capitalismo neoliberal e que apresenta potencial de repercutir 

positivamente em diversas partes do mundo. Comemora a ascensão de um “zambo” 

à presidência da Venezuela, de um índio aimará para a presidência da Bolívia e de 

um mestiço para a presidência do Equador. Hugo Chávez, Evo Morales e Rafael 

Correa, sob a mística da Revolução Cubana, inauguram um novo tempo de 

soberania e inclusão social a partir da América Latina. 

 

Defende Ali que os governos da Bolívia, Venezuela, Equador e Cuba são os 

únicos que de fato preocupam-se de modo consequente e transformador com 

educação, saúde, moradia, terra, para o povo. Esse giro à esquerda, então, não 

pode, segundo Ali, ser generalizado para todo o continente. Governos como os do 

Brasil, Chile e Uruguai seriam apenas alternativas que o Ocidente prefere a Castro, 

Chávez, Morales e Correa.  

 

Os partidos de “centro-esquerda” (sic) igualam-se aos de direita ao renderem-

se à política do dinheiro e não se estabelecem como alternativas reais ao 
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neoliberalismo. Ao contrário, apresentam-se aceitáveis ao capital e assim operam 

um rebaixamento programático. O maior exemplo deste modelo, para Ali , é o Partido 

dos Trabalhadores no Brasil. 

 

O fato de o Partido dos Trabalhadores de Lula ter abandonado seu 
programa tradicional em favor do capitalismo neoliberal foi uma 
escolha. Como partidos socialdemocratas de outros lugares, a 
liderança do PT decidiu alcançar o poder (sic) era mais importante de 
que permanecer fiel ao programa que os ajudaria a conquistar a 
presidência. (ALI, 2008, p.53-4) 
 

 
E completa: “não existe agora qualquer diferença significativa entre os líderes 

do PT e a oposição que os desafia. As diferenças que existiam estão sepultadas no 

passado” (Ibid, p.55) 

Fica claro que para Tariq Ali, a referência de esquerda no continente 

encontra-se no eixo Venezuela, Bolívia e Equador, acrescidos de Cuba. Também 

desmascara as intenções do pensamento hegemônico ao elogiar as experiências 

mais moderadas no continente. Porém, afirma que a Boa Nova latino -americana se 

depara com o aparecimento de governos social-democratas, que, portanto, serão 

identificados com um leque de políticas públicas de proteção e inclusão dos seus 

cidadãos, deixando o termo “revolução” para a esfera cultural. 

 

O novo bolivarianismo combina um nacionalismo continental e 
reformas socialdemocratas (sic), alimentadas pela renda do petróleo 
(...) A contradição política só pode ser resolvida pela delegação de 
poderes aos pobres, pela ampliação e pelos avanços da educação, 
saúde e habitação para todos; em outras palavras, pela reversão das 
prioridades estabelecidas pelo Consenso de Washington (Ibid, p.59) 

 

 
Fica notório o cuidado que requer a utilização dos termos ao caracterizar os 

novos governos. Social-democrata, que em muitas vezes foi usado para identificar 

experiências mais moderadas e sem rupturas, aqui aparece identificando 

experiências que são geralmente chamadas de socialistas, nacionalistas, populistas 

e autoritárias.  

O caso argentino, especificamente o governo do presidente Nistor Kirchner, é 

apresentado como uma tentativa de uma terceira via entre os modelos Chávez e 

Lula e que só foi possível graças à teimosia da classe dominante da Argentina em 

não romper com os ditames do Consenso de Washington, destruindo a economia 
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nacional. 

Esse giro à esquerda no continente também é relativizado por Atilio Boron, 

para quem a mudança ocorrida na política do continente refere -se apenas à retórica. 

Se antes a defesa do neoliberalismo, sob o signo da austeridade e estabilidade 

econômica, era responsável pela criação de êxitos eleitorais, agora não consegue 

mais criar consensos, levando muitos a se oporem ao modelo neoliberal para 

elegerem-se, ao menos em seus discursos.  Anthony Daws (1999) defende que as 

ideologias são apenas construções utilitárias dos partidos políticos para conquistar 

mais votos dos eleitores-consumidores no mercado eleitoral. 

Como exemplo, Boron utiliza o caso da Argentina no qual o presidente 

Kirchner realizava discursos semelhantes aos do presidente Chávez, mas, em sua 

prática política aplicava o Consenso de Washignton. Ainda mais emblemático é o 

caso do Brasil, pois em que pese todas as condições materiais e objetivas para a 

realização de mudanças, o governo do presidente Lula deu seguimento às políticas 

inicialmente implementadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso: 

 

La experiencia paradigmática para nosotros, los científicos sociales, 
eslabrasileña, porque si hay un país que reúne todas las condiciones 
para hacerposibleeltránsitodel neoliberalismo al posneoliberalismo, 
es país es Brasil. Brasil no corre elriesgo – ni en la más demencial 
aventura de la Casa Blanca – de que se decrete un embargo o 
unbloqueoensu contra. Es un país que tiene una gravitación 
internacional imprescionante, un mercado interno de 190 millones de 
habitantes, 8,5 millones de km² y un setor industrial poderosísimo, 
que enalgunas ramas de puntacompitecon los países más 
dessarollados (...) sinenbaro, si huboalgun cambio en ese país, ese 
cambio consistió, justamente enlaacentuación de 
lastendenciasneoliberalesdelgobierno de Fernando Henrique 
Cardoso (BORON, 2006, p.23-24) 
 

 

Apesar da ascensão do governo com vínculos populares, para Borón, no que 

se refere ao que o pensamento hegemônico identifica como uma “boa” esquerda, a 

mudança é apenas retórica e não significou um recuo do neoliberalismo. Portanto, 

Boron defende que é preciso separar: uma coisa é a expectativa gerada por alguns 

governos em setores populares, outra coisa, bem diferente, são suas condutas e as 

políticas que programam. Para ele, o objetivo da esquerda é a justiça social, a qual 

está radicalmente contrária a toda forma de exploração e opressão. Outro critério é o 

comportamento político da direita. Grosso modo, contra quem a direita se opuser, 
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pode ser dado o título de esquerda. 

Ao analisar o governo da Venezuela, Boron entende que a ascensão do 

presidente Hugo Chávez, a partir das forças armadas daquele país, encontrará 

dificuldade conceitual na tradição marxista. Porém, analisando-o com base na 

realidade objetiva do povo e da política da Venezuela, percebe que o governo do 

presidente Chávez unifica toda a direita contra seu governo e governa tendo em 

vista os interesses dos pobres e por isso faz um governo de esquerda. Se toda a 

direita o ataca, se os monopólios o atacam, então Chávez é de esquerda, diz Boron.  

Ademais, para Boron esquerda pode ser definida pelo objetivo político de 

alcançar a justiça social, oposta a todas as formas de exploração e opressão. 

Qualquer governo que se afaste deste critério, não pode ser considerado um 

governo de esquerda. 

 

El objetivo de laizquierda es lajusticia social, locual está radicalmente 
en contra toda forma de explotación u opresión. De ali que gobierno 
que sea indiferente a este no puede ser un gobierno de izquierda. Y 
gobiernos de izquierdaen América Latina hay solo dos: Cuba y 
Venezuela (BORON, apud Elias, 2006, p.76) 
 

 

Assim, seguindo essa linha de raciocínio, a continuação de uma política 

econômica ortodoxa que favorece ao capital financeiro e a composição com partidos 

de base social e eleitoral conservadora por parte do governo do PT, retira o governo 

Lula da esquerda. Boron não acata a dicotomia entre duas esquerdas, mas identifica 

como esquerda apenas algumas experiências vivenciadas no continente, como o 

caso da Venezuela, Equador, Bolívia e, claro, a Revolução Cubana. 

Nesta categoria também se insere Plínio de Arruda Sampaio, para quem a 

pior derrota da classe trabalhadora não foi a capitulação do governo Lula, mas a 

destruição de instrumentos de luta criados pela classe trabalhadora nos últimos vinte 

e cinco anos. De certa forma, a direita compartilha essa visão, porque ataca muito 

mais o PT, a CUT e o MST do que o governo Lula, procurando desmoralizar a ideia 

de que a mudança é possível.  

Diz ainda Sampaio (in: ELIAS, 2006) que o fracasso do governo Lula e, por 

conseguinte, o modelo de esquerda semelhante ao seu, como o governo da Frente 

Amplio no Uruguai e Partido Socialista no Chile, como instrumento de transformação 

social expressa o esgotamento de um ciclo de acumulação de forças da esquerda. A 
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crise não é só do PT, sim do conjunto da esquerda. A crise do governo Lula é a crise 

do PT, do conjunto de todos os movimentos de esquerda e dos movimentos sociais. 

A crise expressa a absoluta falência do projeto social-democrata, segundo Plínio de 

Arruda Sampaio. 

O dilema reforma ou revolução aqui equacionado com a proposta de reformas 

revolucionárias, sendo a implementação e conquista das primeiras como parte 

constituinte da segunda. Em certa medida, o eixo Venezuela, Bolívia e Equador, o 

“eixo do bem” para esta categoria, diferencia-se e legitima-se ao passo que incluem 

socialmente camadas da população até então excluída e invertem as prioridades 

das ações governamentais. 

Porém, cabe questionar até que ponto essa categoria não se aproxima, 

mesmo que indiretamente, de seus adversários maiores, a direita política. Ao 

entenderem que formam a única esquerda existente, os defensores desta 

categorização peculiar encontram-se no dilema de precisar desmascarar e 

“esquerda que não é esquerda” e , assim agindo, fazer coro com os setores mais 

conservadores.   

A esquerda mais esquerda que as outras se encontra também com o desafio 

de não se tornar um gueto distante das organizações populares, quer seja por sua 

pouca vinculação com a luta política real, presa aos muros da academia, quer seja 

por seu programa intelectualmente radicalizado que não dialoga com os anseios 

mais imediatos da classe trabalhadora. Assim, poderá se tornar a “esquerda que a 

direita gosta”, porque ao passo que se coloca em oposição aos novos governos, 

ajudam a aprofundar o isolamento social do pensamento de esquerda. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DAS CATEGORIZAÇÕES 

 

No livro “O declínio do poder americano”, Immanuel Wallerstein (2004) afirma 

que hoje a esquerda mundial convive com dois passados expressos em dois projetos 

já desaparecidos. O primeiro deles refere-se à Revolução Francesa, que inaugura um 

modelo societário moderno, carregado de otimismo e certo de que o futuro seria 

sempre melhor que o presente, graças à racionalidade e ao progresso.O segundo é o 

modelo apresentado pela Revolução Russa que indicava que projeto da Revolução 

Francesa, na qual a burguesia era a classe dirigente, estaria inconcluso e que a 

superação desta contradição se daria com a tomada de poder por parte dos 

trabalhadores que não só iriam concluir o projeto revolucionário de 1789, mas  

também e principalmente inaugurar um novo modelo de civilização, mais avançado e 

por isso mais desenvolvido que o modelo capitalista, no qual todos os homens 

estariam livres do julgo da exploração. 

Ambas, Revolução Francesa e Revolução Russa, se inserem no que 

Wallerstein chama de sistema-mundo, semelhante a um ideário amplamente 

majoritário no mundo ocidental que acredita que estaríamos em um caminho linear 

para o progresso, em uma escala evolutiva. 

O leninismo, vertente do marxismo abraçado por grande parte da esquerda, 

que guiou a Revolução Russa de 1917 e influenciou todo o mundo, era ainda mais 

otimista que a Revolução Francesa. Diz Wallerstein que o leninismo se apresentava 

como prova cabal de que, embora os princípios da Revolução de 1789 não tivessem 

sido cumpridos, a Revolução de 1917 era a devida e necessária correção de rumos 

da humanidade e, assim, as coisas estariam saindo como esperado. 

Esquerda e direita divergiam durante todo o século XX dentro de um esquema 

que justificava e, deste modo legitimava, o sistema-mundo definido por Wallerstein. A 

chegada do século XXI coincide com a crise deste paradigma construído sob a crença 

da racionalidade humana. 

Para a direita, a solução para o capitalismo ainda é mais capitalismo. O erro 

teria se dado não no mérito, mas no método de realização do projeto proposto pela 
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burguesia. De acordo com Wallerstein, para o centro e para a direita: 

O mundo compreendeu mal essa teoria da história (...) ela ainda é, 
de certa forma, verdadeira, mas apenas se definirmos a boa 
sociedade como aquela que se caracteriza pela predominância de 
uma circulação livre e desimpedida dos fatores de produção, todos 
em mãos não-governamentais, e muito especialmente a livre 
circulação de capital. Esta utopia [conclui Wallerstein] chama-se 
neoliberalismo. (WALLERSTEIN, 2004, p. 229).  

 

Para a esquerda, ou setores da esquerda, o rumo e o caminho ainda são os 

mesmos, porém, houve imprevistos no percurso e certamente a humanidade se 

afastará da opção da barbárie. Diz Wallerstein:  

 

Certas partes da esquerda mundial, diz[em] que a teoria original 
continua a ser correta, mas que a esquerda mundial sofreu alguns 
reveses temporários, que em breve serão invertidos. Tudo o que 
temos que fazer é reiterar energicamente a teoria (e a prática). (Ibid, 
p. 230). 

 

Conclui Wallerstein, a crise que está posta é uma crise mais ampla de toda a 

teoria da história, o que é causa e efeito do sistema-mundo capitalista. 

 

Defendo que a própria teoria da história amplamente abraçada pela 
esquerda mundial – isto é, por aquilo a que chamo de movimentos 
anti-sistêmicos nas suas três variantes históricas, comunismo, 
socialdemocracia e movimento de libertação nacional – era ela 
própria um produto do sistema-mundo capitalista. Como resultado, 
embora estes movimentos tenham mobilizado grandes massas de 
pessoas para lutar contra o sistema, paradoxalmente, também 
serviram historicamente como base cultural para a estabilidade 
política relativa do sistema. A própria crença na inevitabilidade do 
progresso era substantivamente despolitizadora, e particularmente 
despolitizadorapois de um movimento anti-sistêmico alcançar o poder 
de Estado. (Ibid, p. 230). 

 

Hoje a esquerda encontra-se, para Wallerstein, em uma situação 

extremamente peculiar. Pela primeira vez em quinhentos anos o sistema-mundo 

capitalista estaria de fato em crise terminal, criando uma fase de transição, na qual o 

capital encontra dificuldade de acumulação e de reprodução, porém, ainda presa à 
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necessidade de ir dos padrões do sistema-mundo e de recriar-se para construção de 

uma nova ordem social. 

Embora haja incertezas para qual lado caminhará a humanidade, há, também 

depois de quinhentos anos, a possibilidade de uma saída progressista para a crise, 

mas que não é necessariamente progressista, salvaguardando a indeterminação 

histórica das relações humanas. 

E, finalmente, esquerda encontra-se diante da imperativa necessidade de 

elaboração de uma nova estratégia, distinta da que surgiu no século XIX. Sem uma 

nova estratégia, presumindo-se com isso uma nova teoria, a esquerda estará agindo 

com incerteza e fraqueza, repetindo o modelo de primeiro tomar o Estado e depois 

mudar o mundo. 

É neste cenário que surgem na América Latina novos governos de esquerda, 

centro-esquerda, nacional-populares ou progressistas. Importa dizer que este 

fenômeno marca o surgimento de uma novidade na política internacional e desta 

novidade poderão ser apontadas alternativas políticas para toda a humanidade.  

O cientista político argentino José Natanson (2008) fala do surgimento de uma 

nova esquerda na América Latina. Afirma que o novo tempo político em que vive a 

região, qualificada por alguns como giro à esquerda e por outros, menos precisos, 

como pós-neoliberal, não é um acidente histórico transitório e isolado como foi a 

Revolução Cubana, em 1959, a vitória de Allende e da UP no Chile de 1970, ou a 

Revolução Sandinista na Nicarágua em 1979. Como disse o presidente Rafael 

Correa, aponta Natanson, não é uma época de mudanças, mas uma mudança de 

época.  

Em “La nuevaizquierda”, diz Natanson, ocorre uma tendência profunda em toda 

a região, assim como foi o ciclo autoritário nos anos 1960 e 1970. Mesmo ressaltando 

as diferenças existentes na esquerda latino-americana, Natanson assinala um traço 

comum na política econômica dos novos governos: através de nacionalizações ou 

criações de novos impostos, esses governos procuram aumentar o poder de 

arrecadação do Estado para ampliar a sua intervenção e seu papel e ampliação de 

políticas sociais. 
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A luta contra a pobreza e a desigualdade é o critério encontrado por Natanson 

para medir o sucesso e o fracasso dos governos da nova esquerda. Em sua definição, 

diz que a esquerda é aquela corrente política que prioriza antes de tudo a luta por 

igualdade social, o que implica uma série de definições sobre o papel do Estado e sua 

intervenção na economia. Diferente de uma direita que concebe hierarquias e 

desigualdades sociais como algo natural e positivo, sobretudo se for por mérito e 

esforço individual. Definição muito semelhante às encontradas nas linhas de 

pensamento que dicotomizam as esquerdas no continente. 

 

Porém, não há aqui a preocupação em hierarquizar ou valorar os novos 

governos. Diante de uma conjuntura que requer novas táticas e novas formulações, 

a esquerda não pode correr o risco de acatar a nova roupagem da Doutrina 

Kirkpatrick. Embora a esquerda moderada e reformista receba elogios e tenha a 

aceitação do pensamento hegemônico, é verdade, de igual modo, que no interior de 

seus países recebem dura oposição dos partidos identificados como de direita ou 

conservadores. A grande mídia comercial, em países como Argentina e Brasi l, 

diante da fragilidade da oposição, assume esse papel de combate aos governos do 

Partido Justicialista e do Partido dos Trabalhadores, respectivamente. 

 

Se com o fim da Guerra Fria a esquerda da América Latina pôde ter mais 

espaço para atuação política desmembrada da influência de Moscou, também é 

verdade, que os Estados Unidos “descansaram” quanto à manutenção de sua 

hegemonia em nosso continente, priorizando suas incursões bélicas no Oriente 

Médio e, a partir dos anos 2000, elegendo a luta contra o terrorismo como tema 

primordial de sua política externa. 

 

Para além do desgaste das forças políticas identificadas com o modelo 

neoliberal, é também neste hiato encontrado na política internacional que 

expressões políticas próprias de nosso continente puderam crescer e se 

configurarem como pólos alternativos em seus países, sem estarem atrelados ao 

jogo de xadrez entre duas grandes potências. 

Todavia, com o fim da era Bush e a ascensão de Barack Obama à Casa 

Branca, os Estados Unidos perceberam o papel que América Latina pode 
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desempenhar política e economicamente no mundo,bem como o valor estratégico 

da manutenção de sua hegemonia no continente, como pressuposto fundamental 

para a manutenção de seu poderio mundo. Dada uma série de fatores, entre os 

quais, a abundância de recursos naturais e as potencialidades energéticas, não é 

plausível contar com o prolongamento do “hiato” de presença dos Estados Unidos 

no continente. Ademais, aqueles setores ligados ao grande capital especulativo e 

seus blocos de apoio nos países do continente, são bases dos Estados Unidos e 

contam ainda com muita força na fase pós-neoliberal. 

Sendo a antiga, mas ainda recente historicamente falando, dicotomia 

“autoritários”versus “totalitários” disfarce para amigos e inimigos da Casa Branca, a 

atual, “boa esquerda” versus “má esquerda” pode reproduzir o mesmo  disfarce em 

uma nova roupagem. Afinal, se uma “boa esquerda” recebe essa adjetivação ao 

assumir as regras do jogo, cabe lembrar que é com o fim da União Soviética e vitória 

dos Estados Unidos na Guerra Fria que há um enorme avanço ideológico do 

capitalismo afetando a esquerda no mundo inteiro. 

 O principal resultado deste processo foi a moderação da esquerda. Na Itália 

o Partido Comunista Italiano (PCI) tornou-se em Partido Democratico dela Sinitra 

(PDS) e posteriormente apenas DS, Democracia de Esquerda. No Brasil, o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) torna-se Partido Popular Socialista (PPS), que 

atualmente atua em bloco com o PSDB e DEM. Fatos que ilustram toda uma crise 

enfrentada pela esquerda a partir do avanço ideológico do capitalismo, que também 

se refletiu no fortalecimento de Organizações Não Governamentais (ONGs) junto ao 

enfraquecimento de movimentos populares. 

Entre os que tendem a diluir as diferenças entre esquerda e direita, a 

dicotomia também não faz sentido. Em “Fazendo o caminho ao caminhar: Aportes 

introdutórios para a caracterização da Esquerda Latino-americana no começo do 

século XXI”, Ademar Seabra da Cruz Júnior (2008) contesta a esquerdização da 

América Latina, mas, embasado em argumentos alinhados ao pensamento 

hegemônico reconhece que o ambiente das Ciências Sociais na América Latina tem 

se voltado para o estudo da esquerdização no continente, após a experiência liberal 

dos anos 1990.  

O estudo desta esquerdização é, segundo Seabra Cruz Júnior, a terceira vez 

na histórica da América Latina que surge um movimento intelectual do continente e 
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para o continente. Antes, seriam os estudos da transição democrática e a escola 

estruturalista da CEPAL, que mesmo que recebessem influência estrangeira, tinham a 

América Latina como ponto de partida e de chegada. Porém, os estudos das Ciências 

Sociais do continente sobre a esquerdização dos anos 2000 não apresentam o 

mesmo rigor teórico e metodológico que os dois períodos anteriores.  

Em seu artigo, Seabra Cruz Júnior questiona a dicotomia, segundo ele 

hegemônica nas Ciências Sociais, de que os anos 1990 são identificados com a 

direita e os anos 2000 com a esquerda. Questiona se são genuinamente de esquerda 

os governos de países assim caracterizados ou autodenominados e alerta para 

necessidade de, antes, definir-se que tipo de política pode definir um governo como 

sendo de esquerda. 

 

Trata-se, em sumo de perguntas cujas respostas devem apontar 
para a possibilidade, factibilidade e necessidade de serem superadas 
as mazelas que atravancam o caminho do desenvolvimento 
equânime e socialmente sustentável dos países do continente. Uma 
primeira pista de que dispomos para responder a essas perguntas é 
que inexiste uma correlação forte, e muito menos necessária, entre o 
avanço das condições econômico-sociais (modesto, mas palpável e 
real nos dias de hoje) e a chegada das oposições ao poder na 
América Latina. Esse entendimento é crucial para que se vislumbre 
com maior clareza o que poderia constituir um programa 
autenticamente de esquerda, democrático, sem rupturas, com plena 
preservação das liberdades.(SEABRA CRUZ JÚNIOR, 2008, p.149-
50) 

 

Para ele, essa esquerdização teria sido, grosso modo, uma resposta 

contundente ao neoliberalismo que deu vitória eleitoral a candidatos com discursos e 

plataformas políticas que remetem a um enfrentamento de conceitos identificados 

com o status quo como: direita, elites, império, na maioria dos países latino-

americanos, com exceção de México e Colômbia. 

Cruz Júnior apresenta um elemento mais presente em análises contra-

hegemônicas. Questiona se governos que perseguem políticas econômicas 

ortodoxas, se autodenominam de esquerda e são assim considerados por setores 

influentes da acadêmica e opinião pública, são, de fato, genuinamente de esquerda. 

Para ele, não há correlação causal, tampouco necessária, entre o avanço das 
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condições econômico-sociais e a chegada das oposições aos governos na América 

Latina dos anos 2000. 

Ressalta que uma dicotomia entre duas esquerdas só faz sentido se for como 

recurso para auxiliar na identificação e caracterização das forças políticas em disputa, 

mas, analisando de modo mais amplo, diz que não houve interrupção abrupta ou 

movimento que justifique a afirmação de um giro radical à esquerda no continente, no 

que se refere às políticas sociais, macroeconômicas e políticas exteriores dos países 

latino-americanos.  

 

Cabe pura e simplesmente afirmar que não houve interrupção 
abrupta ou giro radical nas políticas sociais, macroeconômica e 
exteriores dos países latino-americanos após as vitórias de diversos 
partidos e coalizações de oposição, no transcurso dos primeiros anos 
desta década (SEABRA CRUZ JÚNIOR, 2008, p.150).  

 

Para ele, a clivagem entre direita e esquerda não é útil para a compreensão da 

atual conjuntura política no continente, isto porque, em seus critérios não houve 

governo de direita na América Latina em período recente.  

Um conceito síntese para entender o que é de esquerda é a “equidade”. 

Importa saber se os “progressistas” têm conseguido melhores resultados e 

indicadores que os liberais na promoção do bem-estar social. 

 Assim, discordando da dicotomia retira da direita as forças políticas 

hegemônicas no período neoliberal, uma vez que o que classifica a direita é a rejeição 

às políticas de equidade.  

 

Trata-se mais de saber, portanto, se os novos governos têm 
promovido mais desenvolvimento econômico com equidade que os 
“de direita”. Esse poderia corresponder a um conceito-síntese inicial 
para a definição de “esquerda” uma vez que a noção de “equidade” é 
logicamente incompatível com uma plataforma de direita, sendo esta 
fundada na meritocracia, na maior recompensa aos mais aptos e na 
relativa indiferença com a sorte dos perdedores e marginalizados da 
sociedade. Neste sentido, poucos governos terão sido caracterizados 
claramente como de direita, ao menos na América do Sul, após o 
ciclo militar dos anos 1960-1980, e praticamente nenhum no 
presente século (SEABRA CRUZ JÚNIOR, 2008, p.151). 
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Já a esquerda, de acordo com Seabra Cruz Júnior, pode ser marcada pela 

presença do Estado-empresário, com forte intervenção na produção e distribuição, 

atuando como regulador das relações econômicas, o que não acontece neste período 

dos anos 2000. 

 

Em síntese, um dos conceitos-chave para designar a atuação 
clássica da esquerda no domínio econômico, o do Estado-
empresário, intervencionista e amplamente regulador da atividade 
econômica, não se aplica à grande maioria das economias do 
planeta nos dias de hoje, independentemente de sua auto-imagem 
ideológica. (SEABRA CRUZ JÚNIOR, 2008, p. 154)  

 

Mesmo na esfera da política partidária as diferenças são extremamente tênues, 

tornando-se, tanto partidos de direita como de esquerda, partido catch-all, para usar a 

clássica expressão cunhada por Joseph LaPalombara (1966), ao dizer que na disputa 

pela ampliação do número de eleitores, partidos políticos reduzem sua bagagem 

ideológica para agregar apoio de setores mais amplos que sua base social de origem. 

Portanto, levando a uma diminuição de diferenças ideológicas e programática, 

consequente, entre esquerda e direita. 

Desta forma, para ele é improvável que qualquer experiência política na 

América Latina atual esteja na dianteira da construção de um projeto alternativo, que 

seja socialista ou social-democrata. É temerário qualquer modelo político que se 

proponha como alternativo ao atual status quo com dependência do mercado 

internacional. Seabra Cruz Júnior cita o caso da Venezuela que, a despeito de toda a 

retórica radical do presidente Hugo Chávez, ascendeu de vigésimo terceiro para 

décimo segundo lugar na relação dos principais parceiros comerciais dos Estados 

Unidos, valores que vão de 8 bilhões de dólares em 1998 a 30,8 bilhões em 2008.  

Para Cruz Júnior, os governos neoliberais dos anos 1990 foram chamados de 

direita porque as democracias recém-instituídas ainda não tinham passado pelo teste 

crucial de passagem de poder para oposição. Além disso, os atuais governos, antes 

na oposição, sofrem oposição de grupos de esquerda, como MST e PSOL no Brasil, 

comunistas na Argentina e trotskystas na Venezuela. Além disto, governos 
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neoliberais, como a Colômbia, por exemplo, especialmente por seus vínculos com os 

Estados Unidos, praticamente, segundo o autor, em nada se diferenciam dos 

progressistas no plano dos resultados macroeconômicos e das políticas sociais. Diz 

Cruz Júnior, que não há superioridade dos resultados obtidos pelos governos 

“progressistas” diante de um “liberal”. 

A explicação para a prosperidade econômica e destinação de recursos para as 

políticas sociais não passaria pela segmentação ideológica, mas pela manutenção de 

preços competitivos das commodities e a demanda por esses produtos na dinâmica 

economia global. Porém, um projeto verdadeiramente socialista não pode ser 

construído nestas bases. 

 

Bolívia e Venezuela seriam candidatas naturais para a construção de 
“um outro mundo” latino-americano não fosse a escalada de tensões 
internas com a oposição e os riscos que esse confronto pode trazer 
para a própria construção de um projeto democrático socialista de 
tipo associativo, com maiores poderes para a sociedade civil e maior 
controle público não estatal sobre os recursos econômicos. Também 
soa temerário vincular um projeto de socialismo democrático com a 
dependência de mercados internacionais marcadamente 
monopolísticos, de compra, abastecimento e distribuições de energia 
derivada de hidrocarbonetos, sem a construção de um projeto 
alternativo de diversificação e invoca, o que torna esse socialismo de 
conjuntura potencialmente vulnerável aos ciclos do mercado 
energético internacional (SEABRA CRUZ JÚNIOR, 2008, p.162). 

 

Na América Latina do século XXI, ainda que a forma de governar da 

“esquerda” não seja substancialmente diferente da direita, dois elementos de 

diferenciação ideológica podem ser usados: a relação com os Estados Unidos no 

plano externo e com sindicatos e movimentos sociais no plano interno. A novidade na 

América Latina não é a esquerdização do continente, mas o amadurecimento da 

democracia representativa e delegativa, a oposição seria chamada de esquerda por 

“metonímia”. 

Defendendo um novo socialismo latino-americano, ou um socialismo da 

sociedade civil, o autor diz que o “novo socialismo” deve adotar valores, princípios e 

procedimentos. Alguns serão listados aqui: 

- consolidar as regras da institucionalidade democrática, professar princípios de 
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tolerância quanto às preferências razoáveis dos indivíduos e promover o pluralismo 

político e sociocultural;  

- assegurar a universalidade e primazia dos direitos humanos e das liberdades 

públicas e civis, na forma da organização e da irreversibilidade do Estado democrático 

de direito,  

 - assegurar espaços jurídico-institucionais para o funcionamento da economia 

de mercado e da livre-iniciativa, especialmente na forma de micros, pequenos e 

médios negócios, como experiência histórica mais eficaz para o crescimento 

econômico e para o estabelecimento de redes de distribuição de bens e serviços;  

- promover a articulação, a coordenação e o controle recíproco entre entidades 

tais como sindicatos, associação de profissionais, empresariais e de consumidores, 

de modo a preservar os direitos desses últimos; 

- manter política fiscal responsável e política tributária progressiva, situadas em 

níveis que permitam ao Estado investir eficientemente os recursos arrecadados sem 

comprometer a motivação ou o estímulo da iniciativa privada para a realização de 

investimentos produtivos; 

Por fim, conclui sua tentativa resumir a esquerda latino-americana à 

democracia liberal dizendo: “Por suas experiências recentes, a esquerda latino-

americana tem plenas condições de mostrar como se faz caminho ao andar evitando 

resolutamente, entretanto, as sendas que jamais há de voltar a pisar” ( IBIDEM, 

p.174). 

Na maioria dos países latino-americanos, importa perceber que o período pós-

neoliberal é o segundo momento da recente democratização. O cientista político 

Miguel Serna Forcheri aponta que na maioria dos países do continente averigua-se 

como recente a institucionalização da possibilidade de alternância de poder, extensão 

da cidadania política, reconhecimento dos direitos civis dos governados e 

desmilitarização da vida política (FORCHERI, 2004, p.24), no que se convenciona 

chamar de terceira onda democrática. A estabilidade democrática é, portanto, um 

dado recente para a atuação da esquerda política no continente.  

Renato Boschi e Flávio Gaitan (2008) cientistas políticos do IUPERJ, no Brasil 
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descartam o uso dos termos centro-esquerda ou social-democrata, reconhecendo a 

diversidade política latino-americana com peculiaridades em cada país. Por isso, 

preferem utilizar o termo progressistas, que têm como elemento comum a crítica às 

experiências neoliberais que os antecederam, como também a preocupação com as 

questões sociais acompanhadas com políticas econômicas “responsáveis”. Para eles, 

o papel exercido pelo Estado no desenvolvimento econômico é de fundamental 

importância, assim, também usam o temo neodesenvolvimentistas, por conta da 

capacidade de combinar a aprendizagem derivada de uma larga experiência 

desenvolvimentista presente no continente, notadamente em elaborações da CEPAL, 

com as preocupações com a estabilidade econômica e expansão de políticas sociais. 

Entre os problemas e desafios dos governos progressistas está a estrutura do 

Estado herdada do período neoliberal, em que novas modalidades de regulação e de 

relações entre o público e o privado já estão estabelecidas, implicando sobre a  

capacidade de elaboração e implementação de políticas públicas das atuais 

administrações. Essa nova agenda de desenvolvimento implica em reconhecer e 

analisar em profundidade aqueles fatores que contribuem para torná-la possível, 

facilitando a transformação da sociedade em seu conjunto. Portanto, a aposta no 

neodesenvolvimentismo, defendem Boschi e Gaitan, implica em questionar as  

estruturas tradicionais de pensamento, identificando os núcleos que podem contribuir 

para uma progressiva mudança da sociedade, superando a opção “curtoprazista” 

centrada no mero crescimento da produção que não expressa, em si mesmo, um 

processo de desenvolvimento.  

Neste sentido, o sociólogo e cientista político, Manuel AntonioGarretón (2007), 

da Universidade de Santiago, no Chile, acredita que a questão que se colocou como 

central para o giro à esquerda que tem se verificado na América Latina é o como criar 

um novo pacto social que leve ao surgimento de um Estado de bem-estar social no 

continente, de forma democrática e com um modelo de desenvolvimento autônomo 

perante o processo de globalização. 

Para o cientista político uruguaio Álvaro Rico (in: ELIAS, 2006) um traço 

importante para se qualificar se um governo é ou não de esquerda refere -se ao seu 

comportamento perante questões relacionadas aos direitos humanos e sobre o tema 

da criminalização e segurança pública. Quase todos os governos na América Latina 
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precisam enfrentar legados deixados por ditaduras militares nas quais homens e 

mulheres sofreram assassinatos, exílio, estupros, prisões arbitrárias e todo o tipo de 

violência por parte do Estado.  Nestes países, os setores conservadores, detentores 

de considerável força política e social, bradam e adjetivam como revanchistas 

qualquer tentativa de apuração de crimes cometidos por ditadores. Tocar nessas 

feridas é ainda uma tarefa para os setores mais progressistas da sociedade.  

Outro aspecto relacionado aos direitos humanos e que também suscita novos 

conflitos com os setores conservadores dos países latino-americanos refere-se à 

agenda política de demandas reprimidas de grupos étnicos, minorias sexuais, 

movimento feminista, questões ambientais, direitos culturais, que não seriam postas 

em âmbito governamental senão por governos progressistas ou de esquerda.  

Ainda há o elemento segurança pública e criminalização. Historicamente, 

governos de direita ou conservadores adotaram posturas punitivas e repressivas no 

que se refere à segurança pública, porém, sempre oprimindo as populações pobres. 

Espera-se de um governo de esquerda, diz Rico, uma política que dê centralidade às 

questões referentes aos direitos humanos, incluindo a segurança pública como fator 

de disputa de hegemonia a partir de construção de novas subjetividades, novos 

símbolos e nova cultura. 

São elementos de análise que parecem ser ignorados pela visão dicotômica. 

Além das questões referentes à segurança pública e direitos humanos, as questões 

étnicas são de grande relevância em um continente no qual a pobreza tem pele 

escura. No libro El Sueño de Bolívar, Marc Saint-Uperydiz: 

 

En toda a América del Sur, e incluso en parte de lamuy europeizada 
Argentina, los sectores populares dominados o marginalizados 
tienelapiel más oscura, losojos más rasgados y elcabello más negro 
o crespo que losmiembros de las elites y de las capas superiores de 
lasclases media. No se trata únicamente de los indígenas y de los 
negros, sino tambiéndel vasto universo mulato y mestizo que 
constitue la aplastantemayoria de lapoblaciónsudamericana. A las 
numerosas manifestaciones de racismo directo o indirecto de las 
elites hay que añadir una alienación cultural que estimula elimitación 
generalizada de la norma blancaeuropea como la única merecedora 
de respeto (SAINT-UPÉRY, 2008, p.14) 
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Como exemplos desta ligação entre a questão étnica e a questão de classe, na 

América Latina são citados por Saint-Upery as expressões de preconceito contra 

Hugo Chávez na Venezuela, a quem a elite chama de “zambo”, contra o presidente 

Evo Morales na Bolívia e a forte oposição às políticas de discriminação positiva 

implementadas no governo do presidente Lula da Silva no Brasil.  

Concorda Saint-Upery que a redução do poder de influência dos Estados 

Unidos, mais a ascensão de novos atores econômicos e políticos no cenário 

internacional como a China e a Índia, fomentam a possibilidade de integração 

continental, tão sonhada por Simón Bolívar na América Latina, e o surgimento de um 

mundo multipolar. 

Assim, a crise do Consenso de Washington e a crescente visibilidade das 

demandas por reconhecimento dos setores populares e a aspiração pela integração 

regional não ocorre de maneira uníssona ou com as mesmas estratégias e fórmulas 

políticas. Por isso, não há sentido em emoldurar as múltiplas formas de expressões 

políticas historicamente reprimidas na América Latina em um arquétipo dicotômico 

que em muito lembra o velho dilema presente na esquerda européia entre reforma ou 

revolução. 

A diversidade da esquerda latino-americana não apenas reflete as realidades 

nacionais com suas particularidades como pode-se frequentemente encontrar 

diferentes concepções de organização e atuação política dentro do mesmo partido, de 

um mesmo movimento e dentro de um mesmo governo. A partir de uma visão 

dicotômica surgem análises extremamente contraditórias entre si. Da percepção de 

que há a gestão de uma onda revolucionária até a constatação de que tudo o que há 

é uma normalização da democracia liberal dentro de um marco geral de pragmatismo 

e moderação. A dicotomia parece ser um obstáculo à reflexão. 

Saint-Upery traz relato do ensaísta colombiano Antonio Caballero dizendo que 

nos anos 1960 o historiador Enrique Uribe White encontrou, após pesquisa, diversos 

retratos e relatos sobre Simón Bolívar, cada um deles mostrando um Bolívar diferente, 

seja em aspecto físico ou em personalidade: liberal e despótico; romântico e 

pragmático; lírico e cínico. Dizia Caballero “Bolivar expresa todas lascontradiciones y 

lasparadojasdelNuevo Mundo” (CABALLERO apud SAINT-UPÉRY, 2008; p.16) 
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E arremata Saint- Upéry: 

 

La izquierdasudamericana se parece mucho com eso, de 
ahíelnecesario plural del subtítulo de este libro: “el desafio de 
lasizquierdassudamericanas”. Pero quando hablo de lasizquierdas no 
lohago para ceder alexteriotipo cada vez más 
extendidosegúnelcualen América Latina existen “dos izquierdas”, 
labuena e la mala, encarnadas o dirigidas respectivamente por 
elvenezoelano Hugo Chávez y por elbrasileño Lula y/o la chilena 
Michelle Bachelet (SAINT-UPÉRY, 2008, p.16) 

 

Afirma então que Chávez não é um ditador, porém, não está fazendo uma 

revolução, que Lula não foi um ditador ou fez um governo como outro qualquer, como 

atesta a sua relação com os movimentos sociais; e que Evo Morales é sim um 

presidente indígena, bem como um patriota boliviano para opor-se a reproduções 

maniqueístas que impedem análises mais aprofundadas. 

 

La cantinela de las dos izquierdas forma parte de los clichês 
tranquilizadores de una politologia dominante que no vacila em 
fundamentar suargumentación sobre dados pocos sólidos. 
Lomismoocurre com elempleo incontinente del concepto blandengue 
“de populismo” cuyo caráter explicativo és proporcionalmente inverso 
a lafrecuencia com que se lo invoca para estigmatizar (SAINT-
UPÉRY, 2008, p.17) 

 

Valter Pomar (2009), em “Las diferentes estrategias de 

lasizquierdaslatinoamericanas”, ressalta que visões dicotômicas são provocadas por 

porta-vozes, quer sejam oficiais ou oficiosos, do Departamento de Estado dos 

Estados Unidos no sentido de provocar discórdia na esquerda latino-americana, 

fazendo lutar entre si e as diversas organizações e partidos de esquerda e não contra 

o inimigo comum, a direita política. 

Diz Pomar que partidos políticos de direita, a grande mídia comercial e as 

forças econômicas, afirmam existir na América Latina um confronto entre as forças de 

mercado atreladas à democracia contra o “populismo de esquerda autoritário”. Com 

isso, procuram estigmatizar e desqualificar as experiências de governos de esquerda 

atrelando-os ao passado.  
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Ao mesmo tempo, procuram dividir a esquerda em dois grupos: a esquerda 

“moderada” e a esquerda “atrasada”, enfatizando e maximizando as diferenças 

nacionais e as estratégias políticas distintas, que não são necessariamente elementos 

de divergências no interior da esquerda, minimizando e ocultando, de igual modo, os 

objetivos e elementos constitutivos comuns a todos esses governos e partidos.  

Existem diferenças reais entre as forças de esquerda e progressistas da 

América Latina e caribenha. Estas diferenças devem ser analisadas e entendida à luz 

das trajetórias político-culturais de cada país, das especificidades históricas, das 

distintas estruturas sociais (Pomar, 2007, p.12) 

Reconhecendo as diferenças de programas, organizativas, históricas, 

sociológicas, estratégias e táticas, Pomar indica que partir de uma visão dicotômica 

das esquerdas no continente, além de se coadunar com os interesses imediatos da 

direita, leva a um erro teórico na interpretação: o reducionismo. 

Tentar quantificar o número de esquerdas na América Latina, dentro de uma 

lógica reducionista, além de não levar em conta as peculiaridades de cada país, pode 

levar à conclusão de que o crescimento de um tipo de esquerda dependeria do 

fracasso da outra. Diz ainda Pomar que uma interpretação teórica incorreta não 

consegue explicar o fenômeno de ascensão das esquerdas no continente, tampouco, 

colaborar com a continuidade deste crescimento. 

É na América Latina onde a resistência ao modelo neoliberal se encontra mais 

consolidados, em muitos casos, fortalecida por governos e partidos políticos de 

esquerda que apresentam programas e discursos anti-capitalistas. Com as seguidas 

derrotas eleitorais, a estrutura e maquinário político-ideológico da direita é quem tem 

interesse e tenta introduzir diferenças entre as forças de esquerda no continente.  

As diferenças entre esquerda e direita existem sim, são fatos e atuam 

pedagogicamente na construção de marcos de referência e interpretação. As linhas 

de separação entre esquerda e direita, embora sejam outras, certamente continuam 

existindo. A esquerda passou a encarar a democracia não como uma concessão 

tática, mas como algo estratégico, e a luta por igualdade de oportunidades e justiça 

social como uma bandeira característica. 
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Pomar considera mais adequado falar de uma “onda de governos progressistas 

e de esquerda” e não progressistas ou de esquerda. São progressistas no sentido de 

que são produtos da luta contra o neoliberalismo e defendem, de maneira mais ou 

menos consistente, a economia nacional, o capitalismo de Estado e a adoção de 

fortes políticas sociais. 

 São também de esquerda porque fazem parte de um processo continental de 

acumulação de forças que pode desembocar na superação, não apenas do 

neoliberalismo, mas também do desenvolvimentismo conservador e inclusive o 

próprio capitalismo.  Evidente que em alguns governos citados os elementos de 

esquerda são quase insignificantes. Porém, novamente, são árvores individuais que 

são parte de um bosque. 

Porém, e apesar das diferenças, Pomar mostra-se convencido de que é mais 

adequado, não só politicamente, mas também teoricamente, tratar todos estes 

governos como produtos de uma época histórica marcada por fenômenos muito 

contraditórios, como crise do capitalismo após uma profunda crise do socialismo, 

decadência da hegemonia estadunidense sem que tenha surgido uma alternativa 

hegemônica, etc. 

Exatamente por isso, por estes fenômenos contraditórios, estes governos 

também são profundamente contraditórios, ou seja, são governos progressistas e de 

esquerda em diferentes doses. Este caráter contraditório dos governos progressistas 

e de esquerda não é resultado das debilidades dos líderes ou dos partidos políticos. 

Em seu fundamental, essas contradições são resultados das características da época 

histórica em que se insere a América Latina, com crise do capitalismo, mas em 

defensiva estratégica do movimento socialista. 

Em seu conjunto, este processo continental pode ter, basicamente, três 

desenlaces: 1) a conservação da hegemonia neoliberal e/ou desenvolvimentista 

conservadora; 2) o progresso em direção ao desenvolvimentismo democrático, 

marcado por uma forte presença do capitalismo de Estado; 3) as reformas 

democrático-populares que podem ou não desembocar em uma transição socialista. 

Exceto Cuba, nenhum dos governos progressistas e de esquerda dirige países 

que podem ser denominados de socialistas. Sendo mais preciso: salvo Cuba, nenhum 
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dos países governados por forças progressistas e de esquerda possuem uma 

formação econômica hegemonizada pela propriedade social. 

Novamente todos e desta vez com parcial exceção de Cuba, são 

hegemonizados pelo capitalismo e, na maioria dos casos, pelo capitalismo privado, 

inclusive o financeiro. Também exceto Cuba, nenhum dos governos progressistas e 

de esquerda podem ser considerados revolucionários, no sentido clássico da palavra. 

Mesmo aqueles que se reivindicam revolucionários não são produtos de revoluções, 

mas de processos eleitorais.  

Exatamente por isso são obrigados a conviverem com uma burguesia e uma 

direita que controlam parte importante do poder: na burocracia governamental, nos 

distintos níveis do executivo, legislativo e judiciário; nos meios de comunicação; nas 

forças armadas; etc. 

Emir Sader (2009), em “A nova topeira – caminhos da esquerda latino-

americana” identifica três períodos distintos da história recente da América Latina. O  

modelo desenvolvimentista, de modernização conservadora; o modelo neoliberal que 

marcou a hegemonia imperial dos Estados Unidos e efetivou a desregulação da 

economia e transferência de capital do setor produtivo para o especulativo, com 

privatizações e retração das políticas sociais. 

Durante este período de hegemonia neoliberal forma-se um novo bloco de 

poder com a aliança entre capital especulativo e grupos exportadores ligados ao 

agronegócio, fissurando a classe média agregando setores da classe média al ta. 

Some a isto, papel da grande mídia e a influência de grandes empresas de capital 

estrangeiro nos ramos da indústria e comércio. Este novo bloco histórico não dispõe 

mais de capacidade de mobilização e de criação de consenso, como no período 

anterior, tampouco, dispõe de base social que lhe dê sustentação, ainda que tenha 

fortes influências em esferas institucionais. 

Uma crise de hegemonia marca o atual contexto político, segundo Sader. O 

projeto neoliberal encontra-se enfraquecido por conta de anos de desgaste e não 

consegue mais aglutinar como antes. Por outro lado, um projeto popular alternativo 

encontra dificuldades em estabelecer-se. Nesta crise de hegemonia o controle do 

aparato estatal ganha mais importância. 

 

Outra barreira para a construção de alternativas é o próprio fato de 
esses governos estarem engajados em uma estratégia de disputa 
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hegemônica contínua, convivendo com o poder privado da grande 
burguesia – das grandes empresas privadas, nacionais e 
estrangeiras, dos bancos, dos grandes exportadores do agronegócio, 
da mídia privada. Se essa elite econômica não dispõe de grande 
apoio interno, conta com grandes aliados no plano internacional, 
especialmente em os países globalizadores (SADER, 2009, p.63)  

 
 

 Por isso, os novos governos da década de 2000 enfrentam um cenário de 

instabilidade e procuram caminhar por onde enfrentam menos resistência, nas 

políticas sociais e na integração regional. Os avanços e conquistas registradas pelas 

forças de esquerda e progressistas abrem portas para novas possibilidades, porém, 

lançam luzes em velhos e novos problemas. Os sucessos eleitorais não significam, 

pelo menos neste período dos anos 2000, que o neoliberalismo tenha sido 

completamente derrotado, tampouco que o modelo padrão de desenvolvimento do 

capitalismo no continente tenha sido superado, mesmo com a ampliação da 

soberania, das políticas sociais e da democracia. 

Ainda assim, é a América Latina, de acordo com Sader, o berço de novidades 

políticas que podem interessar a todo o mundo. Tal qual uma topeira que trabalha 

longe dos olhos humanos, embaixo da terra, e surge onde e quando menos se 

espera, a ascensão da esquerda latino-americana é uma novidade que dinamiza a 

política internacional ao passo que, sendo uma expressão de identidade regional, 

pode apontar para as soluções políticas para todo o mundo na medida em que lança 

ao debate a construção de um Estado plurinacional e pluriétnico junto com o 

socialismo do século XXI. 

Porém, afirma Sader 

O que chamamos de pós-neoliberalismo é uma categoria descritiva 
que designa diferentes graus de negociação do modelo, mas não 
ainda um novo modelo e, ao mesmo tempo, um conjunto híbrido de 
forças que compõem as alianças sobre as quais se baseiam novos 
projetos.(SADER, 2009, p. 64) 

 

Se é fato que o neoliberalismo se encontra em crise, para Sader a esquerda e 

o socialismo também. No artigo “As crises do capitalismo e do neoliberalismo e da 

esquerda”, Sader (2008) afirma a urgência da esquerda preparar-se teoricamente 

para a convivência e superação deste momento de crise. Finalmente, a questão 
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central para Sader é a necessidade não apenas de preparação teórica para o 

novomomento de disputa de hegemonia, mas, e principalmente, a esquerda deve 

preparar-se política e socialmente já que é na disputa real na correlação de forças 

vivenciadas na América Latina, que se construirão os rumos e alternativas para o 

continente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sociólogo equatoriano Franklin Ramírez Gallegos também classifica tentativa 

de numeração de tipos de esquerda no continente como um equívoco. Segundo ele, 

em cada contexto nacional a definição do que é esquerda precisa levar em conta três 

aspectos.  

Primeiramente, é preciso averiguar quais as heranças institucionais deixadas 

pelo período neoliberal, o que influenciará na capacidade de atuação da esquerda. 

Em países como o Brasil, o capital especulativo exerce ainda muito poder de pressão. 

Empresas estratégicas tornam-se sociedade de economia mista ou quando não, 

encontram-se totalmente privatizadas diminuindo o poder de intervenção 

governamental. A autonomia, quando não de direito, mas de fato, do Banco Central, 

pode produzir ou gerar crises econômicas que podem acuar os governos na 

correlação de forças interna. 

Depois, a trajetória dos partidos políticos de esquerda ou progressistas, que 

será fator importante na compreensão das experiências de esquerda. Experiências 

como a do Brasil e do Uruguai são fortemente marcadas por luta armada contra 

regimes militares, o que pode influenciar, passadas as ditaduras, na valorização e 

conversão de importantes quadros políticos ao regime democrático liberal. Há ainda 

partidos políticos com estreita ligação com suas bases, ganhando, muitas vezes, uma 

identificação semelhante a movimentos sociais, como é o do Movimiento al 

Socialismo,MAS, na Bolívia. 

Finalmente, o papel e desempenho dos movimentos sociais neste processo de 

ascensão, com suas capacidades de pautarem suas demandas na agenda política, 

pressionando os governos a reafirmarem e mesmo manterem seus compromissos e 

vínculos com as bases sociais. Gallegos defende a existência de várias esquerdas 

latino-americanas que se desenvolvem e se relacionam a partir de um ciclo comum. 

 As alternativas postas para as esquerdas da América Latina ao fim do atual 

período podem ser, por um lado a retomada da influência dos Estados Unidos no 

continente através de cooptações com um discurso mais flexível, atraindo para perto 
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de si experiência mais moderadas como a do Brasil e a do Uruguai.  

Neste caso, a divisão da esquerda política em bloco antagônico é 

extremamente profícuos para atração de uma para políticas de alianças que afetem 

sua identidade programática, comprometendo sua história e relação com sua base, 

bem como, para isolamento de outra parte da esquerda, que, caricaturada, 

sobretudo a partir de grandes meios de comunicação, perde a capacidade de 

diálogo com o conjunto da sociedade e poder de aglutinação. 

Certamente esta diversidade no interior da esquerda política expressa -se em 

concepções de estratégia, tática, políticas de alianças e programas de governo 

distintos e até mesmo conflitantes entre si. No entanto, a formulação da Doutrina 

Kirkpatrick e sua replicação por influentes setores da Ciência Política na América 

Latina, dão conta de lembrar que existe uma direita bem menos diversa e, por 

vezes, bem mais coesa, para além dos debates internos à esquerda. 

Ou, podem as esquerdas latino-americanas, a partir dos governos nacionais, 

avançar no processo de integração regional, criando novas relações políticas, 

econômicas e culturais, fortalecendo instâncias como a ALBA, UNASUL e 

MERCOSUL, implementando reformas estruturais que superem a influência do 

período neoliberal, entre elas a financeirização da economia, ampliando a 

democratização da sociedade a partir da universalização de direitos sociais 

universais, ou, tão logo a fórmula programas sociais mais estabilidade econômica, 

aumentando o poder de consumo da classe trabalhadora alcançará seus limites. 

Apenas com a ampliação do consumo, mas, sem projetos políticos de 

mobilização e mudança das sociedades latino-americanas, poderemos enfrentar 

uma reação conservadora que, entre outras ações, apresentará o passado como 

uma novidade. O desafio do giro à esquerda criado na América Latina em 

resistência às políticas neoliberais é agora, portanto, consolidar-se com muita 

democracia e inclusão na economia e na política. 
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