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RESUMO 

 

Esta dissertação busca analisar as dinâmicas sociais, políticas e econômicas na América do Sul 

a partir do final da década de 1970. Buscamos compreender se tais dinâmicas podem ser 

interpretadas como resultado de um duplo-movimento, como nos termos de Karl Polanyi e 

também analisar, no contexto da ascensão da esquerda, como a política externa de Evo Morales 

reflete na busca por desenvolvimento e autonomia e quais seriam as consequências dessas 

mudanças para a inserção internacional da Bolívia. Para tal, buscaremos, em um primeiro 

momento, descrever a conjuntura regional durante o final das década de 1980 e 1990, período 

caracterizado pelas medidas de corte neoliberal associadas ao receituário do Consenso de 

Washington e, em seguida, contextualizar a guinada à esquerda ocorrida na América Latina ao 

final da década de 1990, que ficou conhecida como “Onda Rosa”, destacando alguns dos 

condicionantes e consequências de tal movimento para a região e as implicações desses 

processos para a Bolívia. Em relação às dinâmicas sul-americanas e bolivianas, podemos 

entende-las como resultado do duplo-movimento, porém vimos que existem ressalvas, 

principalmente devido à globalização e ao neoliberalismo, que diferem-se do contexto estudado 

por Polanyi. Em relação à política externa boliviana, vimos que o governo, a despeito das 

limitações e constrangimentos existentes – e dos desafios que surgiram –, conseguiu garantir 

uma inserção mais independente, o que foi determinante para o desenvolvimento e autonomia 

do país. 

 

PALAVRAS-CHAVE: América Latina, Bolívia, Política Externa, Duplo-movimento. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the social, political and economic dynamics in South America from 

late 1970. We seek to understand whether such dynamics can be understood as the result of a 

double movement, as in terms of Karl Polanyi, and to examine, in the context of left turn, how 

Bolivian foreign policy reflects in the pursuit for development and autonomy as well as the 

consequences of these changes for the international insertion of Bolivia. To this end, we will 

seek, at first, to describe the regional context during the late 1980s and 1990s, period 

characterized by neoliberal measures associated with the prescription of the Washington 

Consensus and then, contextualize the left turn that took place in Latin America at the end of 

the 1990s, which was described as "Pink Tide", highlighting some of the constraints and 

consequences of such move for the region and the implications of these processes for Bolivia. 

Regarding the South American and Bolivian dynamics, we can understand them as a result of 

double-movement, but we have seen that there are exceptions, mainly due to globalization and 

neo-liberalism, which differ from the context studied by Polanyi. Regarding the Bolivian 

foreign policy, we saw that the government, despite the existing limitations and constraints - 

and the challenges that have arisen - managed to secure a more independent insertion, which 

was crucial to the development and autonomy of the country. 

 

KEYWORDS: Latin America, Bolivia, Foreign Policy, Double movement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o final da década de 1970, a América Latina passou por diversas mudanças nos 

planos sociais, econômicos e políticos. Tais mudanças podem ser entendidas tanto como causas 

das crises, como consequências delas. O papel exercido pelo Estado na economia, bem como o 

modelo de desenvolvimento adotado são exemplos dessas mudanças, e que irão variar de acordo 

com as abordagens levadas a cabo por cada governo. 

Esta dissertação, portanto, busca compreender essas dinâmicas na América do Sul entre 

o final da década de 1970 e 2015 à luz da tese do duplo-movimento de Karl Polanyi (2012), 

bem como analisar a política externa boliviana e a busca por autonomia e desenvolvimento. 

Para isso, buscaremos, ao longo do trabalho, responder a seguinte pergunta-problema:  

 

É possível considerar as dinâmicas políticas, sociais e econômicas na América Latina 

entre o final da década de 1970 e 2015 como resultado de um duplo-movimento?  

Considerando o contexto da ascensão da esquerda no continente, qual o papel exercido 

pela política externa boliviana no governo de Evo Morales (2006-2015) na busca por 

desenvolvimento e autonomia e quais os reflexos na inserção internacional do país? 

 

Esta pergunta surge a partir de duas reflexões: a primeira seria de tentar aplicar a tese 

do duplo-movimento em um contexto completamente diferente daquele em que foi estudado, e 

de tentar analisar a política externa de um país do terceiro-mundo que, em um primeiro olhar, 

as limitações e constrangimentos representariam grandes impasses para uma política externa 

autônoma e determinada pelos seus próprios interesses e objetivos, sem a interferência de países 

mais fortes. Aqui vale a pena destacar que apesar de ser um dos mais pobres da região e além 

de não ter saída para o mar – o que pode representar desafios geopolíticos –, o Estado 

Plurinacional da Bolívia apresenta desde 2005 um PIB crescente. Segundo dados do Banco 

Mundial, o PIB da Bolívia subiu de US$ 11.451.845.341,2 para US$ 30.601.157.742,4, ou seja, 

trata-se de um país que saiu de relativa estagnação, segundo o próprio Banco Mundial, entre 

anos 2000 e 2004, quando o PIB deste país pouco oscilou, apresentando um crescimento quase 

que constante, para se tornar um dos que mais cresceu na região. 

Tendo isso em vista, dentre os objetivos do trabalho estão: a) Analisar as relações 

internacionais da Bolívia com o continente sul-americano, destacando a relação com os países 

vizinhos e as iniciativas de integração regional; b) Analisar a relação entre Bolívia e Estados 

Unidos, destacando as mudanças e os reflexos do novo padrão de relacionamento entre os 
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Estados; c) Analisar a relação entre Bolívia e Brasil, considerando a posição de liderança 

brasileira na região. 

No segundo capítulo, lançaremos as bases teóricas dos eixos que comporão a análise do 

objeto em questão. Desse modo, o modelo analítico buscará fornecer, a partir das proposições 

de Karl Polanyi sobre o duplo movimento e suas particularidades, ferramentas analíticas para 

compreender as transformações ocorridas tanto na América do Sul quanto na Bolívia a partir 

da década de 1980. Apesar de considerarmos toda a riqueza e atualidade no pensamento de 

Polanyi, será feita a mobilização de outros elementos que nos ajudarão a refletir a respeito das 

dinâmicas sul-americanas na contemporaneidade, a saber: a globalização e o neoliberalismo, e 

também o retorno do Estado intervencionista. Além disso, outro elemento considerado 

fundamental aqui será o de mobilizar analiticamente a política externa como uma política 

pública. Essa concepção advém, em grande medida, de tratarmos o Estado não como ator 

unitário e racional, como propõem algumas da vertentes mais tradicionais dentro das Relações 

Internacionais, mas como um fenômeno caracterizado pela interação entre as esferas doméstica 

e internacional, e também com importância destacada a outros atores, como forças sociais locais 

tendo papel determinante no contexto de um país terceiro-mundista e com elevados índices de 

pobreza, com diversos constrangimentos estruturais e com poucos recursos. Ademais, veremos 

como o binômio autonomia-desenvolvimento se insere dentro dessa perspectiva, e como a 

questão da integração regional pode ser entendida nesse contexto. 

 O terceiro capítulo buscará abordar as transformações que ocorreram no continente a 

partir do final da década de 1970. Nele, buscaremos evidenciar, em um primeiro momento, 

como o neoliberalismo se torna hegemônico na região e quais as consequências disso nos planos 

práticos e teóricos. Buscaremos, por meio de uma breve contextualização, evidenciar os 

desdobramentos da adoção de tal modelo em cada um dos 10 países sul-americanos1 e também 

evidenciar algumas nuances importantes das relações internacionais da América do Sul durante 

a década de 1990, entre eles as dinâmicas de integração regional e as relações hemisféricas com 

os Estados Unidos. Levando em consideração o aumento e a perpetuação das desigualdades e 

assimetrias na região, cujos impactos afetaram diretamente as populações mais pobres da 

região, por fim, buscaremos analisar o contexto que, entre outros fatores, marcou a ascensão e 

consolidação de grupos de esquerda que, em grande medida, apresentaram-se como alternativas 

aos tradicionais grupos políticos. A partir de 1990, a América Latina passou por significativas 

transformações, tanto no âmbito social quanto político, o que, para Weyland (2009), foi algo 

                                                 
1 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela. 
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inesperado. Essa mudança, caracterizada pela ascensão de partidos e lideranças de esquerda e 

centro-esquerda, segundo Silva (2010a), merece atenção devido ao grande número de países 

envolvidos, foi denominada por parte da literatura como “Onda Rosa” latino-americana, e 

mesmo, apresentando certa sincronia nos acontecimentos, como aponta Lanzaro (2007), é 

importante salientar que tal movimento é heterogêneo. Nesse sentido, também veremos quais 

os desdobramentos para a integração regional e para a relação com a potência hemisférica. 

 No terceiro capítulo, buscaremos elencar as especificidades do caso boliviano, 

destacando, em um primeiro momento, a crise que se instaurou no país com o aprofundamento 

das medidas neoliberais, levando ao colapso os partidos tradicionais do país e, cuja 

consequência pode ser entendida com a ascensão de Evo Morales, em um contexto em que os 

movimentos sociais e questões culturais foram determinantes. Evidenciaremos também o que 

representou ao país a chegada de Morales à presidência, o primeiro presidente de origem 

indígena, e também quais as implicações para a política externa, que passou a ser considerada 

um dos eixos prioritários em seu governo. Veremos também os desafios que surgiram frente 

tentativa de uma inserção mais independente do país, procurando, também, analisar as relações 

da Bolívia com o continente sul-americano, destacando o contexto de integração regional e de 

países vizinhos, como Brasil e Chile, além da relação com a potência hemisférica. 

 No quarto capítulo, será feita a análise do objeto a partir dos conceitos mobilizados no 

modelo analítico. Buscaremos aplicar a tese do duplo-movimento, levando em consideração 

conceitos auxiliares como globalização e neoliberalismo, a fim de analisar as dinâmicas 

recentes da América do Sul. Buscaremos entender como a “Onda Rosa” se insere nessa 

discussão, e qual a importância das mobilizações populares que culminaram nos episódios da 

“Guerra da Água” e na “Guerra do Gás” no contexto boliviano. Em seguida, faremos uma 

análise também da política externa boliviana, buscando evidenciar como ela se relaciona com 

as questões de autonomia e desenvolvimento. 

 Por fim, nas considerações finais, faremos um balanço acerca do caminho percorrido na 

presente dissertação, procurando evidenciar as conclusões e também as questões que ficam em 

aberto, de onde proporemos uma agenda futura de pesquisa a partir de lacunas e inconsistências 

que ocasionalmente venham a aparecer. De modo geral, esperamos contribuir para o campo das 

Relações Internacionais com um tema muitas vezes negligenciado. Buscaremos evidenciar se, 

por se tratar de um país com diversas limitações e constrangimentos, ações da Bolívia podem, 

de alguma maneira, ter impactos no sistema internacional.  
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2 CONECTANDO EIXOS: DUPLO-MOVIMENTO E POLÍTICA EXTERNA 

 

Em seu grande clássico, A Grande Transformação2, Karl Polanyi buscou interpretar de 

que maneira ocorreram as mudanças nos planos econômicos, sociais e políticos entre os séculos 

XIX e XX. O historiador classifica, em um primeiro momento, a força do mercado 

autorregulável e as características inerentes a esse modelo presentes na sociedade do século 

XIX como um dos motores para tais mudanças. Segundo Polanyi, eram quatro instituições que 

formaram as bases do referido período: 1) O sistema de equilíbrio de poder; II) O padrão ouro; 

III) Mercado autorregulável; e, IV) Estado liberal. De acordo com Polanyi, duas delas de 

natureza política, duas econômicas. Além disso, duas de caráter nacional, duas de caráter 

internacional. “Entre si, determinavam os contornos característicos da história de nossa 

civilização” (POLANYI, 2012, p.3). 

Para Polanyi (2012), a mudança de uma sociedade marcada pelas características 

supracitadas para uma na qual o Estado intervencionista passa a ter papel central na economia 

e no desenvolvimento do Estado pode ser explicada pela tese do duplo movimento. Aqui, 

destaca-se “o duplo-movimento como uma dinâmica interior na relação entre a economia de 

mercado capitalista e a sociedade” (CARVALHO, 2012, p. 93).  Tal tese aponta para dois 

momentos de origem e características distintas e antagônicas. Além disso, como destaca o autor, 

essa dinâmica caracteriza-se pelas ações de dois princípios nos quais organizavam a sociedade, 

além de se constituírem em métodos e forças sociais definidas. Isto é, em um primeiro 

momento, o autor chama atenção para um movimento caracterizado justamente pelo liberalismo 

econômico, cuja preocupação se dava em relação à difusão do sistema de mercado. Os métodos 

para o estabelecimento do mercado autorregulável se davam, segundo Polanyi (2012), por meio 

do apoio das classes comerciais, e baseavam-se no laissez-faire e no livre comércio. Se, antes 

a sociedade tinha como motivação a subsistência como modo de produção, a revolução 

industrial serviu para iniciar, ou acelerar, algumas transformações e tendências, com o lucro 

tornando-se o objetivo dos membros da sociedade. Desse modo, a moeda torna-se o novo 

padrão de trocas, que visava a obtenção de renda, esta, por sua vez, resultante da venda, sendo 

que o preço teria a liberdade de se autorregular – e sem qualquer interferência externa. Esse 

padrão institucionalizado define o termo “sistema de mercado” segundo Polanyi (2012). 

Segundo Silver e Arrighi (2003), a revolução industrial, bem como a fundação da economia 

política britânica, dois processos considerados locais foram determinantes para a criação do 

                                                 
2 Originalmente publicado em 1944. 
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mercado autorregulável durante o século XIX, o que definiu substancialmente os rumos da 

relação entre comércio e indústria. O Século XIX “viu nascer dois acontecimentos de diferente 

ordem e magnitude: a era das máquinas, um desenvolvimento de origem milenar; e o sistema 

de mercado, que foi uma adaptação a esse desenvolvimento" (POLANYI, 1994, p. 64, tradução 

nossa3). Para Polanyi (2012), contudo, esse primeiro movimento foi confrontado por aquilo que 

foi chamado de contramovimento, cuja função era de proteção à sociedade frente às forças 

desagregadoras do mercado e que visava restringir a sociedade ao modelo antitético. O sistema 

de mercado, excludente em sua constituição, foi enfrentado pelo princípio da proteção social, 

cujo objetivo era de preservação tanto o homem, quanto a natureza produtiva, a partir de 

diversos métodos de intervenção, como legislação protetora, associações, sindicatos, etc. 

Nesse sentido, como alertam Block e Somers (2014), é imperativo compreender, além 

de todos esses pontos, a diferença entre “a existência de mercados na sociedade e uma sociedade 

de mercado (BLOCK; SOMERS, 2014, p. 22, tradução nossa4)”, ideia esta que está diretamente 

ligada à linha adotada por Polanyi, conhecida como economia substantiva5; primeiramente, 

destaca-se a sociedade de mercado, que emerge durante o século XIX no seio da Revolução 

Industrial, cuja mentalidade, assentada na “falácia economicista”,  

 

demonstrou sua assombrosa capacidade para organizar os seres humanos como se 

fossem simples quantidades de matérias primas e convertê-los, juntamente com a 

superfície da Mãe Terra, que agora podia ser comercializada, em unidades industriais 

sob a ordem de particulares especialmente interessados em comprar e vender para 

obter lucro (POLANYI, 1994, p. 81, tradução nossa6). 

 

Logo, a sociedade humana, com sua essência agora transformada, exacerba essa relação 

mercantilizada na qual esse novo padrão movido pelo mercado se “organiza em torno de terra, 

trabalho e dinheiro e estrutura a sociedade em torno da ficção de que são mercadorias 

verdadeiras, não fictícias” (BLOCK; SOMERS, 2014, p. 23, tradução nossa7). No limite, 

                                                 
3 Vio nacer dos acontecimientos de diferente orden y magnitude: la era de las máquinas, un desarrollo de origen 

milenário; y el sistema de mercado, que fue uma adaptación a esse desarrollo. 
4 Existence of markets in society and a market society. 
5 Sobre o debate entre economistas formalistas e substantivistas – linha que Polanyi adota – “o primeiro 

significado, o “formal”, que “deriva do caráter lógico da relação entre meios e fins”, se refere à escolha racional 

entre usos alternativos de recursos escassos em busca de maximização. O segundo significado, o “substantivo”, 

que “deriva da dependência em que se encontra o homem em relação à natureza e a seus semelhantes para 

conseguir seu sustento”, se refere ao intercâmbio com o meio natural e social, através do qual os seres humanos 

conseguem satisfazer suas necessidades materiais (SCHNEIDER; ESCHER, 2011, p. 190). 
6 Demonstró su asombrosa capacidad para organizar a los seres humanos como si fueran simples cantidades de 

materias primas, y convertirlos, junto con la superfície de la madre tierra, que hora podia ser comercializada, en 

unidades insdustriales bajo las órdenes de particulares especialmente interesados en comprar y vender para obtener 

benefícios. 
7 organizes land, labor, and money and structures society around the fiction that these are true, not fictitious, 

commodities 
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segundo Polanyi (1994), podemos perceber não apenas a força que o mercado adquire nesse 

momento, mas também os riscos advindos dessa transposição que ocorre a partir do 

desenvolvimento de uma força ainda mais severa que a economia de mercado, que é quando a 

sociedade se vê inserida nessa dinâmica do mercado e que passa a ser entendida, portanto, como 

uma sociedade de mercado. Nesses termos, como o autor ainda destaca, percebemos um duplo 

erro: talvez um mais prático, outro um teórico. O primeiro, identificado por Polanyi (1994) 

como um erro lógico, manifesta-se ao “igualar a economia geral humana com sua forma de 

mercado” (POLANYI, 1994, p. 78, tradução nossa8). Ao passo que o segundo, identificado por 

Polanyi como um erro do ponto de vista teórico, está diretamente ligado à falácia economicista, 

derivada da ideia de que, “na prática, a economia consistia fundamentalmente em mercado, e o 

mercado envolveu a sociedade” (POLANYI, 1994, p. 82, tradução nossa9). A perspectiva 

econômica seria capaz de especificar na prática aquilo que seria considerado como ideal, isto 

é, as identidades do mercado e da sociedade. Porém a mentalidade mercantil, que tomara a 

forma de uma cultura, permeou a sociedade e deu bases para uma estrutura de organização 

através do mercado (POLANYI, 1994). 

 É importante ter em mente que tais questões serão centrais na primeira parte deste 

capítulo; buscaremos, portanto, na seção seguinte, identificar os principais pontos a respeito das 

dinâmicas levantadas por Polanyi (2012), e evidenciar a importância desses conceitos para a 

construção do modelo analítico da presente dissertação. 

 

2.1 O paradoxo no entorno da ideia de progresso 

 

Como destaca Polanyi (2012), a haute finance foi a base institucional e organizacional 

sob a qual se deram as interações durante a transição do século XIX para o século XX e seu 

grande objetivo era o lucro. Tal instituição, considerada por Polanyi como o elo entre a 

organização política e econômica no mundo, sustentava-se a partir da ideia do mercado 

autorregulado, um dos princípios fundamentais do liberalismo econômico. Nesse sistema, como 

descrito por Polanyi, as relações baseiam-se nas concepção da mercantilização das seguintes 

mercadorias: trabalho, terra e dinheiro. Em um sistema autorregulável, esses elementos também 

são componentes permanentes e, por isso, também se conjugavam e se subordinavam a ele – e, 

                                                 
8 En igualar la economia humana general con su forma de mercado. 
9 En la práctica, la economía consistia fundamentalmente em mercados, y el mercado envolvío a la sociedade. 
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desse modo, estavam sujeitos às imperfeições do mercado. Contudo, Polanyi evidencia o lado 

sombrio da mercantilização de tais elementos.  

 
O trabalho, a terra e o dinheiro obviamente não são mercadorias. (...) Em outras 

palavras, de acordo com a definição empírica de urna mercadoria, eles não são 

mercadorias. Trabalho é apenas um outro nome para atividade humana que 

acompanha a própria vida que, por sua vez, não é produzida para venda mas por razões 

inteiramente diversas, e essa atividade não pode ser destacada do resto da vida, não 

pode ser armazenada ou mobilizada. Terra é apenas outro nome para a natureza, que 

não é produzida pelo homem. Finalmente, o dinheiro é apenas um símbolo do poder 

de compra e, como regra, ele não é produzido mas adquire vida através do mecanismo 

dos bancos e das finanças estatais. Nenhum deles é produzido para a venda. A 

descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como mercadorias é inteiramente fictícia 

(POLANYI, 2012, p.78, grifo nosso). 

 

Essa ficção, como questiona Polanyi, é o pano de fundo sob o qual organizam-se os 

mercados reais representado pelos três elementos mercantilizados citados acima. Em última 

medida, contudo, essa forma de organização significa a alienação do ser humano - representado 

pelo trabalho; da natureza - pela terra, e, finalmente, do dinheiro, algo mais recente em relações 

aos dois outros elementos supracitados e que datam fundamentalmente do feudalismo e que, 

segundo Polanyi (2012), “funciona como poder de compra nas mãos de seus possuidores (p. 

74)”. Naturalmente, devemos ressaltar que “na realidade, não eram mercadorias, uma vez que 

não eram sequer produzidos (como a terra) ou, quando o eram, não o eram para a venda (como 

o trabalho)” (POLANYI, 1978, p. 4). 

O ímpeto da revolução industrial, ao tratar trabalho, terra e dinheiro como mercadorias, 

constituiu, em larga escala, uma “ressignificação” desses elementos que tornaram-se 

impreteríveis à nova forma de organização da sociedade e da indústria (POLANYI, 2012). No 

entanto, como atenta o autor, a despeito de serem considerados condições sine qua non para o 

funcionamento da economia de mercado, vimos os riscos que são (ou foram) impostos à 

sociedade, e cujas consequências foram severas.  

Nas palavras do historiador, o tecido social esteve seriamente ameaçado por estar 

subjugado às forças do mercado, e “[p]ermitir que o mecanismo de mercado seja o único 

dirigente do destino dos seres humanos e do seu ambiente natural, e até mesmo o árbitro da 

quantidade e do uso do poder de compra, resultaria no desmoronamento da sociedade” 

(POLANYI, 2012, p. 78). A revolução industrial, “contemporânea da Revolução Francesa, 

embora um pouco anterior a ela” (HOBSBAWN, 2012, p. 60), símbolo do “progresso” na 

Inglaterra, “assim, criou fortes incentivos para o estabelecimento de um mercado autorregulável 
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em escala mundial” (SILVER; ARRIGHI, 2003, p.330, tradução nossa10). Nas palavras de 

Hobsbawm: 

 
E tanto a Grã-Bretanha quanto o mundo sabiam que a revolução industrial lançada 

nestas ilhas não só pelos comerciantes e empresários como através deles, cuja única 

lei era comprar no mercado mais barato e vender sem restrição no mais caro, estava 

transformando o mundo. Nada poderia detê-la. Os deuses e os reis do passado eram 

impotentes diante dos homens de negócios e das máquinas a vapor do presente 

(HOBSBAWM, 2012, p. 95) 

. 

A representação do mercado como um “moinho satânico”, como apresentado por 

Polanyi (2012), não significou apenas a possibilidade de desarticulação social, ou mesmo 

deterioração das condições sociais do proletariado e classes operárias11, mas sim da aniquilação 

da sociedade humana frente ao crescimento e à forma de organização do mercado. Percebe-se, 

portanto, que não foram as guerras que tiveram papel fundamental para as catástrofes impostas 

à sociedade humana, tampouco invasões bárbaras, ou revoluções socialistas, como afirma 

Polanyi (2012). Organizadas a partir da completa utopia do mercado autorregulável – e com as 

esferas econômica e políticas separadas –, o enraizamento dessas condições determinadas pelas 

artificialidade das mercadorias, ao fim e ao cabo, fez com que as engrenagens da revolução 

industrial, impregnadas por meio de uma “fé cega no progresso instantâneo” (POLANYI, 2012, 

p. 82), de modo que os “efeitos causados nas vidas das pessoas foram terríveis, quase 

indescritíveis” (POLANYI, 2012, p,82).  

Em relação à isso, Polanyi (2012), em A Grande Transformação, evidencia de que modo 

“o progresso é feito à custa da desarticulação social” (p. 81). Os casos da Speenhamland Law 

(1795) e da Poor Law Reform (1834), apesar de surgirem visando o bem-estar das camadas 

mais pobres, acabaram por definir seus rumos a partir das leis de mercado, de tal modo, que 

tiveram calamitosos e profundos efeitos. O primeiro surgiu como uma inovação social que 

garantiria o “direito de viver”. Seu funcionamento era baseado num sistema de abonos salariais 

que objetivava o fortalecimento de um sistema paternalista da organização do trabalho – sistema 

este que era regulado em relação ao preço do pão12. No entanto, tal sistema acabou tendo 

desdobramentos perversos – segundo Polanyi (2012). De acordo com o autor, o sistema não 

                                                 
10 Thus created strong incentives for the establishment of a selfregulating market on a world scale. 
11 Hobsbawn (2012) aponta que, comparativamente a outras nacionalidades, o proletariado inglês se encontrava 

em piores condições. Engels, ao descrever a situação das classes operárias -  no contexto inglês, narra que a 

“revolução industrial apenas levou tudo isso às suas consequências extremas, completando a transformação dos 

trabalhadores em puras e simples máquinas e arrancando-lhes das mãos os últimos restos de atividade autónoma 

(ENGELS, p. 2008, p. 47)”. 
12 Uma vez que a escala de pagamento era definida de acordo com o preço do pão, segundo Burawoy (2003) não 

havia incentivos aos trabalhadores, já que seus pagamentos não estavam diretamente condicionados ao trabalho.  
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significou o fim do pauperismo no Reino Unido, mas, sim, a aceleração desse fenômeno. 

Burawoy (2003) infere, com base na leitura de Polanyi, que a Speenhanland criou “uma classe 

trabalhadora dependente desprovida de capacidade de auto-organização” (BURAWOY, 2003, 

p. 218, tradução nossa13). Block e Somers (2003) vão além e falam que, na visão de Polanyi, 

além da Speenhamland funcionar de maneira complicada, fazendo com que os próprios 

produtores rurais não compreendessem sua real posição social, os “trabalhadores não haviam 

se organizado como uma classe, então não havia nenhum mecanismo para bloquear a ação do 

Estado de produzir consequências perversas (BLOCK; SOMERS, 2003, p.9, tradução 

nossa14)”. Polanyi é categórico ao afirmar que  

 

Essa lei, de um humanitarismo ambíguo, impediu os trabalhadores de se constituírem 

numa classe econômica, privando-os, assim, do único meio de enfrentar o destino que 

lhes fora reservado no moinho econômico. Speenhamland foi um instrumento 

infalível de desmoralização popular. Se uma sociedade humana é uma máquina de 

atuação própria para manter os padrões sobre os quais é construída, a Speenhamland 

foi um autômato para a destruição dos padrões sobre os quais qualquer tipo de 

sociedade poderia se basear. Ela não só colocou como prêmio a evasão do trabalho e 

a desculpa da inadequação, como ainda aumentou a atração do pauperismo, 

precisamente numa conjuntura em que o homem lutava para fugir à sina da miséria 

(POLANYI, 2012, p. 107-108). 

 

A Speenhamland, que precedeu cronologicamente a economia de mercado, como 

reforça Polanyi (2012), durou até 1834, sendo substituída por meio da Poor Law Reform Act, 

que, além de tornar os preços do trabalho doméstico sujeitos ao funcionamento do mercado, 

ditou os rumos da história social do Século XIX, sendo esta lei determinante para o 

prevalecimento e primazia da lógica do sistema de mercado, que logo pôs em marcha seu 

funcionamento (POLANYI, 2012; SILVER; ARRIGHI, 2003). “Fugindo aos horrores da 

Speenhamland, os homens correram cegamente para o abrigo de uma utópica economia de 

mercado” (POLANYI, 2012, p. 111). 

O fato incontestável era a necessidade de interferência por meio de legislações e ações 

do Estado que pudessem oferecer alguma resistência a essas forças, caso contrário, os efeitos 

poderiam ser irreversíveis à sociedade (BURAWOY, 2003; POLANYI, 2012). 

 

Durante um século a dinâmica da sociedade moderna foi governada por um duplo 

movimento: o mercado se expandia continuamente, mas esse movimento era 

enfrentado por um contramovimento que cercava essa expansão em direções 

definidas. Embora tal contramovimento fosse vital para a proteção da sociedade, ele 

                                                 
13 A dependent working class stripped of self-organizing capacity. 
14 Workers had not organized themselves as a class, so there was no mechanism to block state action from 

producing perverse consequences. 
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era, em última análise, incompatível com a autorregulação do mercado e, portanto, 

com o próprio sistema de mercado (POLANYI, 2012, p. 145, grifo nosso). 

 

Sob a égide do sistema de mercado, ao sujeitarmos o homem e a natureza ao mecanismo 

autorregulado, ao fim e a cabo, estaríamos incrustrados na lógica da oferta e procura – passando, 

portanto, “a ser manuseado como mercadorias, como bens produzidos a venda” (POLANYI, 

2012, p. 146). Voltemos às mercadorias fictas e à forma de organização da produção, aqui 

entendida como a interação entre o homem e a natureza: sob o sistema de mercado, esses 

elementos foram postos à venda, isto é, podiam ser comprados e vendidos. A força de trabalho, 

sob um preço chamado salário; o uso da terra, chamado de aluguel; e, o dinheiro, sob a forma 

de juros (POLANYI, 2012). Entende-se portanto que, “deixar o destino do solo e das pessoas 

por conta do mercado seria o mesmo que aniquilá-los” (POLANYI, 2012, p. 146). Isso 

evidencia o caráter utópico atribuído por Polanyi ao livre-mercado que, segundo Block e 

Somers (2014), ao elevar a economia para à prioridade absoluta, a sociedade humana e a 

natureza estariam em risco – e que, para os autores, esta é uma das principais ideias sob a qual 

Polanyi constrói sua tese do duplo movimento e do contramovimento, em específico.  

Tendo em vista a ameaça ao tecido social imposta pelo mercado, cuja influência, para 

Polanyi (2012), alcançou, em 1914, todas as partes do globo, houve, quase que 

simultaneamente, uma reação que visava, além da proteção da própria sociedade, uma maneira 

que visava “enfrentar a ação do mercado em relação aos fatores de produção – trabalho e terra 

“(POLANYI, 2012, p. 146). Para o autor, seria essa a função do intervencionismo, ideia a qual 

Polanyi confronta à noção de laissez-faire. Aqui destaca-se o caráter planejado do mercado 

autorregulado, seja por meio de leis, regulamentações, etc., ao passo que as reações, ou 

contramovimento, possuem “características inequívocas de uma reação espontânea” 

(POLANYI, 2012, p. 167) 

De modo geral, vale a pena reforçar que o princípio de proteção não tinha como alvo 

apenas a substância humana da sociedade: “Por mais paradoxal que pareça, não eram apenas os 

seres humanos e os recursos naturais que tinham que ser protegidos (...) mas também a própria 

organização da produção capitalista” (POLANYI, 2012, p. 147). Essa reação, ou 

contramovimento possui, em sua gênese, “uma rede de medidas e políticas se integravam em 

poderosas instituições destinadas a cercear a ação do mercado relativa ao trabalho, à terra e ao 

dinheiro” (POLANYI, 2012, p. 82). 

Nessa dinâmica em que Polanyi classifica como duplo movimento, percebemos, 

portanto, a ação de dois princípios distintos, cada um com objetivos institucionais, com 

funcionamento próprio e apoiados em classes – forças sociais – díspares, que Silver e Arrighi 
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(2003) caracterizam-no como um processo inerentemente global e com dimensões incríveis. 

Nesse sentido, sob o liberalismo, princípio organizador que caracteriza o primeiro movimento, 

temos a representação de uma sociedade que buscava sua organização baseada na instituição 

do mercado autorregulável e sua difusão, com grande destaque à mundialização dos mercados 

de mercadorias, capitais e moedas – todos estes “sob a égide do padrão-ouro” (POLANYI, 

2012, p. 82). 

Porém, de maneira quase que espontânea à expansão do mercado, Polanyi destaca as 

ações que caracterizam o contramovimento e que tiveram como objetivo a defesa da sociedade 

frente a um modelo “que teria destruído a própria organização da produção a que mercado dera 

vida” (POLANYI, 2012, p. 145). Polanyi (2012) qualifica o contramovimento como um 

princípio de proteção social e, até mesmo pragmático, que, sustentado por meio de instrumentos 

de intervenção, agiria visando a obstrução do funcionamento do livre mercado e da perpetuação 

de suas perversidades. Ou seja, percebemos que a própria ideia do laissez-faire estaria em 

perigo frente às ações do mercado. Segundo Block e Somers (2014), o contramovimento surge 

a partir de todos os setores da sociedade e de maneira não arquitetada, deve ser entendido como 

um fenômeno cultural e social, mais até do que um fenômeno econômico. 

Silver e Arrighi (2003) trazem outra contribuição para avaliarmos o contramovimento, 

que diz respeito à questão geográfica e a relação que se dá frente aos mecanismos de 

autoproteção. Segundo os autores, Polanyi evidencia que, ao estudar as formas de proteção da 

sociedade durante o século XIX e início do século XX, o movimento em favor da economia de 

mercado se dá tanto do nível local e nacional quanto ao global, representado pela haute finance, 

por exemplo, ao passo que os agentes responsáveis pelo contramovimento possuem como 

elemento definidor a origem local e nacional, muito embora, muitas vezes tais ações tivessem 

desdobramentos transnacionais. Desse modo, a ênfase geográfica recai pelo fato de Polanyi 

entender, em larga medida, as “múltiplas conexões que ligam os processos local e global 

(SILVER; ARRIGHI, 2003, P. 329, tradução nossa15). 

Tais considerações, no entanto, apesar de nucleares para o presente estudo, apresentam 

limitações para pensarmos as dinâmicas recentes, principalmente o contexto marcado pelo 

neoliberalismo, pela globalização e também para pensar a América Latina contemporânea. 

Tendo isso em vista, mobilizaremos alguns conceitos trazidos Robert Munck (2015), Jaan Aart 

Scholte (2005) e David Harvey (2005).  Na seção seguinte, portanto, vamos ampliar e relacionar 

esses itens de modo a compreender os desdobramentos nos planos teórico 

                                                 
15 multiple connections that linked local and global processes 
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2.2 Do século XIX à contemporaneidade 

 

Em A Grande Transformação, Polanyi faz uma análise histórica sobre a relação entre 

mercado e sociedade no século XIX e princípio do século XX e traz grande inovação teórica e 

metodológica a partir de contribuições de diversas áreas das Ciências Humanas (BLOCK; 

SOMERS, 2014; POLANYI, 2012). Como vimos, a partir da tese do duplo movimento, Polanyi 

(2012) descreve as dinâmicas que determinaram os rumo da sociedade inglesa que, a partir da 

revolução industrial, sofreu com os assaltos do moinho satânico, mas que, foi alvo, em um 

movimento em seguida, de um comportamento defensivo de autoproteção que visava restringir 

a sociedade dos males do sistema de mercado.  

Se, antes a organização mercantil se dava por meio de mercados isolados, a força 

dominante da economia representou uma forte ruptura, transformando-a em um sistema de 

mercado autorregulado (POLANYI, 1994). Os fatores de produção – terra e trabalho – se 

sujeitaram às leis de oferta e demanda e passaram a ser organizados também em mercados e, 

“[e]sses mercados - e eles são numerosos - são interligados e constituem Um Grande Mercado” 

(POLANYI, 2012, p. 77, grifo nosso). Frente a essa interligação que traz para dentro dos 

mercados os fatores de produção sem distingui-las do homem e da natureza, conclui-se que a 

“economia de mercado envolve uma sociedade cujas instituições estão subordinadas às 

exigências do mecanismo de mercado” (POLANYI, 2012, p. 199). Robert Munck (2015), nessa 

perspectiva traz a ideia de que esse Um Grande Mercado, como descrito por Polanyi, é o que 

conhecemos hoje por Globalização – ideia esta que está diretamente conectada ao 

funcionamento do neoliberalismo (SCHOLTE, 2005a). Ao descrever, portanto, a globalização 

como a representação das forças de mercado, Munck (2015) aponta para dois 

contramovimentos16 – com diferentes aspectos – no globo. No Norte, o autor aponta que o 

mecanismo de proteção se deu sob os auspícios do Estado de bem-estar social (welfare state), 

enquanto que, no sul, pela estratégia de desenvolvimento nacional. 

Por sua vez, o neoliberalismo, que significou um projeto de classe na região (HARVEY, 

2005), ganha força na América Latina a partir da década de 1980, como veremos mais 

detalhadamente no capítulo seguinte. De acordo com David Harvey, 

 

                                                 
16 Munck (2015) destaca, no entanto, que Polanyi nada escreveu nada sobre o sul global, uma vez que seu foco 

sempre foi a região do atlântico norte.  
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o neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que 

propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 

liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados 

e livre comércio (HARVEY, 2005, p. 11). 

 

Dentro dessa lógica, o Estado teria como função criar meios para garantir a estrutura 

institucional para o funcionamento dessas práticas, além de ter papel fundamental para as 

estruturas de funcionamento e estabilidade do dinheiro, de funções de defesa, de modo geral 

(questões militares, de polícia, de ordem), da garantia de direitos de propriedades individuais, 

funcionamento do mercado (mas com as intervenções em um nível mínimo), cabendo, ao 

Estado, não ir além, e com o monopólio do uso legítimo da força física para a garantia de todos 

esses direitos. Com uma relativa aceitação e acolhida aos princípios do neoliberalismo, na 

prática e teoria, principalmente através do pensamento político-econômico, algumas ações 

tornaram-se cada vez mais recorrentes, a saber: desregulamentação, privatização e retirada do 

Estado em função da restrição de sua atuação em diversas áreas, como aquelas ligadas às 

concepções do bem-estar social (HARVEY, 2005). 

Segundo Harvey (2005), a desregulamentação ganhou força a partir do governo de 

Carter, nos Estados Unidos, em um cenário de forte estagflação. Porém sua consolidação se dá, 

de fato, sob os governos de Ronald Reagan, nos EUA, e Margareth Thatcher, na Grã-Bretanha. 

Sob a nova ortodoxia econômica, o prevalecimento desse modelo teórico-prático-ideológico 

significou o fim do Estado socialdemocrata, que ganhara força após o final da Segunda Guerra 

Mundial. De modo geral,  

 
[i]sso envolvia enfrentar o poder sindical, atacar todas as formas de solidariedade 

social que prejudicassem a flexibilidade competitiva (como as expressas pela 

governança municipal e mesmo o poder de muitos profissionais e de suas 

associações), desmantelar ou reverter os compromissos do Estado de bem-estar social. 

Privatizar empresas públicas (incluindo as dedicadas à moradia popular), reduzir 

impostos, promover a iniciativa do~ empreendedores e criar um clima de negócios 

favorável para induzir um forte fluxo de investimento externo (HARVEY, 2005, p. 

32). 

 

Scholte (2005a) segue uma linha semelhante ao definir quais são os elementos que, em 

suma, caracterizam as políticas condutoras do neoliberalismo, a saber, privatização, 

liberalização e desregulamentação, sendo que, todas elas vão repercutir diretamente na chamada 

globalização neoliberal, fenômeno cujas bases assentam-se diretamente a partir dessas práticas, 

e que reflete em elementos de uma reconfiguração do espaço social e da própria abordagem das 

políticas análogas ao neoliberalismo. Indubitavelmente, o fenômeno da globalização é um dos 

termos mais difundidos e estudados nas Relações Internacionais. Sua definição, contudo, é 
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amplamente discutida, muitas vezes, recorrendo a simplificações e permeada por incertezas e 

falta de clareza conceitual (PEDERSEN, 2008; RAMOS, 2013; SCHOLTE, 2005b; SOARES 

DE LIMA; COUTINHO, 2006). 

Como afirma Ramos (2005), a temática da globalização pode ser tratada por diversas 

perspectivas, sendo que nem todas oferecem arcabouço analítico capaz de trazer todas as 

especificidades e nuances do objeto em tela. Comumente o fenômeno da globalização é 

associado à questão “da expansão extraordinária dos fluxos internacionais de bens, serviços 

capitais, da concorrência nos mercados, da integração entre sistemas econômicas nacionais e 

da produção em escala mundial” (SOARES DE LIMA; COUTINHO, 2006, p. 2). Na concepção 

de Charles Tilly (1995), este fenômeno global deve ser compreendido como “um aumento na 

escala geográfica das interações sociais localmente relevantes, especialmente quando esse 

aumento alcança uma proporção significante de todas as interações através das fronteiras 

internacionais e intercontinentais” (TILLY, 1995, p. 1-2, tradução nossa17). Importante 

ressaltar, contudo, que, independente das diversas linhas adotadas nas diversas definições 

existentes, há também interpretações que divergem quanto aos efeitos desse fenômenos, 

evidente na seguinte passagem: “no que diz respeito à questão normativa, para alguns a 

globalização é associada ao progresso, à prosperidade, à paz; para outros, tal conceito se vincula 

ao aumento da fome e da desigualdade em escala global” (RAMOS, 2013, p. 52). 

De modo geral, essas definições levam em conta a porosidade transnacional, bem como 

as dinâmicas interligadas decorrentes, notadamente, do contexto de interdependência 

manifestada no sistema internacional principalmente a partir da década de 1970 e do nascimento 

de uma era informacional, na qual destaca-se também, a emergência de outros atores além do 

Estado, tais como empresas transnacionais, organizações internacionais, organizações não-

governamentais, sociedade civil, entre outros, havendo grande ênfase em integração e 

cooperação (RAMOS, 2013).  

Partindo das diversas limitações existentes, seja devido às diferentes interpretações e as 

relações existentes às interpretações das perspectivas da globalização, seja por meio da falta de 

precisão em torno do conceito – “fato que se expressa, por exemplo, no fato de vários autores 

analisarem tal fenômeno social sem indicar, de maneira explica, o que entendem pelo termo” 

(RAMOS, 2013, p. 42). Segundo Ramos (2013), a literatura da globalização identifica três18 

"ondas" ou “perspectivas que buscam sistematizar o fenômeno a partir de diferentes 

                                                 
17 An increase in the geographic range of locally consequential social interactions, especially when that increase 

stretches a significant proportion of all interactions across international or intercontinental limits. 
18 Para mais detalhes sobre as três ondas da globalização, ver MARTELL (2007;2010). 
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abordagens. A primeira, que ocorreu por volta dos anos 1980-1990, a partir de uma visão 

hiperglobalista, na qual o Estado passa a ter funções diminutas devido ao estabelecimento e do 

aumento dos fluxos econômicos transnacionais e das redes de produção, comércio e finanças. 

Este enfoque, além de significar a proeminência de questões econômicas frente as políticas, e 

do mercado sobre o Estado, também implicaria certa homogeneização cultural em detrimento 

dos valores culturais nacionais (SERBIN, 2002). Com o Estado relegado a um segundo plano, 

dentre os principais desdobramentos, menciona-se, inclusive, a perda de soberania, “o que 

caracterizaria a transição de um mundo vestfaliano para um pós-vestifaliano” (RAMOS, 2013, 

p. 53), junto ao crescente desenvolvimento de mecanismos de governo em distintos níveis 

(MARTELL, 2007; RAMOS, 2013). De acordo com Martell (2007), esse primeiro grupo atribui 

às economias nacionais menor (ou nenhuma) importância no contexto marcado pela grande 

mobilidade de capitais, pelas multinacionais e interdependência econômica. Nesse sentido, 

segundo o autor, com a economia globalizada, o mundo encontra-se mais aberto e integrado, 

com poucas restrições de movimento de capital e marcado pelo avanço tecnológico.  

Já a segunda onda, representada por uma corrente um pouco mais cética, entende a 

corrente hiperglobalista como muito abstrata e geral – e consequentemente entende como 

equivocadas as interpretações da corrente supracitada e aponta para a falta de comprovação 

empírica. Segundo os expoentes de corrente do céticos, a economia internacional, entre 1870-

1914, era mais internacionalizada do que atual, muito embora reconheçam a expansão dos 

mercados financeiros nas últimas décadas. Tal perspectiva aponta não para o enfraquecimento 

do Estado como ator principal na política internacional, mas sim para a resiliência dos Estados 

(RAMOS, 2013). Segundo Martell (2007), os autores dessa perspectiva também possuem uma 

visão em que a economia sobressai frente às outras esferas. Contudo, uma diferença frente à 

corrente anterior é que os céticos entendem que corporações verdadeiramente transnacionais 

são raras. Isto é, como argumenta Martell (2007), se elas estão baseadas em algum país e 

vendem seus produtos e serviços para o exterior, isso não faz dela uma empresa global, apenas 

internacional, além de entender que nem todas as partes estão realmente conectadas. Ademais, 

essa corrente compreende o papel contínuo do estado-nação, e que as identidades nacionais 

possuem uma história já definida, e que pode sempre estar em evolução, porém nunca será 

retirada do imaginário popular. 

Por fim, Ramos (2013) aponta para uma terceira onda, a transformacionista, cuja 

perspectiva se aproxima um pouco mais à linha cética, mas que, no entanto, entende a 

globalização numa realidade mais objetiva, como algo mais concreto e com implicações e 

desdobramentos que incidem diretamente na política internacional. Além disso, levando em 
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consideração a falta de dados empíricos que dariam sustentação à vertente hiperglobalista, os 

transformacionistas vão, ainda, além da linha dos céticos, “elaborando uma teorização mais 

complexa acerca da globalização (RAMOS, 2013, p. 54)”. O ponto é que, diferentemente das 

duas primeiras abordagens, que “reduzem o mundo a um tipo ideal, fixo, global, ou não global” 

(RAMOS, 2013, p. 55), para a terceira perspectiva, 

 

a globalização envolveria, assim, novos padrões de estratificação através e dentro dos 

Estados, gerando novas configurações que vão além das relações norte-sul, centro-

periferia. Nesse complexo processo, que não é inexorável, os Estados não 

desaparecem, mas se veem frente a dilemas e oportunidades de articulação (RAMOS, 

2013, p. 55, grifo nosso) 

 

Para Martell (2007;2010), a terceira onda entende a globalização como um processo 

muito mais complexo e incerto em relação à compreensão dos hiperglobalistas. Já em relação 

à linha cética, é possível afirmar que existem alguns pontos em comum.  

O outro flanco que recebe críticas, como já mencionado, diz respeito ao próprio 

conceito, ou, mais precisamente a falta de clareza do conceito de globalização. Scholte, 

pertencente à terceira perspectiva, identifica, ao menos, cinco definições sendo que, no entanto, 

quatro delas padecem de conceitos redundantes e que levam a um cul-de-sac, ou seja, não 

enriquecem tanto a discussão (RAMOS, 2013; SCHOLTE, 2005b).  

Ao tratar da globalização como internacionalização, isso nada mais é do que o 

crescimento nas transações internacionais e interdependência entre os países. No entanto, o 

incremento nas trocas, migrações, investimento direto estrangeiros, na intensificação das 

interconexões não é fenômeno recente, uma vez que esses fenômenos estão presentes e tiveram 

grande impacto durante o século XIX (RAMOS, 2013; SCHOLTE, 2005b). Em última 

instância, podemos inferir, por exemplo, nesses termos, o papel preponderante exercido pela 

haute finance, bem como a partir da força adquirida pelo sistema de mercado, principalmente 

após a revolução industrial. Assim, a seguinte passagem evidencia as limitações dessa corrente: 

 

Nesse sentido, não seria necessária a palavra “globalização” para explicar fenômenos 

prévios de internacionalização, e terminologia usual das relações internacionais 

continua sendo perfeitamente capaz de lidar com as transações e interconexões 

transfronteiriças contemporâneas (RAMOS, 2013, p. 56). 

 

Uma segunda discussão se dá ao compreender a globalização como liberalização. 

Apesar de ambos possuírem grande ligação, a utilização deste termo – que consiste em um 

mundo sem barreiras regulatórias em questões comerciais, restrições cambiais, controle de 
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capital, entre outros – seria reduzir em grande escala o significado de globalização, sendo que 

o termo livre-comércio já teria serviria para tal (RAMOS, 2013; SCHOLTE, 2005b). 

A terceira discussão, que entende a globalização no sentido de universalização, aponta 

para a difusão e internacionalização de fenômenos culturais, políticos e econômicos. No 

entanto, apesar de apresentarem novidades em tal discussão, tal tese apresenta limitações, uma 

vez que a universalização pode ser considerada um elemento antigo na história mundial, o que 

desqualifica tal nomenclatura (RAMOS, 2013; SCHOLTE, 2005b). 

A quarta definição, identificada como ocidentalização, ou modernização, associa o 

processo de homogeneização na qual estruturas da modernidade, tais como o capitalismo, 

industrialismo, entre outros, corroem culturas, signos e significações pré-existentes, dando 

significado para a perpetuação a partir das forças hegemônicas. Nesse sentido, a globalização 

poderia ser identificada como colonialismo, ou mesmo como “americanização” e, por isso, 

alguns conceitos como modernização, ou mesmo imperialismo, já possuem função heurística 

para lidar com o que pretendem (RAMOS, 2013; SCHOLTE, 2005b). 

Segundo Scholte (2005b), as quatro definições supracitadas apresentam problemas. São 

redundantes e, em certa medida, reduzem drasticamente o verdadeiro significado de 

globalização. Por conseguinte, as dinâmicas e processos inerentemente ligadas aos fenômenos 

são ignoradas. Nesse sentido, Scholte (2005b) traz uma quinta definição. Procurando identificar 

o que realmente “há de global na globalização” (RAMOS, 2013, p. 56), o autor traz a ideia de 

reespacialização e a assimilação da globalização a partir da disseminação de conexões 

transplanetárias. Nesses termos, Ramos (2013) identifica que a globalização ‘diria respeito, 

assim, à difusão, em larga escala, de relações supraterritoriais, ou seja, de “conexões sociais 

que transcendem a geografia territorial”’ (RAMOS, 2013, P. 57). Nessa abordagem, o 

significado do espaço social se altera, contrastando, em grande medida, com todas as definições 

anteriores, estas identificadas pelo caráter de continuidade na geografia social.  (RAMOS, 2013; 

SCHOLTE, 2005b). 

Desse modo, ao compreender de forma mais qualificada e refinada os sentidos da 

globalização, percebemos claramente a influência do neoliberalismo. Scholte (2005a) evidencia 

de que modo a globalização, entendida nesses último termos, se interliga às políticas neoliberais 

e também de que forma emerge a globalização neoliberal. 

Assim, de acordo com Scholte (2005a), o tripé de sustentação do neoliberalismo, cujas 

bases teóricas se aportam na ortodoxia econômica e no sistema de mercados, consiste na 

privatização, liberalização e desregulamentação (ou re-regulamentação). Em seu núcleo, o 

neoliberalismo, a partir de sua visão economicista, enxerga, naturalmente, a globalização como 
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nada mais do que um processo eminentemente econômico cujas bases relacionam-se 

essencialmente frente à questão de produção, troca e consumo, além do papel de destaque que 

as reguladoras19 do comércio como um todo possuem na formulação de políticas nessa dinâmica 

globalizada. 

Enfaticamente, Scholte (2005a) aponta que, na visão de um neoliberal, é claro, em uma 

economia global, as interações no setor privado seriam mais numerosas, o que, 

consequentemente, aumentaria o escopo de atuação dos mecanismos de mercado, como a lei da 

oferta-e-demanda como orientadora dos termos de troca, produção e consumo. Decorrente 

disso, haveria ganhos de eficiência alocativa, o que abriria espaço para ganhos de bem-estar 

social20. Esse contexto também caracteriza-se pela hierarquização de temas, com as questões 

econômicas sobrepondo-se aos demais. Essa primazia de temas econômicos sobre os demais 

acarretaria também no transbordamento dessas questões em relação à sociedade civil, sendo 

que as “associações empresariais e institutos de pesquisa econômica têm geralmente exercido 

muito mais influência do que os defensores dos direitos humanos e grupos religiosos” 

(SCHOLTE, 2005a, p. 7, tradução nossa21). 

As privatizações das empresas públicas tornaram-se lugar comum nos países que 

adotaram tais prescrições, havendo grande impacto em áreas como comunicação, finança, 

infraestrutura, mineração. Vale ressaltar, nesse contexto, o papel adquirido pelas agências 

multilaterais na promoção das privatizações. A atuação da Banco Mundial e do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) balizaram as políticas de reestruturação do neoliberalismo, que 

ficaram conhecidas como pacotes de ajustes estruturais (SCHOLTE, 2005a).  

 

Afirma-se que a privatização e a desregulação combinadas com a competição 

eliminam os entraves burocráticos. Aumentam a eficiência e a produtividade, 

melhoram a qualidade e reduzem os custos - tanto os custos diretos ao consumidor 

(graças a mercadorias e serviços mais baratos) como, indiretamente, mediante a 

redução da carga de impostos. O Estado neoliberal deve buscar persistentemente 

reorganizações internas e novos arranjos institucionais que melhorem sua posição 

competitiva como entidade diante de outros Estados no mercado global (HARVEY, 

2005, p. 77). 

 

 A liberalização, por sua vez, teria papel fundamental na expansão da economia global 

por meio da remoção de restrições de mercadorias, bens, serviços, dinheiro, etc, além da 

                                                 
19 Nesse sentido, Scholte (2005a) destaca o papel das instituições financeiras internacionais, da OMC, OCDE, 

entre outras.  
20 Scholte aponta que isso será garantido por meio da proteção de direitos de propriedade e pelo cumprimento de 

contratos legais. 
21 business associations and economic research institutes have usually exercised far more influence than human 

rights advocates and religious groups 
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redução das barreiras tarifárias e de controle de investimento, por exemplo. Como o próprio 

Scholte (2005a) aponta, esse princípio também é considerado como central nos programas de 

ajustes de várias organizações, com destaque à liberalização financeira e monetária como 

objetivos centrais do FMI e BM. 

Finalmente, o último dos três princípios, a re-regulamentação, merece grande destaque 

aqui. Diferentemente do que se imagina, tal princípio não significa a ausência de regulação, 

muito pelo contrário, o “neoliberalismo enfatiza a necessidade de leis e instituições que 

sustentem os mercados e promovam o seu funcionamento de maneira eficiente” (SCHOLTE, 

2005a, p. 10, tradução nossa22). Tal princípio repercute diretamente, por exemplo, na 

flexibilização de práticas empregatícias frente à legislação trabalhista, e também no controle de 

preços e salários, subsídios, taxas de câmbio, entre outros e, assim como os outros dois pilares 

do neoliberalismo, a desregulamentação está presente em todas as esferas da governança, desde 

o nível global ao local. Em suma, a “desregulamentação neoliberal envolveu uma mudança do 

intervencionismo estatal em direção à governança de mercado. Neste sentido, seria mais preciso 

falar de “re-regulamentação” em vez de desregulamentação” (SCHOLTE, 2005a, p. 10, 

tradução nossa23). 

Levando em consideração esses elementos, bem como as dinâmicas apresentadas e 

próprias de cada um deles, existem consequências diretas para a globalização neoliberal. Nesse 

sentido, os debates referentes a esses desdobramentos dividem-se, de modo geral, entre os 

críticos – que entendem que tais efeitos são nocivos – e também entre aqueles que entendem 

que os efeitos são benéficos. Desse modo, a despeito de tal polarização e dos diferentes 

resultados, levanta-se a necessidade de estudos empíricos feitos com mais acuidade e de 

maneira mais detalhada (SCHOLTE, 2005a). 

Scholte (2005a) aponta para a dificuldade em isolar e identificar os impactos das 

políticas associadas ao neoliberalismo no atual cenário de globalização. Primeiro, podemos 

mencionar esse caráter de interligação e conexão existentes. Também podemos mencionar que 

os resultados de tais políticas variam de acordo com a maneira pela qual elas são executadas, 

sob quais arranjos – econômicos e políticos –, etc. 

O ponto crucial aqui, e que dialogará em grande medida com o capítulo seguinte, surge 

a partir do momento em que tais políticas não são capazes de reverter o quadro econômico e 

                                                 
22 neoliberalism emphasizes the need for laws and institutions that uphold markets and promote their efficient 

operation 
23 neoliberal deregulation has involved a shift from state interventionism toward market-enabling governance. In 

this sense it would be more precise to speak of “reregulation” rather than deregulation. 
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social peculiar à América Latina. Como veremos, quase toda a região aderiu em peso às 

medidas do chamado Consenso de Washington, e o fracasso em reverter os prejuízos causados 

por tais políticas tiveram forte consequência para a região, notadamente, a ascensão de governos 

de esquerda e centro-esquerda a partir do final da década de 2000.  

Na prática, isso não significou apenas a ascensão destes movimentos ao poder sob uma 

plataforma de esquerda, com grande ênfase em questões sociais. Como ressaltam Vadell e 

Carvalho (2014, p. 1), “o Estado nacional é requisitado (...) para um reequilíbrio das relações”. 

Essa inversão representa, sobretudo, a volta do Estado como condutor do desenvolvimento. Tal 

modelo, não representa, de fato, ruptura absoluta com o modelo anterior24, que amparados em 

novas e pragmáticas alianças, esses partidos, ou governos, possibilitaria a configuração de um 

neoliberalismo incrustrado25. 

O fato é que mesmo não havendo tal ruptura, com a mudança no eixo dos governos na 

América do Sul, abriu-se a possibilidade para um novo desenvolvimentismo na região e, feitas 

essas considerações, lançaremos, na seção seguinte, as bases para explorarmos as possibilidade 

de compreender, nos termos propostos por Polanyi, de forma geral, os movimentos relativos à 

América Latina e a aplicação da tese do duplo-movimento. A seguir, portanto, apresentaremos 

as bases para o estudo da política externa, bem como os principais termos que compõem e 

dialogam com os temas do desenvolvimento e da autonomia. Tais pontos terão importância 

destacada no que diz respeito ao estudo da política externa boliviana, de maneira mais 

específica. 

 

2.3 Política Externa, autonomia e desenvolvimento 

 

Desde Tucídides e a Guerra do Peloponeso, há mais de 2000 anos, o tema da política 

externa, assim como a diplomacia, tem sido objeto de reflexão na política mundial. Ressalta-

se, aqui, que ambos sempre subordinados ao soberano (HILL, 2003; LOPES, 2010). Segundo 

Lopes (2010, p. 81), “a diplomacia moderna nasce da prática de os reis apontarem 

“encarregados” – homens leais ao monarca, não necessariamente à instituição do Estado ou à 

nação – para executar missões políticas para além das fronteiras do reino ou do principado”, ao 

passo que, de acordo com Hill, “o termo ‘política externa’ teve seu uso crescente do século 

XVIII em diante, com os primeiros ministérios de ‘assuntos internacionais’” (HILL, 2003, p. 

                                                 
24 Vale ressaltar aqui as especificidades locais e heterogeneidade de cada país, sendo que em alguns casos, há 

maiores sinais de rupturas do que em outros.  
25 Embedded neoliberalism 
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79, tradução nossa26). Tais práticas tiveram enorme peso nos principais eventos no curso da 

história, com contornos que foram delineados tanto por pessoas de caráter mais técnico, como 

Harold Nicolson e François de Callières, este último, marcado pela sua produção doutrinária e 

considerado “primeiro grande ‘pensador’ da diplomacia como conceito e instituição” (LOPES, 

2010, p. 82), mas também por pessoas com caráter essencialmente político, como Richard 

Cobden27 (HILL, 2003; LOPES, 2010).  

Os estudos sobre política externa, por sua vez, foram fortemente difundidos a partir da 

consolidação tanto das Relações Internacionais enquanto campo acadêmico, quanto da 

afirmação da Análise de Política Externa28 como subárea das Relações Internacionais (RIs). O 

ambiente acadêmico estadunidense, que contou com nomes como Hans Morgenthau e John 

Herz como principais fundadores da disciplina, foi fortemente contaminado pelo contexto da 

Guerra Fria, e a perspectiva do realismo político que, assentada na concepção da anarquia 

estrutural, conferia ao campo uma particularidade por centrar o “externo” como objeto de 

análise, bem como o nível sistêmico, caracterizado pela ausência de uma autoridade central, 

como o palco das interações dos fenômenos. Ou seja, a perspectiva sistêmica – hegemônica à 

época e considerada mainstream no campo das RIs – cujo modelo baseava-se na visão do ator 

unitário, reduz intensamente a influência que fatores domésticos teriam na política internacional 

(SOARES DE LIMA, 2000; SOARES DE LIMA, 2013). Levando em consideração as 

limitações que cercam a visão unitária do Estado, bem como a pouca ênfase dada aos demais 

atores, processos e interação no sistema internacional, tais abordagens se mostram insuficientes 

para tratar da temática da política externa. Nesse sentido, novas abordagens, métodos, 

metodologias e inovações teóricas, inclusive de outras áreas do conhecimento, foram 

determinantes para a evolução e consolidação analítica da política externa29. Uma dessas 

contribuições, por exemplo, seria o tratamento analítico da política externa entendida como 

política pública (SOARES DE LIMA, 2013). 

As contribuições de outras áreas foram decisivas para o estudo da política externa. Elas 

ajudaram a desvencilhar esse objeto das abordagens tradicionais que, de certo modo, limitavam 

o escopo e o poder explicativo por, por exemplo, não considerarem determinantes as dinâmicas 

e fatores domésticos para a política internacional. Como explica Soares de Lima (2013), alguns 

                                                 
26 The term ‘foreign policy’ came into increasing use from the eighteenth century onwards, with the first ministries 

of ‘foreign affairs’. 
27 Cobden, inclusive, é citado em A Grande Transformação pelo seu pensamento de tratar o cultivo da terra como 

um “negócio”. 
28 Abordagem que, na verdade, não terá grande ênfase no presente trabalho. 
29 Para maiores detalhes sobre as contribuições de outras áreas, abordagens e teorias, ver Soares de Lima (2013) e 

Salomón e Pinheiro (2013). 
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desenvolvimentos foram fundamentais para a trajetória dos estudos de política externa. A autora 

menciona dois movimentos determinantes:  

 

O primeiro deles é o abandono da perspectiva do Estado como unidade de decisão e ator 

unitário. Esse desenvolvimento gerou a necessidade de trazer para os modelos de política 

externa as dimensões domésticas, sejam os agentes nacionais, sejam as instituições 

domésticas, gerando uma ponte entre as análises de política externa e a política comparada. 

Uma outra linha divisória atenuada foi a premissa da separação entre os campos interno e 

externo (SOARES DE LIMA, 2013, P. 143, grifo nosso). 

 

Esse novo ímpeto possibilitou o diálogo com diversas outras disciplinas, tornando o 

campo bem mais eclético que outrora, com grande sinergia a partir de diferentes “olhares”, o 

que, para Soares de Lima (2013), foi extremamente positivo. Segundo a autora, esse ecletismo 

teórico e metodológico30, possibilitado por essa transposição de contribuições de distintas áreas 

abriu caminho para a formulação de novas questões de pesquisa na área. Ainda, segundo a 

autora, foi esse o caminho que possibilitou essa convergência entre a política externa e a política 

pública.  

Mas afinal, como ambas são definidas? E como ocorre esse diálogo? O caminho inicial 

para se entender tais indagações perpassam, em um momento anterior, em compreender o que 

de fato representam. Assim, na próxima seção, buscaremos evidenciar como ambas as questões 

se relacionam e quais serão os ganhos analíticos por trata-las como tal. 

 

2.3.1 Diálogos entre política externa e política pública 

 

De acordo com Milani e Pinheiro (2013), as últimas décadas do século XX foram 

determinantes para o resgate e renovação nos estudos de política externa. Tanto os autores 

quanto Soares de Lima (2013) apontam para o fim da Guerra Fria como um dos fatores 

essenciais para tal. De acordo com tal linha, o fim da bipolaridade – aliado aos processos 

induzidos pela globalização e interdependência – foi alvo de reflexão no âmbito acadêmico, 

                                                 
30 Como recurso metodológico, o ecletismo analítico busca suprir limitações que algumas teorias possam vir, 

eventualmente, apresentar. Isto é, “uma orientação intelectual que apoia os esforços para complementar, 

envolver, e utilizar seletivamente constructos teóricos incorporados em tradições de pesquisa para construir 

argumentos complexos que conduzem para problemas substantivos de interesse para estudiosos e praticantes 

(SIL; KATZENSTEIN, 2010, p. 411, tradução nossa) [Analytic eclecticism is not an alternative model of 

research or a means to displace or subsume existing modes of scholarship. It is an intellectual stance that 

supports efforts to complement, engage, and electively utilize theoretical constructs embedded in contending 

research traditions to build complex arguments that bear on substantive problems of interest to both scholars and 

practitioners]. 
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pois abriu-se espaço para a busca pela compreensão do novo contexto, e consequentemente, por 

novas ferramentas analíticas.  

Esse foi o caso de alguns países semiperiféricos, como no Brasil, que, em meio às 

mudanças vistas, em grande medida, no campo geopolítico, segundo Milani e Pinheiro (2013, 

p. 14), “atentos às margens de manobra e aos comportamentos dos agentes estatais, (...) 

passaram a buscar em modelos (...) algumas ferramentas analíticas para entender a atuação mais 

autônoma de Estados periféricos e semiperiféricos, apesar da hegemonia norte-americana”. 

Proveniente de uma análise da qual as relações internacionais não se reduzem apenas aos temas 

inseridos nas chamadas high politics, fenômenos como redes de ativismo e movimentos sociais, 

meio ambiente, direitos humanos, pobreza, cooperação, entre outros, fica evidente a enorme 

gama de atores que devem ser considerados no ambiente internacional, evidenciando, portanto, 

a grande conexão existente entre as duas esferas – doméstica e internacional.  

Feitas essas contextualizações, podemos avançar em busca de compreender do que se 

tratam tais fenômenos. Nesse sentido, a academia brasileira empregou grande esforço na 

tentativa de entender a política externa como política pública31. O propósito aqui será de 

identificar tais conceitos para, em um momento posterior, lançarmos base para um paralelo com 

o caso boliviano – isto é, evidenciar os motivos pelos quais deve-se, na Bolívia, entender 

política externa nesses termos também. 

Primeiro, devemos entender que a plausibilidade da convergência entre os dois 

conceitos deve-se, em grande medida, pelo fato de ambos serem materializados pelo governo, 

sendo o governo, a principal instituição do Estado32 (MILANI; PINHEIRO, 2013; SOUZA, 

2006). O que diferencia ambas as políticas é “o fato de [política externa] ser implementada fora 

das fronteiras estatais” (SALOMÓN; PINHEIRO, 2013, p. 41, edição nossa), nesse sentido, 

Milani e Pinheiro (2013) ressaltam que, apesar da participação destacada e relevante de alguns 

atores como confederações, empresas, tanto estatais como privadas, movimentos sociais, 

ONGS, a competência para formulação e condução da política externa cabe ao Estado. Isto é, 

“a responsabilidade pelas políticas públicas, entre elas a política externa, é do governo que as 

implementa” (MILANI; PINHEIRO, 2013, p.21). A política externa, portanto, é conduzida pelo 

governo, não competindo tais funções a atores não estatais, cuja ação deve ser identificada como 

mera atuação internacional. Lafer (2007) também destaca a política externa como uma política 

pública. Segundo o embaixador e ex-ministro das relações exteriores do Brasil 

                                                 
31 Ver Faria (2008); Milani e Pinheiro (2013); Salomon e Pinheiro (2013); Soares de Lima (2000); Soares de Lima 

(2013);  
32 O que, de acordo com Souza (2006), não restringe ou exclui a participação de demais atores. 
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A política externa é uma política pública. Interessa a todos, pois trata da gestão dos 

interesses coletivos de uma nação no mundo. Cuida dos meios pelos quais um país se 

relaciona com os outros, lidando com os riscos dos conflitos, as oportunidades e os 

desafios econômicos e levando em conta os valores, ou seja, as afinidades e as 

discrepâncias políticas e culturais (LAFER, 2007). 

 

A despeito das diferentes definições existentes de política pública, Souza (2006) 

menciona a visão holística que é auferida comumente à ao termo, isto é, “uma perspectiva de 

que o todo é mais importante do que a soma das partes (SOUZA, 2006, p. 25). Portanto, assim 

também o é com a política externa, que  

 

[a]o se enquadrar a política externa como política pública, eliminam-se a crença de 

sua especificidade e também a legitimidade de sua excepcionalidade diante das 

demais políticas governamentais. A política externa passa a ser uma entre outras 

políticas governamentais sujeitas aos mesmo procedimentos de controle e regulação 

próprios de contextos democráticos (SOARES DE LIMA, 2013, p. 144). 

 

Para Milani e Pinheiro (2013), isso irá repercutir de maneira com que a política externa 

igualar-se-á às demais politics, o que nos leva a pensar duas questões de suma importância que 

derivam dessa primeira: em um primeiro momento, percebe-se que a política externa, assim 

como qualquer outra política – seja ela social, de saúde, de educação – estará sob escrutínio da 

população e, também, entrará na dinâmica política de demandas, conflitos, dos atores 

domésticos, com seu processo de elaboração e formulação sendo resultado de coalizações, 

barganha, e disputas (MILANI; PINHEIRO, 2013; SALOMÓN; PINHEIRO, 2013).  

Segundo Milani e Pinheiro (2013), a segunda questão emerge da discussão de política 

externa sendo política de governo ou política de estado. Ao passo que a política externa é 

inserida na disputa política, retira-se dela a condição inercial de interesses permanentes e de ser 

imune ao contexto político-partidário, “despindo a política externa das características 

geralmente atribuídas ao que se chama de política de Estado, que nos levava a lhe imputar uma 

condição de extrema singularidade frente às demais políticas públicas do governo” (MILANI; 

PINHEIRO, 2013, p. 24). Dessa segunda discussão, evidentemente, sabemos que “uma parte 

da política externa é política de Estado no sentido de sua definição como prerrogativa do 

soberano” (SOARES DE LIMA, 2000, p. 283), porém, devemos ter em mente que, se uma 

política é considerada como de Estado, em sua ontologia, no entanto, ela está em algum 

governo, e sua continuidade, diretamente ligada à sua eficácia e dependente de inúmeras 

variáveis, interações, etc., e com um caráter efêmero e de transitoriedade (MILANI; 

PINHEIRO, 2013). Ao fim e ao cabo, ‘[e]studar a política externa como política pública 
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implica, teórica e metodologicamente, portanto, procurar “entender como e por que os governos 

optam por determinadas ações”’ (SOUZA apud MILANI; PINHEIRO, 2013, p. 25). 

A mobilização de tais abordagens, além de abrir caminho e possibilidade para irmos 

adiante, nos dá substrato para compreender as razões pelas quais aqui entendemos política 

externa como uma política pública e, portanto, para buscar uma compreensão mais completa 

sobre o objeto de estudo, isto é, a política externa boliviana. Antes, contudo, devemos também 

nos atentar a outras condições consideradas essenciais e que devem ser levados em conta na 

análise. 

Primeiramente, contrariando o paradigma realista de que o que importa são as grandes 

potências, a concepção aqui é de que os componentes internos ao Estado não são condicionantes 

de mudanças sistêmicas. Tendo isso em vista, segundo Persaud (2001), ao tratarmos a política 

externa de um país do terceiro mundo como objeto de estudo – no caso a Bolívia –, pode-se 

explorar uma questão que é pouco estudada e muitas vezes marginalizada pelas principais 

teorias. Talvez seja quase um consenso que um país terceiro-mundista exerça pouca – ou 

nenhuma – influência no que diz respeito às relações internacionais e ao sistema internacional, 

contudo, o que examinaremos a seguir, adotando a linha proposta por Persaud (2001), é que, 

muitas vezes, na verdade, a ação do tal país é ignorada, ou mesmo relativizada. 

Primeiro, mesmo levando em consideração o enorme poderio das grandes potências, 

muitas vezes os estados fracos/pobres “possuem opções por ação independente no sistema 

internacional” (PERSAUD, 2001, p. 2, tradução nossa33). Segundo o autor, isso implica, em 

grande medida, que não necessariamente tais países, individualmente, terão capacidade de 

alterar determinados aspectos do sistema, contudo a ação coletiva deles pode, e produzem 

resultados em ajustes substancias em distintas instituições globais – mesmo que isso implique 

desafiar uma ou mais potências, e que isso desdobre em qualquer tipo de sanção.  

Ademais, segundo Persaud (2001), ao passo que os Estados não possuam interesses 

nacionais pré-concebidos, percebe-se que estes se sedimentam a partir de lutas políticas, 

culturais, ideológicas, econômicas de forças sociais em um processo de formação social 

particular. Fica evidente que o interesse nacional não se reduz à temas de segurança e economia, 

muito pelo contrário. A questão cultural é central ao considerar os interesses de determinada 

nação. Seria irresponsável desconsiderar, por exemplo, a centralidade de questões de etnicidade 

no tocante às conformação de interesses nacionais dos países andinos, de modo geral, e da 

Bolívia, em específico. Seria mais ainda desconsiderar a origem de Evo Morales, primeiro 

                                                 
33 Have options for independent action in the international system. 
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presidente de origem indígena em um país cuja população é composta por cerca de 67% de 

indígenas. Inferimos que, considerar o interesse nacional como pré-concebido seria, ao fim e 

ao cabo, entender que, em sua ontologia, o Estado é ator unitário. 

Por fim, leva-se em conta, que política externa e política doméstica não são mutualmente 

excludentes. Além de ser condição inexorável para a concepção de política externa como 

política pública, as esferas doméstica e internacional “são dimensões diferentes da mesma 

correlação de forças e condições estruturais (PERSAUD, 2001, p. 2-3, tradução nossa34)”.  

Ao passo que forças sociais locais adquirem papel determinante no contexto boliviano 

(ou terceiro-mundista), devemos compreender também, como que a questão da busca por 

autonomia e desenvolvimento se inserem nesse contexto, bem como o que elas representam 

para o Estado. É nesse sentido que a seção seguinte busca se desenvolver. 

 

2.3.2 Binômio Autonomia e desenvolvimento 

 

A política externa requer, assim como qualquer outra política pública, sua formulação e 

implementação. Também, assim como qualquer outra política pública, possui efeitos 

distributivos, estes que podem acarretar ganhos sociais, desenvolvimento econômico para a 

população, etc. A busca por autonomia e desenvolvimento, portanto, pode surgir a partir da 

visão do Estado na busca por uma inserção mais independente. Assim, veremos como o binômio 

autonomia-desenvolvimento adquirem importância a partir da política externa e da integração 

e regionalismo. 

O debate acerca da autonomia nasce durante a Guerra Fria, e seus principais expoentes 

são os latino-americanos Juan Carlos Puig e Helio Jaguaribe, sendo que seu eixo de produção 

está fortemente imbricado no contexto da dependência e das relações centro/periferia em uma 

condição de estratificações das sociedade, que, em grande medida, corresponde a diferentes 

níveis de capacidade de autodeterminação35 (JAGUARIBE, 1979; SOARES DE LIMA, 2013). 

Nesses termos, a problematização a respeito da questão da autonomia/dependência emerge 

frente à “carência de autonomia das sociedades “periféricas” que formam o chamado Terceiro 

Mundo. Insere‑se, assim, no âmbito das preocupações em viabilizar um nacionalismo de fins, 

voltado para promover o desenvolvimento e ampliar a autonomia” (LAFER, 2015, p. 31). 

                                                 
34 Are different dimensions of the same correlation of forces and structural conditions. 
35 Jaguaribe (1979) aponta que, decorrente do quadro que se cristalizou ao final da Segunda Guerra Mundial, a 

estratificação internacional caracteriza-se por meio de quatro níveis: 1) supremacia geral; 2) supremacia regional; 

3) autonomia; 4) dependência. 
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Confrontando o determinismo que é peculiar aos dependentistas, a visão dessa corrente seria de 

que, combinando elementos estáticos e dinâmicos a respeito das possibilidades de uma nação, 

o país poderia ir da dependência para a autonomia (GIACALONE, 2012).  

Jaguaribe (1979) postula que o acesso à autonomia depende de duas condições, a saber: 

viabilidade nacional e permissibilidade internacional. Segundo o autor 

 

Fundamentalmente, a viabilidade nacional de um país depende, para um determinado 

momento histórico, da medida em que disponha de um mínimo crítico de recursos 

humanos e naturais, incluindo-se a capacidade de intercâmbio internacional [...] A 

categoria da permissibilidade internacional é de caracterização abstrata mais difícil. 

Refere-se, fundamentalmente, à medida em que, dada a situação geopolítica de um 

país e suas relações internacionais, esse país disponha de condições para neutralizar o 

risco proveniente de terceiros países, dotados de suficiente capacidade para exercer 

sobre ele formas eficazes de coação. Essas condições poderiam ser puramente 

internas, como o desenvolvimento de apropriada capacidade econômico-militar, ou 

também externas, como o estabelecimento de convenientes alianças defensivas 

(JAGUARIBE, 2008, p. 169-170). 

 

Para Puig (1986), a autonomia é um objetivo da política nacional que pode conferir ao 

Estado maiores possibilidades de desenvolvimento. Isso se dá uma vez que o país pode adotar 

políticas mais justas e equilibradas do que ações de subordinação, culminando em uma inserção 

mais independente. Ademais, Puig (1986) também procura sistematizar como a questão da 

autonomia se insere em torno da discussão da integração regional. Essa discussão emerge a 

partir do ponto em que as políticas autonomistas, bem como o sistema de alianças, podem 

representar uma resistência frente aos desafios impostos a esses países ou grupo de países. Há 

que se destacar também o papel que as elites com esse processo de autonomização (BRICEÑO-

RUIZ, 2014a; PUIG, 1986). Nesse sentido, essa aproximação feita por Puig nos faz considerar 

a atual conjuntura da integração no subcontinente.  

Nota-se que as duas últimas décadas do século XX presenciaram o ressurgimento do 

regionalismo na política internacional (HURRELL, 1995). A ordem internacional pós guerra-

fria foi um terreno fértil para tais iniciativas, e o fortalecimento da cooperação regional e dos 

mecanismos regionalistas podem ser compreendidos desdobramentos desse contexto no qual a 

interdependência entre os estados teve destaque (HURRELL, 1995; HURRELL, 1996). Na 

América Latina, por exemplo, Hurrell (1996), aponta que o regionalismo significou e significa 

muito para a região e que, apesar de historicamente sua natureza ser fundamentalmente política, 

essa onda regionalista presente na década de 1990 apresentou forte enfoque de cooperação 

econômica, integração regional, e sempre circundado por uma potência36.  

                                                 
36 No caso latino-americano, os Estados Unidos. 
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Vale destacar que, apesar de ter ganhado destaque na política internacional na segunda 

metade do século XX, de modo geral, o tema do regionalismo, contudo, não apresenta uma 

definição única e também consenso sobre seu significado (HURRELL, 1995; MANSFIELD; 

MILNER, 1999). Mansfield e Milner (1999) sugerem que “região é frequentemente definida 

como um grupo de países localizados numa mesma área geográfica específica” (p. 590, 

tradução nossa)37. No entanto, para os autores, tal significado pode ser considerado incompleto 

e pode suscitar questionamentos e, nesse sentido “uma região implica mais do que apenas a 

proximidade física entre os estados constituintes (p. 591, tradução nossa)38.  

Ainda, de acordo com Mansfield e Milner (1999), para alguns teóricos construtivistas, 

como Peter Katzenstein, independentemente da localização, os países que compartilham uma 

identidade comum podem ser considerados uma região. Nessa linha de argumentação de regiões 

em termos não-geográficos, diversos acadêmicos definem região atribuindo importância aos 

“arranjos econômicos preferenciais, que não precisam ser compostos por membros em estreita 

proximidade MANSFIELD; MILNER, 1999, p. 592, tradução nossa)39.  

Já, para Hurrel (1995), esse debate acerca das diferentes significações de região é inócuo 

e improdutivo, e que fica claro quando o autor destaca que “as tentativas de definir e delinear 

"cientificamente" as regiões pouca coisa produziram” (HURRELL, 1995, p. 25). Ademais, 

 
Processos e estruturas de construção da região em termos de vínculos econômicos, 

políticos, de segurança e socioculturais entre Estados e sociedades (...) regionalismo 

é usado frequentemente como sinônimo de cooperação regional e de integração 

regional, o que poderia ser visto como os extremos opostos de um continuum ao longo 

do qual o regionalismo pode variar. (BÖRZEL, 2011, p. 1, tradução nossa40).  

 

Nesse sentido, nos abre a possibilidade pensar a autonomia via integração, regionalismo 

e também política externa, ainda mais se levarmos em consideração que “autonomia é uma 

noção que se refere a uma política externa (...) como um objetivo a ser perseguido na ação 

externa, quanto como um conceito explicativo das opções internacionais” (VIGEVANI; 

RAMANZINI JUNIOR, 2014, p. 520). Considerando o peso dos países latino-americanos, vale 

considerar que essa busca por autonomia deve ser constante – diferentemente das nações 

desenvolvidas, que assentadas na forte tradição econômica, política e militar, já possuem 

                                                 
37 A region is often defined as a group of countries located in the same geographically specified area. 

38 A region implies more than just close physical proximity among the constituent states.  

39 Preferential economic arrangements, which need not be composed of states in close proximity.  

40 Regionalism, then, refers to processes and structures of region-building in terms of closer economic, political, 

security and socio-cultural linkages between states and societies (...) regionalism is often used synonymous with 

regional cooperation and regional integration, which could be seen as the opposite ends of a continuum along 

which regionalism may vary. 
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elevado grau de autonomia. Posto desta forma, a autonomia deve ser entendida como uma 

questão de grau, logo, varia de acordo com atributos do Estado e dos desafios externos impostos 

à eles. Também como um termo que flutua – e está diretamente ligado às percepções – entre os 

ambientes doméstico e internacional, com a integração regional com peso destacado 

(VIGEVANI; RAMANZINI JUNIOR, 2014). Sua noção, portanto, “é caracterizada pela 

capacidade do Estado para implementar decisões baseadas em seus próprios objetivos, sem 

interferência ou restrição exterior” (VIGEVANI; RAMANZINI JUNIOR, 2014, p. 522).  

Sobre a questão de autonomia e desenvolvimento, Briceño-Ruiz (2014a) destaca a 

complementaridade de ambos, porém o autor destaca que são objetivos distintos. Para o autor, 

“a autonomia é a capacidade da nação de escolher, decidir e agir por si mesma” (BRICEÑO 

RUIZ, 2014, p. 21, tradução nossa41), sendo que e “a autonomia é um objetivo fundamental do 

Estado da periferia, pois o permitiria de neutralizar as atitudes hegemônicas de países terceiros” 

(BRICEÑO RUIZ, 2014a, p. 21, tradução nossa42). 

                                                 
41 La autonomía es «la capacidad de la nación para optar, decidir y obrar por sí misma».  
42 La autonomía es un objetivo fundamental de un Estado de la periferia pues le permitiria neutralizar las actitudes 

hegemónicas de terceros países. 
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3 UTOPIAS, MUDANÇAS E A NOVA REALIDADE LATINO-AMERICANA 

 

A trajetória dos governos na América do Sul nas últimas décadas nos faz refletir 

imensamente de que forma estes afetaram a vida política na região e quais foram os resultados 

e desdobramentos nos mais diversos campos, seja ele social, econômico ou mesmo político. 

Falar em utopia na região nos faz voltar, no mínimo, ao início da década de 1990, e de como o 

neoliberalismo representou a esperança para uma vida melhor para as populações, estas vítimas 

de crises econômicas e convulsões sociais deflagradas pelos mais variados fatores. O fato é que 

a América do Sul experimentou em todos estes anos, diferentes formas de governo, desde 

ditaduras e governos autoritários até, recentemente, governos democráticos eleitos e 

sustentados por movimentos sociais, indígenas e trabalhadores rurais.  

Tais transformações expressam, em última medida, o descontentamento que prevaleceu 

na população devido ao fracasso das neoliberalismo, principalmente a partir do aprofundamento 

da desigualdade e da piora nos indicadores sociais, e cuja consequência pode ser compreendida 

pela ascensão de líderes, movimentos e partidos de esquerda e centro-esquerda e como uma 

resposta ao fracasso em se elevar a qualidade de vida no continente. Levando isso em 

consideração, o presente capítulo buscará evidenciar, sob uma perspectiva diacrônica, as 

transformações e evolução ocorridas na região, levando em consideração a conjuntura regional 

e as especificidades locais.  

Desse modo, o objetivo do capítulo será de elucidar as transformações ocorridas no 

subcontinente tendo em vista a ascensão de movimentos, líderes e partidos de centro e centro-

esquerda democraticamente eleitos a partir do final da década de 1990, o que configurou, em 

grande medida, uma mudança principalmente no papel que o Estado passaria a desempenhar na 

economia. Serão analisados os contextos internos dos países sul-americanos, primeiramente 

durante as décadas de 1980 e 1990, buscando expressar como e em que grau foram aplicadas 

as medidas de corte neoliberal associadas ao receituário do Consenso de Washington, além das 

consequências para a região, para os interesses estadunidenses e as implicações para a 

integração regional sob o ponto de vista do período no qual o neoliberalismo foi considerado 

hegemônico na região. 

Em seguida, em decorrência da crise do neoliberalismo e suas implicações para a 

sociedade sul-americana, veremos como se dá a ascensão desses movimentos de esquerda e 

centro-esquerda na região. Buscaremos conceituar a diferença entre esquerda e direita para que, 

em seguida, possamos compreender e caracterizar a chamada “Onda Rosa” no continente, suas 
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implicações para a integração regional e também no que diz respeito às relações com os Estados 

Unidos.   

 

3.1 A década de 1990 

 

O início da década de 1990 ficou marcado pela tentativa de recuperação econômica na 

América Latina após a desastrosa experiência deflagrada pela ‘crise da dívida’ na década 

anterior. Como Moniz Bandeira (2002) salienta, a crescente fuga de capitais – estrangeiros e 

nacionais – acarretou a forte estagnação econômica junto a um processo hiperinflacionário e, 

cujos desdobramentos afetaram fortemente do desenvolvimento dos Estados da região, bem 

como a (in)capacidade em atender ao serviço da dívida externa dos mesmos. 

Diante desse quadro no qual os interesses dos Estados Unidos se viam ameaçados 

devido à instabilidade econômica, o economista John Williamson, junto ao Institute for 

International Economics, propôs dez medidas, todas coadunadas aos interesses da OCDE, que 

passaram a ser entendidas, sobretudo, como a “única alternativa à estratégia de substituição de 

importações e à interpretação nacional-desenvolvimentista da América Latina” (BRESSER-

PEREIRA, 1993, p. 47). Com o poder de exercer forte influência nos governos e na elite política 

latino-americana, o “Consenso de Washington”, denominação cunhada para o programa 

neoliberal supracitado, continha forte influência da escola austríaca, como Hayek e Von Mises, 

além de monetaristas reconhecidamente neoliberais, como Friedman; havia também o respaldo 

de instituições financeiras internacionais, tais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

o Banco Mundial (BM), de agências governamentais estadunidenses, como o Federal Reserve 

e do Tesouro, assim como de think tanks (BRESSER-PEREIRA, 1991; MONIZ BANDEIRA, 

2002; WILLIAMSON 1990) 

Para Williamson, como destaca Bresser-Pereira (1991), o excessivo crescimento do 

Estado e o populismo econômico foram compreendidos como causas da crise na região latino-

americana. Sendo que, para o economista estadunidense, o conjunto de medidas buscaria o 

equilíbrio fiscal, estabilização, com uma estratégia de crescimento market oriented. Em outras 

palavras, a redução da participação do Estado na economia, além da liberalização comercial.  

As propostas de Williamson (1990; 2004) consistiam em: 1) Austeridade fiscal – que 

visava controlar o déficit fiscal; 2) Reordenamento das prioridades dos gastos públicos – 

visando o corte de subsídios destinados às camadas sociais mais baixas, e investindo em áreas 

consideradas produtivas, como gastos com saúde, alimentação e infraestrutura; 3) Reforma 
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tributária – aumentar as receitas fiscais como alternativa à diminuição da despesa pública ; 4) 

liberalização das taxas de juros – que devem ser determinadas pelo mercado (market-oriented) 

e positivas; 5) Taxa cambial competitiva – também deve ser determinada pelo mercado; 6) 

Liberalização comercial – política econômica orientada para o exterior ; 7) Liberalização 

visando investimento direto estrangeiro – sendo este, sem quaisquer restrições; 8) Privatização 

– acredita-se na maior eficiência na gestão do que em empresas estatais, além de ajudar aliviar 

pressão sobre o orçamento do governo e apresentar vantagens de curto e longo prazos; 9) 

Desregulamentação – promove a competitividade, e remove as barreiras para o crescimento dos 

mercados regulados e são menos propensos à corrupção;  10) Direitos de propriedade – além 

de não serem considerados seguros na América Latina, os direitos de propriedades são tidos 

como fundamentais para o funcionamento do sistema capitalista. 

Tais premissas estão ancoradas em um projeto que visa a liberalização financeira, 

desregulamentação da economia, privatização das esferas estatais, e que comporão o fio 

condutor do desenvolvimento desses países. Como podemos ver, tais asserções apenas nos 

conduzem a pensar, conforme proposto por Bresser-Pereira, que todas elas estão em 

consonância ao diagnóstico das causas das crise:  

 

Observe-se que as cinco primeiras reformas poderiam ser resumidas em uma: 

promover a estabilização da economia através do ajuste fiscal e da adoção de políticas 

econômicas ortodoxas em que o mercado desempenhe o papel fundamental. As cinco 

restantes são formas diferentes de afirmar que o Estado deveria ser fortemente 

reduzido (BRESSER-PEREIRA, 1991, p. 6).  

 

 

No entanto, muitas dessas políticas não obtiveram o resultado esperado – como se era 

de esperar. A partir de um plano político-econômico neoliberal, ancorado em um plano de 

estabilização e combate à inflação, observou-se deterioração das condições sociais, aumento na 

taxa de desemprego e baixíssimo crescimento econômico, sempre acompanhado do aumento 

das dívidas externa e interna e transferência de renda do público para o privado. Além disso, ao 

passo que os países da América Latina não possuem competitividade frente aos países 

desenvolvidos, verificou-se a uma maior dependência e vulnerabilidade externa dos mesmos 

(FILGUEIRAS, 2002). Por sua vez, a adoção de tais medidas se apresentava como condição 

para renegociação da dívida (externa) e empréstimos das instituições financeiras, evidenciando, 

como aponta Filgueiras (2002, p.3), um “círculo deletério de acúmulo de dificuldades no 

balanço de pagamentos, nas finanças públicas, na produção e no emprego do país”, acentuando 

a dependência e vulnerabilidade do Estado. 
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Levando esses aspectos em consideração, buscaremos compreender de que maneira e 

em qual grau de que forma o receituário do Consenso de Washington foi aplicado nos países 

sul-americanos. Serão levantados alguns dados empíricos que mostram que o neoliberalismo, 

seja em maior ou menor grau, foi o modelo hegemônico na região na década de 1990. Ademais, 

serão evidenciados os desdobramentos da implementação de tais políticas, procurando 

demonstrar a herança deixada para os novos governos que ascenderam a partir do final da 

década de 1990, contexto marcado por intensa crise e repleto de contradições. 

 

3.1.1 Contextos nacionais 

 

Ao observarmos o contexto argentino, percebemos a tentativa de contornar a conjuntura 

sombria herdada por Carlos Saúl Menem (1989-2000) dos governos militares e de Raul 

Alfonsín. A tentativa de controlar a inflação foi possível devido ao regime de câmbio fixo 

atrelado ao dólar43 (currency board), por meio da lei de conversibilidade, mesmo este não sendo 

prescrição do CW. O objetivo de tal lei seria de atrelar o peso argentino ao de uma “moeda 

forte, de reputação inquestionável, como o dólar” (BATISTA JR, 2002, p. 84), garantido, 

portanto, credibilidade e, não mais, flexibilidade. Somado a isso, o plano ortodoxo e liberal do 

presidente Carlos Menem, coerente aos dogmas do Consenso de Washington, foram 

empregados por meio de privatização das empresas estatais e desnacionalização da economia, 

o que permitiu o ingresso de recursos externos, promovendo certo crescimento econômico 

(BATISTA JR, 2002; FILGUEIRAS, 2002; MONIZ BANDEIRA, 2002). Apesar de certo 

folego inicial44 – e com respaldo eleitoral verificado com reeleição de Menem em 1995 –, e a 

despeito do sucesso no controle da inflação, houve, nos anos seguintes, desvalorização da 

moeda nacional – que perdeu espaço frente à ampla dolarização na economia argentina. 

Conforme Batista Jr (2002), uma primeira indicação da suscetibilidade do modelo econômico-

financeiro argentino ficou evidente após a recessão do país em 1995 – único ano sob o governo 

Menem que o país apresentou queda no crescimento, diga-se de passagem. Para o autor, a 

recessão deflagrada a partir das repercussões da crise no México evidenciou a vulnerabilidade 

do modelo a choques externos. A crise que eclodiu no leste da Ásia em 1997 e na Rússia, no 

ano seguinte, evidenciou justamente a fragilidade dos mercados considerados emergentes frente 

                                                 
43 Devemos fazer a ressalva de que a despeito da utilização do currency board no caso argentino, o Consenso de 

Washington, na verdade, prescrevia o câmbio  
44 Segundo Cunha e Ferrari (2009), a economia argentina cresceu cerca de 8% ao ano, entre 1991 e 1994 e a 

inflação chegou a números próximos aos dos Estados Unidos. 



50 

 

aos choques externos. Tal fato pode ser considerado um turning point no caso argentino. Antes, 

se a lei da conversibilidade e o currency board respaldariam, tanto juridicamente quanto 

teoricamente, o modelo em voga, a partir do momento em que a crise argentina passa a ser 

considerada monetária, como aponta Batista Jr. (2002), a credibilidade do modelo argentino 

estava em xeque. As consequências foram duras na Argentina, e rapidamente sentidas em todo 

o país. A economia entrou em recessão, seguida por elevadas taxas de desemprego, cuja 

consequência foi forte instabilidade política. Segundo Moniz Bandeira (2002), ao passo que a 

dívida externa argentina passou a equivaler aproximadamente 50% do seu PIB em 1998, cerca 

de US$ 144,6 bilhões, o país, no ano seguinte, apresentou déficit nas contas internas e externas, 

com déficit no balanço de pagamentos em cerca de US$ 12,5 bilhões, e  déficit na balança 

comercial na ordem de US$ 2,17 bilhões. Dada a supervalorização do dólar, moeda em que o 

peso estava ancorado, a consequente elevação do peso argentino acentuou alguns dos problemas 

da argentina, como a baixa competitividade da economia e, uma vez que as exportações 

tornaram-se mais caras, o equilíbrio das contas externas e o superávit na balança comercial 

apresentavam-se como um desafio à economia. O que se pode inferir desse quadro é que, ao 

negociar acordos com o FMI para redução do déficit fiscal, a prolongada recessão no fim da 

década de 1990 impediu o cumprimento da meta estabelecida (BATISTA JR, 2002; 

FILGUEIRAS, 2002; MONIZ BANDEIRA, 2002). Com a falta de confiança por parte de 

investidores e instituições “[à] Argentina não restou alternativa senão o default, i. e., a 

suspensão do pagamento da dívida externa que saltou de US$ 132 bilhões para US$ 141 bilhões, 

no início de 2002” (MONIZ BANDEIRA, 20002, p. 137). 

 Em relação ao Brasil, o panorama mostrava-se igualmente delicado, apesar de possuir, 

à época, dos maiores parques industriais do mundo e também grande diversificação em suas 

exportações, contendo, majoritariamente, manufaturas e produtos de tecnologia avançada 

(MONIZ BANDEIRA, 20002). No Brasil, assim como na América do Sul quase em sua 

totalidade, o combate à inflação com um plano de estabilização esteve em marcha. O Plano 

Collor (1990) e o Plano Real (1993) são provas irrefutáveis disso. Em momentos e em 

conjunturas distintas, afirma-se que ambos os planos foram condicionantes das políticas pró-

mercado que, segundo Filgueiras (2002), pela queda da inflação, obtiveram certo apoio e foram 

legitimados, mesmo que momentaneamente. O plano real ainda se mostrou mais efetivo, pois 

garantiu crescimento econômico nos meses subsequentes à implantação do Real. A abertura 

ocorrida no Brasil aliado à valorização da moeda, no entanto, no longo prazo, impuseram 

diversos desafios, tantos externos como internos ao Brasil e viram, como em quase toda 

América do Sul, a deterioração das condições sociais e aprofundamento de outras mazelas. 
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Após a forte crise que levou Collor ao impeachment, Itamar Franco assumiu a presidência 

brasileira e, junto ao então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, instituíram o 

Plano Real, cujas fases iniciais culminaram na reforma monetária e foram completadas em 1º 

de julho de 1994 (BRESSER-PEREIRA, 1994). Segundo Moniz Bandeira (2002), mesmo 

derrubando a inflação para um valor de “apenas um único digito anual (p. 138)”, a economia 

brasileira não foi capaz de conter a alta da taxa de câmbio real, o que fez com que os produtos 

brasileiros ficassem mais caros, diminuindo a competitividade dos mesmos. O Brasil que, entre 

1996 e 2000, viu sua balança comercial acumular um saldo negativo de US$ 38,1 bilhões, 

também, na década de 1990, teve sua dívida externa saltando de US$ 123,4 bilhões para US$ 

235 bilhões, representando um aumento de quase 100%.  

Além disso, seguindo o receituário neoliberal e as prescrições do Consenso de 

Washington, entre os anos de 1990 e 2002, as privatizações (desestatizações e concessões) no 

brasil alcançaram cifras, segundo dados do BNDES (2002), de US$ 105,30 bilhões que, como 

podemos verificar na imagem abaixo, se dividem nas seguintes áreas: 

 

 

Fonte: BDNES, 2002. 

 

O fato é que o desequilíbrio da balança comercial somado à perda de competitividade 

dos produtos brasileiros representaram uma ameaça à confiança dos investidores, já abalada 

Gráfico 1- Participação setorial nas privatizações (1990-2002). 
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devido às crises da Ásia e Rússia, em 1997 e 1998, respectivamente. Devido ao ataque 

especulativo, ocorrido no primeiro mês de 1999, o Brasil perdeu um terço de suas reservas 

internacionais, acarretado pela desvalorização da moeda brasileira, levando o governo de FHC 

a profundo desgaste, marca que permaneceu até o final de seu governo, em dezembro de 2002. 

Nesses anos, as reformas malograram, tornando o Brasil um país, apesar de um PIB elevado 

(cerca de US$ 1 trilhão [PPC]), com elevada desigualdade de distribuição de riqueza (MONIZ 

BANDEIRA, 2002). 

Já na Bolívia, o plano de estabilização da economia viria a partir do Decreto Supremo 

(DS) 21060. De acordo com Cunha Filho (2015a), tal programa marcaria o início das políticas 

de corte neoliberal no país, e que durariam até meados da década de 2000. Buscando substituir 

a envergadura estatista, cuja marca remonta o Estado desenvolvimentista pós-Revolução de 

1952, o ajuste neoliberal veio a partir do pacote de medidas conhecido de Nova Política 

Econômica (NPE)45, segundo o autor:  

 

O plano incluía mudanças no câmbio, fim de subsídios, liberalização dos preços de 

combustíveis e utilidades públicas, congelamento de salários e moratória temporária 

na dívida com bancos internacionais. (…) [A]ssessorado por Sachs que adotou o 

programa da ADN como base e agregou-lhe reforma tributária, liberalização do 

comércio e reforma do Banco Central (CUNHA FILHO, 2015a, p. 81). 

 

Em relação aos objetivos iniciais da NPE, de acordo com Cunha Filho (2015a), é 

possível afirmar certo êxito no que diz respeito à questão da inflação e da estabilização 

econômica. Dentre as privatizações, vale mencionar os casos da Comibol (Corporación Minera 

de Bolivia), poderosa estatal mineira, da qual 21 mil (do total de 27 mil) foram demitidos e 

também da YFPB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). A empresa de 

hidrocarbonetos cuja privatização se deu durante o mandato de Gonzalo Sanchez de Lozada 

(1993-1997) teve seus ativos divididos, das quais as refinarias e os campos de petróleo e gás 

passaram a ser controladas por empresas estrangeiras, como a brasileira Petrobrás, a espanhola 

Repsol e a britânica BP (AYERBE, 2011; CUNHA FILHO, 2015a). 

As reformas, no entanto, não obtiveram êxito na redução da pobreza, e tampouco foram 

suficientes para garantir um ciclo constante de crescimento e desenvolvimento, culminando 

ainda em corte de serviços de saúde e educação – evidenciando o caráter social da crise no país 

(CUNHA FILHO, 2015a; KOHL; FARTHING, 2009), o que se mostraria como mais uma 

                                                 
45 A NPE, vale ressaltar, havia sido desenhada pela candidatura de Hugo Banzer – que fora derrotado nas eleições 

gerais de 1985. No entanto, após o pacto conservador entre o derrotado junto ao presidente eleito, Victor Paz 

Estenssoro, o programa foi a base da política econômica empregada no país nos anos seguintes (AYERBE, 2011; 

CUNHA FILHO, 2015a) 
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dificuldade que seria enfrentada pelos próximos presidentes – Hugo Banzer e Jorge Quiroga 

(1997-2002). A ausência de investimentos e de crescimento nos indicadores econômicos, 

conjugado à crise fiscal não foram suficientes para que Banzer alterasse o projeto econômico 

neoliberal (CUNHA FILHO, 2015a; ROCHA, 2006). Episódios como a Guerra da Água, em 

abril de 2000, e a Guerra do Gás, em 2003, foram determinantes para os rumos dos governos 

de corte neoliberal na Bolívia e apenas demonstram a falência desse modelo na região, que 

incapaz de sanar os principais problemas sociais bolivianos, aprofundou ainda mais a exclusão 

e marginalização da população indígena, o que evidenciou, assim como em todo o 

subcontinente, o alto preço que foi pago visando o controle da inflação e estabilização do país. 

No caso paraguaio, as reformas vieram em meio ao contexto de estagnação econômica 

dos anos seguintes à conclusão da obra de Itaipu. O momento ficou marcado pela transição à 

democracia, cujos desdobramentos impactaram diretamente na política econômica do país, 

tornando a economia mais desregulada e inserida no comércio internacional. Apesar disso, não 

foi capaz, porém, de contornar antigos problemas, quais sejam: concentração da terra, modelo 

agroexportador e a corrupção (MONIZ BANDEIRA, 2002; VILLAGRA, 2015). 

Para Villagra (2015), o aparato clientelista encrustado no sistema político paraguaio, 

representação última da força das elites econômicas de um país controlado por décadas pelo 

Partido Colorado – com apoio do Partido Liberal, proeminentemente – foi terreno fértil para 

aprofundar a abertura e desregulamentação seguindo o receituário de Washington. Com o apoio 

de instituições como Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de empresas e governos estrangeiros, três 

medidas promovidas são perceptivelmente associadas ao receituário do CW: a) Abertura e 

liberalização comercial; b) Liberalização financeira e câmbio definido pelo mercado; c) 

Liberalização do investimento estrangeiro direto e; d) privatizações. 

A primeira dessas medidas visou penetração em mercados como de Brasil e Argentina, 

que foi possibilitado pela redução das tarifas, algo que vinha acontecendo desde o início dos 

anos noventa, e que culminou, em 1995, na Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul. No 

entanto, tal abertura aprofundou a dependência econômica do Paraguai, principalmente por 

exportar produtos primários e importar produtos industriais. Ademais, devido à pouca 

competitividade dos produtos paraguaios, não foi possível impulsionar a industrialização dentro 

do país. Além disso, no campo social, entre os anos de 1995 e 1999, o desemprego pulou de 

6% para 15%, e a extrema pobreza alavancou, atingindo pelo menos um terço dos camponeses. 

(MONIZ BANDEIRA, 2002; VILLAGRA, 2015). 
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A segunda medida foi responsável pela desvalorização do Guaraní frente ao dólar, cujo 

cambio passou a ser definido pelo mercado, assim como suas flutuações. Porém, como destaca 

Villagra (2015), a desregulamentação do setor financeiro foi fator determinante para a crise 

financeira que atingiu o país entre os anos de 1995 e 1998 (VILLAGRA, 2015). 

A liberalização do investimento estrangeiro direto garantiu diversas vantagens para 

investimento, tais como exoneração de impostas e tarifas e estabeleceu um marco de igualdade 

de proteção e tratamento entre os investimentos nacionais e estrangeiros, beneficiando, em larga 

medida, o setor do agronegócio (VILLAGRA, 2015) 

Por fim, a lei 126/91 foi o marco legal das privatizações no Paraguai. Como apontam 

Lamberti (2011) e Villagra (2015), devido a algumas limitações, sejam estruturais ou mesmo 

“à falta de uma estratégia governamental coerente, influência dos grupos de pressão e poder 

que dificultam a eficiência e transparência que o processor requer (...) apenas 4 das 12 empresas 

públicas foram privatizadas” (LAMBERTI, 2011, p. 226).  

 

As empresas públicas do Paraguai estavam distribuídas nos seguintes setores: a) três 

de serviços básicos: eletricidade (ANDE), telecomunicações (ANTELCO), água e 

esgoto (CORPOSANA); b) quatro produtoras de bens: petróleo (PETROPAR); aço 

(ACERO); cimento (INC); cana e álcool (CAPASA); c) cinco empresas de serviços: 

aéreo (LAPSA); transporte fluvial (FCAL), transporte ferroviário (ANNP); aeroporto 

(DINAC). As empresas que foram privatizadas são: CAPASA, LAPSA, FLOMERES, 

ACEPAR (LAMBERTI, 2011, p. 226)”. 

 

Outra importante menção a ser feita aqui diz respeito à experiência neoliberal chilena, 

que pode ser considerada a primeira, tanto da região, quanto do globo. Com o golpe de Pinochet 

em 1973, sua equipe econômica – que ficou conhecida como The Chicago Boys – deu uma 

guinada na política econômica a partir um radical projeto visando radical reestruturação da 

economia (KINGSTONE, 2011; SILVA JR, 2006).  

Pinochet e sua equipe foram responsáveis por diversas reformas no Chile e, nesse 

contexto, o país optou por seguir um modelo agroindustrial exportador em detrimento de sua 

industrialização, o que tornou sua economia dependente dos grandes centros econômicos 

(SILVA JR, 2006). Apesar do governo militar ter alcançado relativo êxito devido ao 

crescimento anual do PIB constante e também apresentar boa performance macroeconômica 

desde a implementação do modelo neoliberal, devemos refletir também sobre a má distribuição 

de renda e desemprego, que se aprofundaram principalmente a partir da crise da década de 1980 

na América Latina, isto sem entrar no mérito da natureza do governo militar e as todas as 

consequências de um modelo repressor. Já após a transição para a democracia, durante o 

governo da coalizão Concertación, entre os anos de 1990 e 2000, a dívida externa passou de 
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US$ 18,5 bilhões para US$ 39 bilhões (MONIZ BANDEIRA, 2002; TEDESCO; BARTON, 

2004). 

O Equador foi mais um país em que a crise econômica teve fortes consequências 

políticas. “Privatizações, reformas fiscais que buscavam ampliar a base tributária, a dolarização 

da economia, o esforço governamental para remanejar o subsídio estatal agrícola para o 

agronegócio e reformas constitucionais para abolir a propriedade comunal (COELHO, 2006, 

p.3)” foram algumas das manifestações de políticas de corte neoliberal ocorridas no Equador. 

Nesse contexto, destaca-se a forte crise política que tomou conta do país no final do 

século XX e início do século XXI. Desde a redemocratização, ocorrida em 1979, verifica-se 

que apenas três presidentes conseguiram completar seus mandatos, e entre 1992 e 2006, apenas 

Sixto Alfonso Durán-Ballén completou seu mandato, que durou de 1992 até 1996 (COELHO, 

2006). Nesse ínterim, verifica-se o aprofundamento de algumas dessas medidas. O presidente 

Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, buscando impulsionar a economia equatoriana, logo buscou 

imprimir rápido ritmo de privatizações e reformas, e elevou em 1000% a s tarifas telefônicas, 

60% as tarifas de serviços elétricos e 60% no de transportes (COELHO, 2006). Na medida em 

que as condições sociais iam se deteriorando, as agitações sociais aumentavam – segundo 

Moniz Bandeira (2002), 70% da população viviam na pobreza extrema, com o PIB caindo na 

ordem de 12% em 1999 e com a inflação que atingira seu maior valor na década de 1990. Já o 

mandato de Jamil Mauad (1998-2000) ficou marcado pela dolarização da economia 

equatoriana. Na tentativa de contar a instabilidade econômica e cambial, o dólar substituíra o 

Sucre, e apesar de inicialmente ter alcançado êxito no controle à inflação, tal medida não foi 

capaz de melhorar os indicadores sociais (COELHO, 2006; CORREA AFIRMA QUE…, 

2008). 

Por sua vez, a Colômbia atravessava, na década de 1990, forte tensão devido ao contexto 

de guerra civil decorrente do recrudescimento das relações entre o governo e as Forças Armadas 

Revolucionárias Colombianas (FARC). Ao passo que quase metade do país estava sob controle 

de forças paramilitares, o país atravessava sua maior crise, segundo Moniz Bandeira (2002). A 

miséria aumentava sensivelmente, principalmente nos entornos de Bogotá, e o PIB foi reduzido 

de US$ 98 bilhões, em 1998 para US$ 84,8 bilhões em 2001. Somado a isso, a dívida externa 

saltou de US$ 17,8 bilhões para US$ 38,9 bilhões em 2002 – valor que representava pouco 

menos de 50% do PIB à época.  

Esses números estão diretamente ligado às reformas levadas a cabo no país. Durante o 

governo de Cesar Gaviria (1990-94), o pacote de reformas que foi chamado de “modernização 

do Estado” buscava aumentar a eficiência administrativa a partir da diminuição da intervenção 
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estatal na economia (PIZARRO; BEJARANO, 1994). Houve, como consequência desse 

processo, que também teve como incentivadores, FMI e BM, a depreciação do setor agrícola, 

importante setor da economia colombiana (CASTAÑO, 2002). Ademais, com a queda nos 

investimentos em gastos sociais, junto a instabilidade política decorrente dos problemas crime 

organizado, o cenário de pobreza, miséria e exclusão social se aprofundou no país. Contudo, a 

habilidade em controlar, de certa maneira, a questão do narcotráfico e de combate ao crime 

organizado, além de certa habilidade com a mídia, Gaviria terminou seu mandato com um 

índice histórico de aprovação de 67% (PIZARRO; BEJARANO, 1994). Com a ascensão de 

Ernesto Samper, em 1994, e cujo mandato durou até 1998, foi lançado um plano chamado de 

“O Salto Social”46 no qual imaginava-se uma revisão e reorientação das políticas neoliberais, 

no entanto, o que foi visto foi a continuidade nas reformas e ajustes frente às condições impostas 

tanto pelo FMI quanto pelo BM. Como aponta Álvares (2006), por meio de uma série de normas 

que aprofundaram o processo de re-regulamentação, atingindo diversas áreas como saúde e 

seguridade social47, culminando em um regime misto de pensão, com a criação de fundos 

privados de pensão, na área de educação superior, com a consolidação de um mercado privado 

no setor, privatizações de diversos setores, como mineração e energia, investimento estrangeiro 

da OMC, entre outros. Em 1998, Andrés Pastrana foi eleito com mandato até 2002. Em seu 

programa eleitoral, constava o Plan de Desarrollo “Cambio para Construir La Paz”, projeto que 

deu início ao Plano Colômbia. A situação colombiana era bastante grave. O país passava por 

forte recessão em um momento de grande debilidade estatal em um contexto no qual os grupos 

paramilitares voltavam a ganhar destaque (BORGES, 2009). No campo econômico, dentre as 

principais medidas, menciona-se a continuação do processo de privatização da educação 

superior e saúde (CASTAÑO, 2002). A chegada de Uribe, em 2002, representou a continuidade 

das reformas estruturais. Em seu governo, o FMI teve papel de destaque, tanto que houve a 

negociação de um novo acordo em 2005 entre ambos para que a política macroeconômica do 

país fosse a mandatos da instituição até o final de 2006. Houve reformas trabalhistas e em 

regimes de pensão. A flexibilização do mercado de trabalho foi uma das consequências, 

aumentando ainda mais o desemprego no país a níveis alarmantes, cerca de 17% da população 

economicamente ativa. Ademais, outra marca importante nos governos colombianos nesse 

ínterim foi a negociação de tratados de livre comércio, sobretudo com os Estados Unidos e 

durante o governo de Uribe.  

 

                                                 
46 El salto social 
47 Projeto ainda do governo de Gaviria. 
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Na Venezuela, a crise econômica conjuga-se também à política. Por ser tratar de uma 

economia rentista, a baixa do preço do petróleo – e a consequente queda na receita das 

petroleiras – entre os anos de 1980 e 1990 acarretou forte crise no país. Tal contexto levou o 

presidente Carlos Andrés Pérez, em seu segundo mandato, a optar por uma agenda de abertura 

e liberalização econômica, cuja expressão maior dizia respeito à abertura petroleira, marcada 

pelo retorno de investimentos privados nessa área (BARROS, 2006). Buscou-se também o 

desmonte do estado populista, marca dos governos anteriores, promovendo o desenvolvimento 

baseado nos mercados externos. Além disso, “[o] programa de Carlos Andrés Pérez incluía o 

fim de vários subsídios, aumento dos tributos e das tarifas públicas, liberalização das taxas de 

juros, flexibilização do câmbio, abertura comercial e privatizações (BARROS, 2006, p. 213). 

Barros ainda destaca que, “[n]a Venezuela a essência do neoliberalismo dos anos noventa foi a 

desvinculação entre PDVSA e Estado (2006, p. 214)”. 

Em resposta ao conjunto de medidas de abertura e liberalização, houve uma enorme 

reação social que ficou conhecida por Caracazo de 1989. Foi uma revolta popular que teve 

forte repressão militar e que, segundo Villa (2005), foi um divisor de águas na política 

Venezuela, evidenciando a instabilidade do país e de suas instituições democráticas 

características do Pacto de Punto Fijo. 

Por sua vez, o programa de ajuste peruano, cujo início se deu nos princípios de 1990, 

caracterizou-se pela tentativa de redução deficitária em que o país se encontrava e também do 

controle inflacionário (BARROS; HITNER, 2010; BÉJAR, 1993). O programa neoliberal 

colocado prática por Alberto Fujimori (1990-2000) consistiu nas seguintes medidas: 

 

O programa estrutural aplicado desde agosto 1990 é composto pela redução da 

proteção tarifária para a indústria manufatureira, a anulação de subsídios às 

exportações, a reprivatizarão de 174 empresas públicas (alcançada apenas em parte e 

com muitas dificuldades), a reintegração mercado de terras, o fechamento dos bancos 

de desenvolvimento e a demissão em massa de funcionários do Estado (BÉJAR, 1993, 

p. 14, tradução nossa48). 

 

Uma importante nuance do governo de Fujimori, e que o diferencia dos demais governos 

sul-americanos da década de 1990, é seu caráter antidemocrático e autoritário. Para Barros e 

Hitner (2010), os dois primeiros anos do mandato de Fujimori, cujo período ficou conhecido 

                                                 
48 El programa estructural aplicado desde agosto de 1990 está compuesto por la reducción de la protección 

arancelaria para la industria manufacturera, la anulación de los subsidios a las exportaciones, la reprivatización de 

174 empresas públicas (conseguida sólo en parte y con muchas dificultades), la reinstauración del mercado de 

tierras, el cierre de los bancos de fomento y el despido masivo de empleados estatales. 



58 

 

como protofujimorismo “se move[u] dentro do marco democrático constitucional (BARROS; 

HITNER, 2010, p. 147)”. Um segundo momento do governo de Fujimori, conhecido como 

fujimorismo clássico, caracteriza-se justamente pelo caráter autoritário, mas com alta 

legitimidade popular. Tal período tem seu início após o ‘auto-golpe’, em abril de 1992, e se 

prolonga até meados de 1996; por fim, o fujimorismo tardio, que durou de meados de 1996 até 

2000, ano da queda do regime, "ficou marcado pela “aprovação a Lei de Interpretação Autêntica 

da Constituição, que buscava abrir o caminho para uma segunda reeleição (BARROS; 

HITNER, 2010, p. 147)”. A imposição da agenda neoliberal no governo de Alberto Fujimori 

não foi capaz de resolver duas questões que Barros e Hitner apontam como estruturais na 

sociedade peruana: “a distribuição da renda e a inclusão social das populações indígenas 

(BARROS; HITNER, 2010, p. 148)”. 

Por fim, no caso uruguaio, percebemos que as políticas neoliberais ganham destaque a 

partir do final da década de 1970. Porém, com a redemocratização, em 1985, tais políticas se 

acentuam, alcançando o auge durante a década de 1990. A abertura econômica levada a cabo 

no Uruguai impactou diretamente o mercado de trabalho e a matriz sociopolítica do país 

(CANDIA; SCHAFFELD, 2014). A re-regulamentação, junto ao aprofundamento da abertura 

comercial culminaram na reestruturação total do modelo de econômico uruguaio, que, além da 

criação do Mercosul, possibilitaram um modelo de desenvolvimento orientado ao mercado 

internacional, bem como uma mudança significativa na estrutura produtiva do país, com a 

incorporação de mão de obra mais qualificada e progresso técnico (CANDIA; SCHAFFELD, 

2014). Segundo Moniz Bandeira (2002), o Uruguai pouco cresceu nesse período, com o seu 

PIB se mantendo constante entre 1997 e 1999. O déficit subiu de US$ 580 milhoes para US$ 

605.  

A respeito das privatizações, o Uruguai foi o que menos privatizou na região. Segundo 

Candia e Schaffeld (2015), isso está diretamente ligado ao caráter de resistência e organização 

da sociedade civil, o que nos remete claramente à questões históricas. Segundo os autores 

supracitados, “a sociedade uruguaia é a mais estatista da América Latina, como demonstram 

várias investigações históricas sobre a construção de um tipo muito particular de welfare state 

nesta parte do mundo” (CANDIA; SCHAFFELD, 2015, p. 23, tradução nossa49).  

 

Uruguai foi o país que menos privatizou na região e, de fato, foi o único que não 

privatizou a eletricidade, o petróleo nem as telecomunicações (...) as privatizações 

foram decididas explicitamente por voto democrático. Nenhum outro país tem 

                                                 
49 La sociedad uruguaya es la más estatista de América Latina, como lo demuestran varias investigaciones 

históricas sobre la construcción de un tipo muy particular de welfare state en esta parte del mundo. 
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mostrado essa participação popular no debate da privatização (CHONG; 

BENAVIDES apud CANDIA; SCHAFFELD, 2015, p. 23, tradução nossa50). 

  

 Feitas as considerações acerca do contexto nacional de cada um dos 10 países, podemos 

agora já tratar as dinâmicas regionais dentro desse parâmetro. Portanto, na seção seguinte, 

buscaremos destacar como a questão da integração é entendida no período em que o 

neoliberalismo se tornou dominante na região e também a como os Estados Unidos se inserem 

nesse contexto. 

  

3.1.2 Dinâmicas regionais, integração e relações hemisféricas 

 

Dois elementos importantes atrelados à dinâmica das relações internacionais na 

América do Sul na década de 1990 dizem respeito à integração regional e ao relacionamento da 

região com potência hemisférica, isto é, os Estados Unidos. Entre tais elementos, apesar de 

apresentarem resultados e valores diferentes, é possível afirmar a estrita ligação e relação entre 

ambos.  

Primeiramente, deve-se ressaltar o contexto pós-Guerra Fria e a política externa 

estadunidense – e, consequentemente, o lugar que a América do Sul passou a ocupar dentro 

desse parâmetro. Ao saírem da disputa bipolar como única superpotência no Sistema, além de 

buscar manter a estruturas básicas no pós-194551, tais como FMI, BM e a ONU, os Estados 

Unidos, segundo Pecequilo (2011), estabeleceram como prioridades no pós-guerra Fria os 

seguintes pontos: 

 

1) A manutenção da liderança internacional para a preservação de um ambiente 

estável no qual possam ser garantidas a inviolabilidade do território norte-americano 

e a expansão de seus interesses e valores no sistema; 2) A prevenção do surgimento 

de potências regionais hegemônicas na eurásia e da emergência de conflitos internos 

nessa área que possam desestabilizar o equilíbrio de poder mundial e, 

consequentemente, a posição norte-americana; 3) O combate às ameaças 

transnacionais de segurança, como a proliferação das armas de destruição em massa, 

o terrorismo internacional, o narcotráfico, a imigração, entre outras, assegurando o 

bem-estar da sociedade norte-americana; 4) A disseminação da democracia e do livre-

mercado (PECEQUILO, 2011, p. 294). 

                                                 
50 Uruguay fue el país que menos privatizó en la región y, de hecho, fue el único que no privatizó la electricidad, 

el petróleo ni las telecomunicaciones, y en el que las privatizaciones se decidieron explícitamente por voto 

democrático. Ningún otro país ha mostrado esta participación popular en el debate de la privatización 
51 A ONU foi criada a partir da Conferência de Dumbarton Oaks, e o FMI e BM foram criados nas Conferencias 

de Bretton Woods, ambas em 1944. Segundo Pecequilo (2011), a ONU – estrutura política e de segurança – e o 

FMI e BM – estruturas econômicas e financeiras – foram os arcabouços para a construção de uma nova ordem 

internacional patrocinada pelos Estados Unidos.  
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Dentro dessa realidade, é possível verificar que a América Latina se insere dentro da 

agenda estadunidense principalmente no combate ao narcotráfico e na disseminação da 

democracia e do livre-mercado, aspectos esses dois últimos que terão maior destaque no 

presente estudo. Nesse contexto, o regionalismo volta a ter destaque na agenda dos países e é 

visto como fator importante para a hegemonia estadunidense na região latino-americana. 

Os Estados Unidos entendiam que manter sua zona de influência sob controle, isto é, 

podendo disseminar seus valores em defesa do livre-mercado e democracia, garantiria maior 

margem de manobra geopolítica – mesmo que este não tivesse a mesma força (e sentido) da 

Guerra Fria e que, de acordo com o argumento de Castañeda (1996) nesse caso, ela se conjuga 

ao ponto de vista ideológico, político e econômico. Isso depreende-se a partir do contexto de 

interdependência e globalização no qual a questão econômica e comercial tornam-se 

preponderantes na região. Ademais, a abertura econômica desses países sul-americanos – 

associada ao Consenso de Washington – torna evidente a dependência do capital financeiro. 

Duas questões ligadas, portanto, à agenda comercial são fundamentais nesse momento. 

Primeiro que a agenda comercial hemisférica ganha ainda mais destaque no governo de Bill 

Clinton (1993-2001). Isso se dá, segundo Lima (2009), uma vez que os acordos comerciais 

seriam um meio para promover e consolidar os dois pilares para a agenda hemisférica: livre-

mercado e democracia. Segundo que, de acordo com Jaguaribe (1996), essa aproximação ocorre 

em um momento em que há o distanciamento dos países europeus com os Estados Unidos. O 

autor argumenta que, na medida em que o processo de integração europeu se intensificava, há 

uma queda nas exportações estadunidenses – e é nesse contexto que os EUA avaliam como 

cada vez mais importante tal aproximação hemisférica – o que, para Jaguaribe (1996), 

requereria, de fato, uma nova política da potência. 

As relações hemisféricas alcançaram seu melhor nível em muitos anos e, sem as 

hipocrisias e contradições inerentes à Guerra Fria, foi possível que o governo estadunidense 

trabalhasse de forma mais construtiva no âmbito regional (PECEQUILO, 2011; PANIZZA, 

2006), que fica evidente com como o discurso da secretária de Estado de Bill Clinton, 

Madeleine Albright: 

 

Desde que tomei posse, tenho enfatizado minha convicção de que os Estados Unidos 

têm uma oportunidade histórica de ajudar a aproximar o mundo em seu conjunto dos 

princípios básicos da democracia, mercados abertos, lei e compromisso com a paz. Se 

nós aproveitarmos essa oportunidade, poderemos garantir que nossa economia possa 

continuar crescendo, nossos trabalhadores terão acesso a empregos melhores e nossa 

liderança será sentida em qualquer lugar em que os interesses dos Estados Unidos 
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estiverem envolvidos. Nós também estimularemos uma economia global em expansão 

e a participação de mais países no sistema internacional, negando, desse modo, 

alimento às forças da violência extremista (ALBRIGHT apud AYERBE, 2002, p. 

265-266). 

 

 Importante ressaltar, no entanto, como argumenta Ayerbe (2002), os pressupostos da 

defesa da democracia e dos ideais do livre mercado como fiadores da paz mundial são, na 

verdade objetivos essencialmente realistas, e as relações com países como Cuba e China deixam 

isso evidente. Isso também pode ser compreendido a partir da seguinte passagem:  

 

a liberalização, conforme prevaleceu na percepção da administração Clinton, traria 

prosperidade ao hemisfério, o que diminuiria as fontes de insegurança estadunidenses 

oriundas da América Latina (LIMA, 2009, p. 98). 

 

Já final do mandato de George H. Bush (1989-1992), foi lançada a Iniciativa para as 

Américas (IA), “uma proposta para modificar o relacionamento interamericano (LIMA, 2009, 

p. 94)”. Segundo Pecequilo (2011), a IA consistiu na “primeira das políticas hemisféricas 

elaboradas pelos Estados Unidos para a reformulação do intercâmbio e a introdução de novos 

temas de discussão (p. 350)”. Ademais, a agenda da IA apresentava harmonia aos ventos da 

região e pretendia “a redução da dívida externa da América Latina, o redirecionamento de 

investimentos externos para a região e a criação de uma zona hemisférica de livre comercio 

(PECEQUILO, 2011, p. 351)”. No entanto, por não apresentar projetos ou recursos específicos 

para a consecução de tais objetivos, a IA ofereceu bases para uma agenda abrangente de 

discussões, alterando o padrão característico da Guerra Fria, ora marcado por intervenções, ora 

por negligência. 

O contexto pós-Guerra Fria, no qual a disputa bipolar não mais se configurava como 

uma ameaça real aos Estados Unidos, também se apresentou como uma oportunidade de 

cooperação a respeito do relacionamento norte-sul nos mais diversos temas. Em relação a isso, 

Pecequilo (2011) sustenta que muito embora a IA não tenha obtido sucesso, ao menos 

“incentivou indiretamente a continuidade dos programas de liberalização e abertura na região, 

como a constituição de acordos regionais de livre comércio, como o Mercosul e o próprio 

Nafta52 (PECEQUILO, 2011, p. 351)”.  

                                                 
52 O NAFTA (North American Free Trade Agreement) é criado a partir dessa nova fase do 
relacionamento hemisférico inaugurado após o fim da Guerra Fria. O tratado inaugura uma nova fase 
também no que diz respeito às relações EUA-México e apesar de ter em sua raiz o aspecto econômico, 
há o transbordamento para os aspectos político e de segurança, que envolvem basicamente a reforma 
nos padrões de relacionamento hemisféricos e também controle na fronteira (imigração e drogas) 
(PECEQUILO, 2011) 
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Em uma conjuntura favorável, e como já foi exposto, a agenda comercial obteve espaço 

destacado na agenda de Bill Clinton, que assumiu a presidência visando a ratificação do Nafta 

e a negociação da Alca (LIMA, 2009). Portanto, outro elemento que pode ser considerado um 

importante desdobramento disso se deu em 1994: a reunião de Cúpula em Miami para a criação 

de uma zona hemisférica de livre comércio (ZLCH), em uma agenda ainda mais ampla do que 

previa o Nafta (LIMA, 2009; PECEQUILO, 2011).  

Na medida em que os esforços para a criação de uma agenda consensual avançaram, 

aspectos políticos e econômicos foram englobados em compromissos mútuos tanto por Estados 

Unidos quanto pela América Latina, evidenciando “disposição em consolidar e incrementar a 

democracia hemisférica, fortalecendo a comunidade regional, reestruturando e ampliando a 

cooperação. Na ocasião, ficou definido que o projeto das negociações iria da ZLCH iria até 

2005, e cujos objetivos giraram em torno do aprofundamento da liberalização comercial. A 

Alca (Área de Livre Comércio das Américas) seria desenhada a partir de um cronograma de 

reuniões e cúpulas cujas negociações, como já afirmado, iriam até 2005 (PECEQUILO, 2011).  

Com a exclusão de Cuba, todos os demais presidentes do continente estiveram presentes 

na primeira Cúpula, totalizando 34 nações em Miami, e o objetivo dos Estados Unidos sempre 

foi o de agilizar o processo de negociação, muito embora tenhamos que reconhecer as mudanças 

na política externa estadunidense e seus interesses no pós-11 de setembro. Segundo Silva e 

Silveira (2012), se tal ritmo fosse seguido, seria necessário maior abertura dos mercados da 

América Latina, algo que sofreu certa resistência, principalmente por parte do Mercosul. Além 

disso, outra questão que se mostrou como empecilho foi a configuração e forma que teria a 

Alca. “Os EUA queriam atrair cada país individualmente. O Brasil preferia que a negociação 

ocorresse com os blocos regionais já constituídos ou em processo de formação (SILVA; 

SILVEIRA, 2012)”. Dentro dessa negociação, algo que prevaleceu foi a noção de building 

blocks, isto é, o prevalecimento dos demais acordos regionais dentro de tal arranjo, um claro 

esforço vindo da América Latina (PECEQUILO, 2011; SILVA; SILVEIRA, 2012). 

Ademais, ao longo de todas as reuniões e Cúpulas, alguns elementos se mostraram como 

entraves para a sedimentação da Alca e, na virada do século, a ascensão de líderes e governantes 

de esquerda na América Latina acabou por minguar as últimas esperanças pelo avanço do 

acordo. O esgotamento do modelo neoliberal, seguido por novas iniciativas regionais acabaram 

se mostrando como definidores nesse momento.  

Constata-se que, concomitante ao processo que culminou no lançamento da Iniciativa 

para as Américas, durante o mandato do presidente estadunidense George Bush, o contexto da 

criação do Mercosul pode ser compreendido como uma resposta frente a outros processos de 
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regionalização e aos possíveis efeitos dos mesmos, cuja liderança reside primariamente a partir 

da diplomacia brasileira em conjunto com a Argentina, e que viria a incorporar também o 

Uruguai e Paraguai (MELLO, 2002). 

Em 1991, o Tratado de Assunção53 instaura o Mercado Comum do Sul, cujos membros 

iniciais eram Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.  Os objetivos primários eram a integração 

entre os quatro Estados, que seria feito por meio de livre circulação de bens, serviços e fatores 

produtivos, uma tarifa externa comum, uma política comercial comum, entre outros54. Em 1994, 

foi aprovado o protocolo adicional de Ouro Preto55, que além de ser considerado o marco 

institucional do bloco, pôs-se fim ao período de transição, definindo os instrumentos de política 

comercial comum da zona de livre comércio e união aduaneira. Foram também definidos, além 

da Secretaria Administrativa, em Montevidéu, os outros órgãos do bloco (MERCOSUL, 2015). 

Durante a década de 1990 o Mercosul viveu fases de estagnação e também de crise. 

Sofreu com os atritos entre os membros e com as diferenças macroeconômicas, e a assimetria 

de tais políticas corroboraram para tal quadro. A fragilidade decorrente das crises nos mercados 

financeiros, sobretudo, nos mercados emergentes entre os anos de 1997 e 1998 – e que tiveram 

forte impacto nos membros do bloco – acabou por agravar ainda mais a situação. Além de 

dificultar a consecução dos objetivos propostos, deixando os custos de ações unilateralmente 

tomadas mais baixos, a coordenação macroeconômica torna-se cada vez mais distante 

(MELLO, 2002; VAZ, 2001).  

Nesse momento, durante a virada do século XXI, um fenômeno particular chama a 

atenção na América do Sul, em um contexto que pode ser compreendido, entre outras razões, 

pelo esgotamento do modelo neoliberal – predominante na região desde o final da década de 

1980. Tal fenômeno caracteriza-se pela ascensão de governos de esquerda que emergiram a 

partir do final da década de 1990, e sua força merece ser destacada e estudada. Por tanto, a 

seção seguinte abordará tal temática. 

 

3.2 A década de 2000 

 

O sistema neoliberal na América Latina, que se caracterizou também por políticas de 

cortes em gastos sociais, além de não ter resolvido o problema crônico de pobreza na região 

                                                 
53 Tratado de Assunção: http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1/ 
54 http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=655&site=1&channel=secretaria&seccion=2 
55 Protocolo de Ouro Preto:  

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/655/1/CMC_1994_PROTOCOLO%20OURO%20PRETO_ES.pdf 

http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1/
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=655&site=1&channel=secretaria&seccion=2
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/655/1/CMC_1994_PROTOCOLO%20OURO%20PRETO_ES.pdf
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latino-americano, percebeu-se um aprofundamento das desigualdades (HARVEY, 2005; 

VADELL, 2011). Nesse contexto, as prescrições do chamado Consenso de Washington 

causaram profundo impacto em quase toda a região, como fica evidente na seguinte passagem: 

 

O Consenso de Washington, como modelo e programa político de desenvolvimento 

para a América Latina, fracassou em três pontos fundamentais: em primeiro lugar, nos 

índices de crescimento e nos indicadores sociais, consolidando ainda mais a 

desigualdade social historicamente presente na região. Em segundo lugar, o fracasso 

faz-se evidente no colapso institucional e fiscal dos estados dos países da região (...). 

Em terceiro lugar, o fracasso do CW manifesta-se também no plano ideacional. 

Sustentado pela ideologia liberal (...) os países da América Latina iriam finalmente 

não só seguir a trilha correta do capitalismo vitorioso da Guerra Fria, mas também 

achar o atalho que os conduziria para o primeiro mundo de uma maneira mais rápida, 

embora em certos casos dolorosa. (VADELL, 2011, p.1) 

 

O desgaste, portanto, provocado por esse conjunto de medidas, em contexto de 

privatizações e re-regulamentação são fatores que podem explicar o sucesso eleitoral e a 

ascensão de partidos, líderes e movimentos de esquerda na região. Tal movimento representa 

uma mudança significativa no que diz respeito aos planos políticos, econômicos e sociais na 

região, e suas implicações estão diretamente ligadas ao retorno do Estado como agente de 

desenvolvimento. A eleição de Hugo Chávez na Venezuela, em 1998, dá início a essa onda de 

governos de esquerda e centro-esquerda no continente, e sua força se mostrou a partir da eleição 

em quase todos os países do continente.  

A guinada à esquerda, denominada de “Onda Rosa” por parte da literatura56, merece 

destaque por sua relativa sincronia e delimitação regional (SILVA, 2010a), porém deve-se 

atentar que representa um movimento plural com diversas características semelhantes mas que, 

devido a especificidades locais, fica evidente que se trata de um fenômeno heterogêneo. Nesta 

seção, levantaremos os principais pontos do debate entre esquerda x direita; faremos uma 

caracterização da Onda Rosa, procurando ressaltar a trajetória percorrida por tais partidos e 

quais as implicações para a região e também o novo quadro de integração e regionalismo; 

também enfatizaremos o novo contexto sociopolítico evocado a partir das transformações em 

curso decorrentes da ascensão aqui presente.  

 

3.2.1 Esquerda x Direita 

 

                                                 
56 Ver Silva (2010a); o movimento também foi denominado de “Maré Rosa” (Panizza, 2006) 
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A classificação entre direita e esquerda, e a aplicação de sua escala ideológica, se dá a 

partir da posição do indivíduo frente a diversos assuntos, e que apesar de poder significar um 

componente simplificador de conflitos políticos, pode ter um caráter heurístico. Manuel 

Alcántara Sáez (2008) argumenta que há diversos eixos que definem entre esquerda e direita. 

Dentre eles, podemos destacar noção entre liberdade e igualdade. O primeiro seria mais 

característico da direita, ao passo que a noção de igualdade é atrelada à esquerda. Bobbio 

(1995), no entanto, argumenta que é errada a ideia de que a esquerda pretende necessariamente 

eliminar a desigualdade, ou que a direita pretende conservá-la, mas que a esquerda deve ser 

considerada mais igualitária que a segunda. Disso, pode-se concluir que a esquerda entende que 

as desigualdades são sociais, e por isso, passíveis de redução. Para a direita, as desigualdades 

são naturais e, enquanto tal inelimináveis (BOBBIO, 1995). Bobbio (1995) também argumenta 

que é a postura diante da liberdade é que distinguirá as alas moderadas e extremistas. Acerca 

desses dois pontos, o autor ainda completa:  

 

Obviamente, a realidade é bem mais diversificada do que este esquema, construído 

segundo apenas dois critérios. Em minha opinião, porém, estes são dois critérios 

fundamentais que, combinados, servem para estabelecer um quadro que preserva a 

contestada distinção entre direita e esquerda, e ao mesmo tempo responde à bem mais 

difícil objeção de que são considerados de direita e de esquerda doutrinas e 

movimentos não homogêneos como, à esquerda, comunismo e socialismo 

democrático, e, à direita, fascismo ' e conservadorismo (BOBBIO, 1995, p. 118) 

 

Ademais, Sáez ainda completa que a esquerda se aproxima mais de valores como 

coletivismo frente à autonomia individual; multiculturalismo frente a monocultura (nesse 

ponto, entendesse que a defesa do multiculturalismo da esquerda pode ser “sobre bases 

linguísticas, étnicas, de gênero (SÁEZ, 2008, p. 74, tradução nossa57)”, ao passo que a direita 

possui uma visão mais homogeneizadora da sociedade. Em relação a elementos econômicos, a 

direita se vê sustentada em defesa do mercado e livre comércio, já a esquerda possui maior 

inclinação pela maior participação do Estado na economia. Além disso, a esquerda possui maior 

sustentação em movimentos sociais e está mais inclinada pela democracia participativa frente 

à democracia representativa – a direita sustenta uma posição em favor da defesa institucional. 

Feitas as considerações acerca de pontos que diferem e classificam o eixo esquerda-

direita, caracterizaremos a chamada “onda rosa”, procurando expressar seus condicionantes 

bem como os resultados no contexto da América do Sul. Serão evidenciados as trajetórias dos 

partidos, bem como as mudanças ocorridas na região a partir da ascensão da esquerda. 

                                                 
57 Bases lingüísticas, étnicas y de género. 
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3.1.1 Caracterizando a Onda Rosa e revisitando a utopia 

 

O ciclo de governos considerados progressistas se dá, como já mencionado, a partir da 

eleição de Hugo Chávez. Aqui, portanto, faz-se necessário, apresentar a cronologia deste 

movimento, cujo caráter alternativo em relação às experiências anteriores nos faz refletir sobre 

os avanços, mas também contradições inerentes aos partidos e líderes. 

Muito embora a eleição de Allende, em 1970, seja a primeira da esquerda na região sul-

americana, nesse contexto marcado pelo ciclo de vitórias de forças progressistas, a primeira 

eleição se dá em 1998, na Venezuela. Hugo Chávez, eleito pelo Movimento V República 

(MVR) em um contexto de colapso institucional e dos partidos tradicionais, em um período de 

forte instabilidade política marcado pela queda do Pacto de Punto Fijo (SILVA, 2010a; VILLA, 

2005). Em 2000, Ricardo Lagos é eleito presidente chileno pela Concertación. Lagos tem 

origem no Partido Socialista Chileno (PSCh), e sua eleição representa uma inflexão à esquerda 

da coalizão que governava o Chile desde a transição democrática, ocorrida em 1990.  Hugo 

Chávez (MVR) também confirma sua reeleição (SILVA, 2010a). 

Em 2002, Lula é eleito pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil. A vitória de Lula se 

deu sob forte insegurança dos mercados financeiros, mas não demorou para notar que “foi dado 

o sinal de que o velho radicalismo petista tinha sido, no mínimo, suspenso (SINGER, 2012, p; 

960)”. O ano seguinte marcou a vitória do vizinho argentino, Nestór Kirchner, pelo partido 

Justicialista. “Esse acontecimento deu término ao impasse institucional decorrente da crise 

econômica e política que derrubou, por pressão social e atos de protesto, o ex-presidente (...) 

Fernando de La Rúa (VADELL, 2004)”. Por sua vez, o ano de 2004 marcou a eleição de Tabaré 

Vázquez, da Frente Ampla. Desde a redemocratização, ocorrida em 1985, os partidos 

conservadores Nacional (Blanco) e Colorado se alternaram no poder, configurando um 

bipartidarismo, o qual Eduardo Galeano classificou de Partido Coloranco (GUERRERO, 

2004). Martin Torrijos, do PRD, foi eleito presidente no Panamá (HILLEBRAND; LANZARO, 

2007). O ano seguinte foi marcado pela eleição de Evo Morales, na Bolívia. Eleito pelo 

Movimento ao Socialismo (MAS), a ascensão de Morales pode ser diretamente ligada à crise 

de hegemonia58 que se estabeleceu no país ainda na primeira metade da década de 2000 – vale 

                                                 
58 A noção de crise de hegemonia vem de Grasmci. Segundo Alves (2010), isso acontece quando “a classe 

dominante perde a direção das classes subordinadas, já que estas rompem com os intelectuais que as representam 

(ALVES, 2010, p. 81)”. 
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reforçar que entre os anos de 2003-2005, os dois presidentes que precederam Morales 

renunciaram ao cargo político mais alto daquele país (DELGADO; CUNHA FILHO, 2010). 

Em 2006, foram computadas cinco vitórias de candidatos de esquerda e centro-esquerda. 

Lula, do PT, foi reeleito no Brasil e Hugo Chávez, na Venezuela. Michelle Bachelet, também 

oriunda do PSCh, deu sequência ao governo de Lagos, no Chile. No Equador, Rafael Correa, 

que acabara de fundar o Pátria Altiva e Soberana (PAÍS na sigla em espanhol), num contexto 

de intensa crise institucional e partidária. Daniel Ortega, da Frente Sandinista de Libertação 

Nacional (FSLN), é eleito presidente na Nicarágua (SILVA, 2010a).  

Em 2007, Cristina Kirchner é eleita na Argentina também pelo Partido Justicialista, 

substituindo seu marido na presidência do país, e na Guatemala, Álvaro Colom é eleito pela 

Unidad Nacional de la Esperanza (SILVA, 2010a; STOKES, 2009). O ano seguinte marcou a 

eleição de Fernando Lugo, da Aliança Patriótica, no Paraguai. Sua vitória significou o fim de 

60 anos ininterruptos do Partido Colorado e contou com grande participação de movimentos 

sociais (SILVA, 2010a). Já 2009 contou com as vitórias de Maurício Funes, em El Salvador, 

pela Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional. A Frente Ampla, no Uruguai, elegeu 

dessa vez mais um de seu quadro, agora José “Pepe” Mujica, e no Equador, Rafael Correa foi 

reeleito. Quem também confirmou nas urnas o favoritismo – confirmando sua reeleição – foi 

Evo Morales, na Bolívia. Em 2010, o Partido dos Trabalhadores triunfou pela terceira vez 

consecutiva – Lula, impossibilitado de concorrer para a segunda reeleição devido à lei eleitoral 

brasileira, teve como sucessora Dilma Rousseff (SILVA, 2010a). 

Já em 2011, a esquerda obteve êxito na eleição peruana. Ollanta Humala, superou Keiko 

Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori. Cristina Kirchner foi reeleita na Argentina, 

bem como Daniel Ortega, na Nicarágua (BRESSER-PEREIRA; THEUER, 2012). 

Em 2012, Chávez, mais uma vez é reeleito na Venezuela, porém, devido a sua morte, 

em 05 de março de 2013, novas eleições foram convocadas. As eleições de 14 de abril acabaram 

por confirmar a vontade popular – mesmo que por uma pequena margem – pela continuidade 

do chavismo (MIRANDA; CASAS, 2013). Já Michelle Bachelet, agora em uma nova coalizão, 

Nueva Mayoria, retorna a presidência após um hiato de 5 anos.  Em 2014, Dilma Rousseff foi 

reeleita no Brasil, qualificando o PT para seu quarto mandato consecutivo. Salvador Sanches 

Cerén, pela FMLN, também eleito em El Salvador (DALTON, 2014). 

 A partir desse quadro, foi possível observar que a esquerda no continente não se trata 

de um fenômeno isolado, muito pelo contrário. Pudemos ver que tais movimentos, líderes e 

partidos tiveram força não apenas para alcançar os governos nacionais, mas também tiveram 

fôlego (e ainda tem, pois muitos desses partidos permanecem até o momento no poder) para 
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reeleger seus sucessores. Podemos ver que foram ao menos 30 vitórias, em pelo menos 13 

países na região latino-americana, entre os anos de 1998 e 2014. Tal tendência, portanto, não 

pode ser desconsiderada, e muito embora tais organizações apresentem limitações e 

contradições, os avanços, principalmente no planos socioeconômicos são notáveis. Nesse 

sentido, a próxima seção abordará justamente a questão da diversidade que é contemplada por 

esses movimentos, e o que isso representa para a(s) esquerda(s). 

 

3.2.2 Quantas esquerdas? Quais as implicações? 

 

A tarefa de definir e classificar a esquerda na região latino-americana é um desafio 

grande, pois além de representar um movimento que apresenta diversas facetas – evidenciado 

pelas diferenças orgânicas existentes nos partidos, diferentes trajetórias, contextos, entre outros, 

ele apresenta diversos resultados, não apenas nos planos social e econômico, mas também em 

relação à qualidade democrática e em suas instituições. A partir dessa mudança, podemos 

mencionar a tentativa de classificação das esquerdas na região. Buscando expressar a 

diversidade existente entre os governos, parte da literatura elaborou modelos de classificação e 

tipologias (SILVA, 2010a; PETKOFF, 2005). 

A literatura apresenta certo consenso em dividir as esquerdas em duas, porém, 

notadamente, há diversas interpretações acerca das nomenclaturas e caracterizações; algumas 

mais críticas, outras mais analíticas e apresentando maior rigor normativo e heurístico 

(PANIZZA, 2006). Para Silva (2010b), tais nomenclaturas, muitas vezes se reduzem a simples 

dicotomias, representadas por uma esquerda “certa” e outra “errada”, tal qual a análise de Jorge 

Castañeda (2006). No entanto, como reforça Silva (2010b), há análises mais elaboradas e com 

maior, como as de Panizza (2006) e Lanzaro (2009), nas quais ambos os autores procuram ir 

além da simples dicotomia, procurando evidenciar as transformações, resultados e, sobretudo, 

oferecem maior rigor analítico, uma vez que “parecem estar mais interessados em explorar as 

possibilidades do desenvolvimento de uma socialdemocracia criolla no continente, e apostar 

nela (SILVA, 2010b, p. 123)”.  

Jorge Castañeda (2006) propõe a nomenclatura de “socialdemocrata” e “populista”, 

sendo o primeiro grupo representado por partidos como o Partido dos Trabalhadores (PT), 

Frente Ampla (FA) e o Partido Socialista do Chile (PSCh). O segundo grupo, por sua vez, é 

representado pelos partidos Movimento ao Socialismo (MAS), Partido Socialista Unido da 

Venezuela (PSUV), Pátria Altiva e Soberana (PAÍS) e também pela Frente Sandinista de 

Libertação Nacional (FSLN). Panizza (2006) e Lanzaro (2009) utilizam os mesmos termos 
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propostos por Castañeda, porém apresentam conclusões mais elaboradas, como já mencionado 

anteriormente (SILVA, 2010b). 

Nessa linha, Silva (2010b) as divide entre “renovadoras” e “refundadoras”. Essas 

nomenclaturas se dão a partir de parâmetros estudados e observados pelo autor. Foram 

utilizados quatro parâmetros para a elaboração desses termos, a saber: 1. Grau de 

institucionalização; 2. Integração ao sistema; 3. Integração total à democracia representativa; e 

4. Moderação da crítica ao neoliberalismo. 

Podemos perceber, como evidenciado pela tabela abaixo, que o grau de 

institucionalização, o primeiro parâmetro utilizado por Silva (2010b), indica que os governos 

de países da vertente considerada “socialdemocrata” caracterizam-se pela maior 

institucionalização de seus partidos; já a esquerda populista apresenta menor grau de 

institucionalização.  

 

Gráfico 2- Grau de institucionalização 

 

Fonte: SILVA, 2010b, p.135 

 

A questão da integração ao sistema – indicado pela renovação ou ruptura – diz respeito 

aos governos e movimentos “que se aceitam como parte integrante da institucionalidade vigente 

e com isso aceitam, sem radicais releituras, as práticas e tradições da política nacional (SILVA, 

2010b, p. 135)”. Nesse sentido, como indica o gráfico abaixo, os partidos da esquerda populista 

possuem traços evidentes relacionados a ruptura do sistema vigente e menor integração ao 

sistema político, o que pode ser representado, por exemplo, pelos aspectos de refundação 

constitucional em alguns países, ao passo que os países da esquerda socialdemocrata são mais 

independentes frente aos ideais “rupturistas”. 
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Gráfico 3- Integração ao sistema (renovação ou ruptura) 

 

Fonte: SILVA, 2010b, p.135 

 

Em terceiro lugar, a integração total à democracia representativa caracteriza-se pelo 

grau de aceitação à institucionalidade democrática e à maneira pela qual a crítica e as ações se 

dão frente a ela. Observa-se que PSCh, FA e PT, todos da vertente socialdemocrata, são 

defensores de tal institucionalidade democrática, ao passo que PSUV, MAS e PAÍS apresentam 

maiores contradições no que diz respeito à democracia representativa, de acordo com Silva 

(2010b).  

 

  

Gráfico 4- Integração total à democracia representativa 

 

Fonte: SILVA, 2010b, p.136 

 

Finalmente, a moderação da crítica ao neoliberalismo também é elemento comum aos 

partidos de esquerda que ascenderam no continente, porém, como argumenta Silva (2010b), 

existe diferença na crítica ao modelo neoliberal, bem como na questão da superação do mesmo. 

Percebemos que forças como o PT, PSCh e FA não superaram por completo o neoliberalismo, 

ao passo que PSUV, MAS e PAÍS buscam superá-lo radicalmente, como podemos ver abaixo. 
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Fonte: SILVA, 2010b, p.136 

 

A partir dessas considerações, Silva (2010b) também propõe a classificação para as duas 

esquerdas entre renovadoras e refundadoras. 

 

As primeiras são as caracterizadas por maior institucionalização, maior integração ao 

sistema político, aceitação das instituições da democracia representativa na forma 

“realmente existente” em seus países e crítica moderada ao neoliberalismo. As 

segundas são caracterizadas por menor institucionalização, menor integração ao 

sistema político, integração crítica às instituições da democracia representativa e 

crítica radical ao neoliberalismo (no limite plasmada com um anticapitalismo). As 

primeiras pretendem “renovar” a política e o governo de seus países com uma 

abordagem mais igualitária, estatizante e ética. As segundas propõem “refundar” suas 

institucionalidades, sistemas partidários e o Estado como um todo, superando mais 

radicalmente o status quo no qual chegaram ao poder – geralmente em meio a um 

colapso dos sistemas partidários (as “partidocracias”, os “políticos”…) e instituições 

(“corruptas”, “autoritárias”, “coloniais”…)existentes até então (SILVA, 2010b, p. 

138) 

 

Fonte: SILVA, 2010b, p.138 

 

Gráfico 5- Moderação da crítica ao neoliberalismo 

Gráfico 6 - Subgrupos das esquerdas latino-americanas 
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Outros dois parâmetros importante para a elaboração das tipologias são a trajetória 

eleitoral desses partidos e também o tempo para chegar ao poder. Lanzaro (2009) argumenta 

que a esquerda no Uruguai, Brasil e Chile, devido ao grau de institucionalização, trata-se de 

partidos mais estabelecidos e que demoraram pelo menos 22 anos para chegarem ao poder. 

Outra característica comum é que se apresentaram como oposição e puderam competir em 

várias eleições, permitindo a evolução e o amadurecimento. Isso implica que tais forças 

puderam se diversificar, acumular experiência e responsabilidade, entre outros. 

Ademais, podemos perceber que o fenômeno da “Onda Rosa” se trata de um movimento 

homogêneo, cujas particularidades emanam das diferenças de cada contexto nacional e que, 

portanto, não se resumem à simples dicotomia entre uma esquerda boa ou ruim, ou 

socialdemocrata ou populista. As tipologias nos ajudam a esquematizar e problematizar uma 

questão de suma importância no continente, e que sua força é evidente devido às intensas 

mudanças, não apenas internas, mas também regional e para o sistema internacional. Desse 

modo, abordaremos a seguir a questão da integração regional e o desdobramento para as 

relações hemisféricas. 

 

3.2.3 Dinâmicas regionais, integração e relações hemisféricas 

 

Ao observarmos as mudanças que estão em curso na América Latina, percebemos que 

há uma nova configuração política, econômica e social, fruto das políticas e projetos do novo 

quadro de governos que ascenderam ao poder nos últimos anos na América latina que, dentre 

essas transformações, destaca-se a nova abordagem que foi atribuída aos processos de 

integração e regionalismo. Nesse contexto, questiona-se de maneira essa nova configuração 

geopolítica reflete nas relações interamericanas, uma vez que as novas iniciativas não contam 

com a participação dos EUA, algo singular se pensarmos as dinâmicas e processos da década 

de 1990. 

A guinada à esquerda ocorrida a partir da eleição de Hugo Chávez, em 1998, representa 

uma nova conjuntura de um momento de inflexão na política da região. Como consequência 

dessa onda de novos governos tidos como progressistas, observou-se também nova ênfase no 

que diz respeito à integração regional.  Nesse contexto de ascensão dos governos de esquerda 

e centro-esquerda, a integração e o regionalismo são elementos relevantes.  

Dentre as três principais iniciativas, é possível citar a Aliança Bolivariana para os Povos 

da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), a União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos 
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(CELAC). O primeiro, sob a liderança do então presidente venezuelano, Hugo Chávez, foi 

criado em 2004, e possui um caráter anti-hegemônico (MUHR, 2008). A UNASUL, 

institucionalizada a partir dos esforços do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008, é 

um marco para a região sul-americana, e que possui também dimensões políticas, de defesa e 

segurança (BRICEÑO-RUIZ, 2014b). Por fim, a CELAC, que se configura como um 

instrumento de cooperação e coordenação em vários campos, como econômico, social e 

ambiental (SANAHUJA, 2012). Ademais, muito embora o Mercosul seja fruto da década de 

1990, no qual o liberalismo era tido como pensamento hegemônico, o bloco também não ficou 

imune à mudanças provocadas pela ascensão de líderes progressistas. Como vimos no início do 

capítulo, a região ficou suscetível às crises deflagradas nos anos 1990, o que, para Malamud 

(2005), fez com que o bloco não mantivesse aquele ímpeto inicial. Alguns eventos, entretanto, 

fizeram com que houvesse uma modificação no cenário do MERCOSUL. Para Saraiva (2010), 

a forte crise argentina de 2001, bem como a ascensão de Néstor Kirchner, em 2003, e a vitória 

eleitoral de Lula em 2002 foram elementos importantes para isso. 

 

O governo de Lula reflete a coexistência das correntes autonomista/pró-

desenvolvimentismo e progressistas. Esta combinação articula, por um lado, a visão 

autonomista formulada basicamente no Itamaraty que percebe a integração sul-

americana sob a liderança brasileira (…) Sua prioridade não é o comércio, mas sim o 

desenvolvimento (...) Na Argentina, Kirchner adotou uma estratégia 

neodesenvolvimentista de caráter heterodoxo, buscando estabelecer uma política 

industrial mais ativa orientada para a recomposição do parque industrial. (SARAIVA, 

2010, p.10) 

 

A partir desse diagnóstico, podemos perceber que a América Latina passou por intensas 

mudanças nas últimas décadas não apenas no nível de seus governos nacionais. Tais 

transformações incidem também no que diz respeito aos processos de integração e regionalismo 

que, dentre suas principais características, podem-se mencionar a maior participação do Estado 

na agenda de desenvolvimento e a exclusão de Estados Unidos e Canadá. Tendo isso em vista, 

a literatura juntou esforços para classificar tais iniciativas. Motta e Rios (2007) e Antonio 

Sanahuja (2009) as classificam como regionalismo pós-liberal; já Grugel e Riggirozzi (2009; 

2012) tendem a classificar de regionalismo pós-neoliberal, ao passo que Riggirozzi e Tussie 

(2012) e Briceño-Ruiz (2014b) utilizam da classificação de regionalismo pós-hegemônico. 

Desse modo, observarmos que o regionalismo pós-hegemônico se manifesta também, em 

última medida, na criação de novas instituições regionais, assim como no adaptação de antigas, 

como é o caso do Mercosul. (BRICEÑO-RUIZ, 2014b). Nesse sentido, o Regionalismo pós-

hegemônico é entendido como “crítica ampla ao paradigma liberal que inspirava não apenas as 
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iniciativas de integração intra-regionais durante os anos 90, mas também grande parte da agenda 

doméstica de política econômica nos países da região (MOTTA VEIGA; RIOS, 2007, p. 82)” 

Segundo Grugel e Riggirozzi (2012), as raízes do regionalismo pós-hegemônico se dão 

a partir dos movimentos contestatórios daquelas políticas de cunho neoliberal, uma vez que, 

como foi visto, essas não foram suficientes para reverter o quadro social da região e não 

corresponderam às expectativas das populações. É importante destacar, portanto, que um dos 

pontos-chave dessa questão é que, como apontam Grugel e Riggirozzi (2012), juntamente com 

todas as reformas de cunho social e econômico que estão sendo realizadas na região, há uma 

abordagem bastante pragmática ancorada em uma visão de remodelamento das instituições. 

Para Saraiva (2010, p.15), os processos de integração regional “assumiram diferentes formatos 

baseados em percepções políticas que se consolidaram na região na década de 2000, 

incorporando outras dimensões e prioridades”. 
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4 A BOLÍVIA E A TRANSIÇÃO POLÍTICA DOS ANOS 1990 

 

No capítulo anterior, buscou-se contextualizar a guinada à esquerda ocorrida na 

América Latina. Para tal, buscamos expressar alguns dos condicionantes e consequências de tal 

movimento e seus desdobramentos para a região. O presente capítulo, por sua vez, busca 

entender como a política externa de Evo Morales reflete na busca por desenvolvimento e 

autonomia e quais seriam as consequências dessas mudanças na inserção internacional da 

Bolívia.  

Desse modo, a divisão do capítulo se dará da seguinte forma: a primeira seção buscará 

analisar o contexto interno boliviano a fim de compreender os fatores que culminaram na 

intensa crise político-institucional e também os condicionantes da ascensão do MAS e de Evo 

Morales. Faremos uma breve evolução do quadro político boliviano destacando as principais 

características dos governos que antecederam a ascensão de Evo desde a redemocratização do 

país, ocorrida em 1985, até chegar à conjuntura crítica que culminou na queda da democracia 

pactuada e a crise do modelo dos partidos tradicionais. 

 Em seguida, mostraremos os principais eixos da política externa boliviana, como ela 

foi articulada e qual a importância para as aspirações bolivianas. Para isso, buscaremos analisar 

as relações internacionais da Bolívia com o continente sul-americano, destacando a questão das 

iniciativas de integração regional, bem com a relação com os países vizinhos, em especial o 

Brasil, país proeminente na região devido à sua posição de liderança e relevante frente à questão 

bilateral com a Bolívia, e também com o Chile, velho rival cuja relação se destaca pela disputa 

pelo acesso ao oceano desde o final do século XIX; analisaremos também a relação entre 

Bolívia e Estados Unidos, destacando as mudanças e os reflexos do novo padrão de 

relacionamento entre os Estados. Por fim, faremos um balanço sobre os avanços e os desafios 

impostos à Bolívia frente ao novo quadro estabelecido sob o governo de Evo Morales. 

 

4.1 Crises políticas e econômicas e as perspectivas bolivianas 

 

Em relação ao contexto boliviano, as crises política e institucional que se instituíram no país 

estão diretamente ligadas aos acontecimentos da década de 1980, principalmente. Segundo 

Cunha Filho (2015a), a eleição de Victor Paz Estenssoro, do Movimento Nacionalista 

Revolucionário (MNR), cujo mandato vigorou de 1985 à 1989, significou, no plano econômico, 

a implantação do modelo neoliberal. Outro importante elemento foi a assinatura do acordo 

político junto ao candidato derrotado Hugo Banzer, da Ação Democrática Nacionalista (ADN); 
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através do acordo conhecido como “Pacto pela Democracia”, no qual o “partido de Banzer se 

comprometia a apoiar no Congresso as medidas de ajuste estrutural enviadas pelo governo em 

troca do apoio à candidatura do ex-ditador à sucessão em 1989 (CUNHA FILHO, 2015a, p. 

81)”. Segundo o autor, o Pacto, rompido em 1989, pouco antes da eleição, significou, contudo, 

o início de um novo momento na política boliviana, que vigoraria nas duas décadas seguintes, 

conhecido como “democracia pactuada”. À época, a lei eleitoral boliviana determinava que se 

nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos, o congresso, por meio de eleição indireta, 

elegeria o presidente – e essa seria a marca das quatro eleições seguintes59 (CUNHA FILHO, 

2015a). O ponto comum de todos esses governos, como vimos, foi justamente o ajuste 

neoliberal posto em prática pelos governantes, ratificado pela democracia pactuada. No capítulo 

dois, mencionamos as consequências do pacote associado ao Consenso de Washington na 

Bolívia, e também como este impulsionou a queda dessa modelo político que vigorou na Bolívia 

a partir do fim da década de 1980. Evidenciaremos, a seguir, de que maneira essa configuração 

política peculiar da Bolívia também foi fator determinante para a queda do modelo, bem como 

dos “partidos tradicionais”, como argumenta Cunha Filho (2015a). 

As eleições de 1989 ficaram marcadas pela vitória de Jaime Paz Zamora, do Movimento 

da Esquerda Revolucionária (MIR) – que obtivera o terceiro lugar no primeiro turno. No 

entanto, após pacto com a ADN (que vingou-se da MNR devido ao rompimento do Pacto pela 

Democracia pouco antes da eleição), ficou consolidado “a natureza pactuada do novo regime 

democrático CUNHA FILHO, 2015a, p. 82)”. Cunha Filho (2015a) e Hofmeister (2004) 

argumentam que a eleição significou a manutenção do paradigma neoliberal e que a corrupção 

junto à ineficiência da política econômica e social acabaram por desgastar o governo de 

Zamora.  

Já nas eleições de 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) foi eleito o presidente 

boliviano. Seu governo, como vimos, significou a intensificação do modelo neoliberal. Cunha 

Filho (2015a), por sua vez, argumenta que as reformas de Sánchez de Lozada aprofundaram a 

exclusão de determinados grupos indígenas, e “também forneceram aos grupos sociais opostos 

ao modelo neoliberal importantes janelas de oportunidade para seu fortalecimento político que 

posteriormente lhes permitiriam uma maior aglutinação e a formação de um bloco alternativo 

contra-hegemônico60” (CUNHA FILHO, 2015a, p. 89). Segundo o autor, Sanchez de Lozada 

foi responsável por aprofundar o sistema neoliberal no país. A partir do projeto chamado de 

                                                 
59 1989, 1993, 1997 e 2002 
60 É nesse contexto, segundo Cunha Filho (2015) que há a formação e ascensão do Movimento Ao Socialismo 

(MAS), fundado por cocaleiros e partido de Evo Morales. 
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“capitalização”, as principais empresas públicas foram privatizadas, atingindo setores 

estratégicos, como energia, telecomunicações, transportes, etc. Houve também, nesse período, 

uma reforma constitucional, do judiciário, bem como do setor previdenciário e do educativo.  

As eleições seguintes, que ocorreram no ano de 1997, mais uma vez ficaram marcadas 

pela vitória do candidato da oposição, Hugo Banzer (ADN). As eleições marcaram também o 

início da nova lei eleitoral, que definia que, caso nenhum candidato alcançasse maioria absoluta, 

o congresso escolheria, em eleição direta, entre os dois primeiros (HOFMEISTER, 2004). 

Ironicamente, havia a ideia de que “os eleitores na Bolívia votam, mas não elegem” 

(HOFMEISTER, 2004, p. 72, tradução nossa61) em clara alusão ao que ficou evidenciado com 

as eleições de 1989, na qual o candidato vencedor havia ficado em terceiro na votação do 

primeiro turno. Segundo Cunha Filho (2015a) e Domingues et al (2009), o governo de Banzer 

não foi capaz de reverter a crise e foi palco do fortalecimento e intensificação de movimentos 

e protestos sociais. Após uma tentativa sem sucesso de privatizar os serviços de abastecimento 

de água, seguindo prescrições do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional a respeito 

da privatizações de serviços públicos, o governo utilizou-se de uma manobra e concedeu à 

empresa estadunidense Bechtel, o serviço de água potável em Cochabamba, episódio que 

culminou na “Guerra da Água”, em 2000 (DOMINGUES et al, 2009; KOHL; FARTHING, 

2009). 

A “Guerra da Água” pode ser considerada um divisor de águas na Bolívia. Além de 

significar verdadeiramente a primeira vitória de movimentos sociais e populares desde a 

redemocratização, ocorrida em 1985. Como argumenta Kohl (2006), o movimento serviu para 

impulsionar as demandas, e tornou-se também símbolo dos protestos e conflitos que emergiram 

no país entre 2000 e 2005, período marcado pela crise de hegemonia que tomou conta do país 

(CUNHA FILHO, 2015a; ROCHA, 2006). Foram organizados bloqueios de estradas e a 

ocupação da cidade, segundo Rocha (2006) e, diante dos protestos, o governo decretou estado 

de sítio. Devido às dificuldades na manutenção da ordem, junto à greve na polícia, o exército 

interveio, resultando em dezenas de mortes. Os conflitos se estenderam por mais alguns meses, 

e foi necessário a intervenção da Igreja Católica durante as negociações, que tiveram como 

resultado a anulação do contrato de privatização. Segundo Rocha:  

 

A Guerra da Água também foi importante vitória simbólica para os movimentos 

sociais, que conseguiram contrapor a agenda comunitária que trata os recursos 

naturais como um bem da coletividade, derrotando a racionalidade de mercado que 

                                                 
61 Los electores em la Bolivia votan, pero no eligen. 
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guiara a adoção das reformas neoliberais nas décadas de 1980 e 1990. (Rocha, 2006, 

p. 39). 

 

Já as eleições de 2002, marcadas pelo retorno de Sanchez de Lozada, além de 

significarem "[a] ruína definitiva da democracia pactuada neoliberal” (CUNHA FILHO, 2015a, 

p. 89), deixaram em evidência o MAS, devido ao excelente resultado obtido, alcançando o 

segundo lugar, com diferença menor a 2%, além de conquistarem 26 deputados e 8 senadores. 

O mandato do presidente não durou muito. Seguindo novamente as exigências do FMI, como 

apontam Kohl (2006) e Cunha Filho (2015a), Sánchez de Lozada, logo no início de seu governo, 

elevou os impostos visando a redução do déficit orçamentário, cujo desdobramento foi um 

conflito social que teve, após conflito entre polícia e exército, mais de 30 mortos. Porém, o 

evento que levou o presidente à renúncia foram os conflitos, em outubro de 2003, episódio 

conhecido como “Guerra do Gás”. 

A "Guerra do Gás” deixou em evidencia os movimentos populares e indígenas e pode 

ser considerada o último suspiro da democracia pactuada. Segundo Cunha Filho (2015a), teve 

em sua origem o projeto do governo de exportar gás natural para os Estados Unidos através de 

portos chilenos (KOHL, 2006; ROCHA, 2006). Santoro traduziu muito bem a iniciativa do 

governo com a seguinte passagem: 

 
O plano parecia feito sob medida para irritar os nacionalistas, pois implicava acordos 

econômicos com os Estados Unidos, a quem detestavam por causa da política 

antidrogas e do apoio prestado às ditaduras militares da Bolívia. E ainda por cima 

envolvia o Chile e a ferida aberta da perda do litoral boliviano para as tropas daquele 

país na guerra do Pacífico, no fim do século XIX (ROCHA, 2006, p. 40). 

 

Após uma série de rebeliões, bem como protestos e conflitos, 26 pessoas foram mortas 

após uma operação militar na qual o presidente ordenou às tropas do exército “abrir fogo sobre 

manifestantes a fim de garantir a passagem de caminhões com combustíveis de El Alto a La 

Paz, a qualquer custo (FUSER, 2011, p. 174)”. Não restou, à Sanchez de Lozada, outra opção, 

se não a renúncia no dia 17 de outubro de 2003. Houve o rompimento com o vice-presidente, 

Carlos Mesa – que assumiu em seguida – e também com a classe média, que aderiu em peso ao 

apelo pela renúncia. Goni, como era conhecido, obteve apoio de César Gaviria, ex-presidente 

colombiano e que ocupava o cargo de Secretário-geral da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), do embaixador dos EUA na Bolívia, David Greenlee e também do governo Bush, que 

afirmou que “nenhum outro governo seria reconhecidos pelos EUA (FUSER, 2011, p. 174”). 
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Com um saldo de mais de 120 mortes e com a renúncia de Sanchez de Lozada – que 

fugiu para Miami logo em seguida –, Carlos Mesa foi empossado o novo presidente boliviano. 

Segundo Cunha Filho (2015a), Mesa 

 

Buscou manter um governo técnico e sem depender das coalizões partidárias típicas 

do modelo, mas Mesa também seria incapaz de dar respostas suficientes ao contexto 

de fortes e radicalizados protestos sociais que se manteriam, também renunciando em 

2005. Sua renúncia daria passo às eleições antecipadas de 2005 nas quais o líder 

indígena cocaleiro Evo Morales (MAS) se elegeria, obtendo pela primeira vez uma 

votação superior a 50% e não precisando, portanto, de ratificação congressual 

sepultando de vez o modelo (CUNHA FILHO, 2015a, p. 89). 

 

 

 Na seção seguinte, portanto, buscaremos evidenciar as implicações da ascensão de Evo, 

considerando principalmente a importância da política externa. Veremos quais foram as 

principais ações do governo, assim como os desafios que surgiram à medida que Evo colocava 

em prática muitas das suas promessas da campanha. 

 

4.2 A ascensão de Evo Morales e as perspectivas da política exterior boliviana 

 

A chegada de Evo Morales ao poder é tida como histórica na Bolívia. Morales, de 

origem cocalera, é também o primeiro presidente indígena do país. De acordo com Delgado e 

Cunha Filho (2010), a ascensão do partido MAS e de Evo Morales, feita sob uma plataforma 

de esquerda, representou um importante momento para o país que, assim como a maior parte 

do continente, esteve sob o prisma do neoliberalismo. Ademais, a ascensão de Morales pode 

ser diretamente ligada à crise de hegemonia62 que se estabeleceu no país ainda na primeira 

metade da década de 2000 – vale reforçar que entre os anos de 2003-2005, os dois presidentes 

que precederam Morales renunciaram ao cargo político mais alto daquele país (DELGADO; 

CUNHA FILHO, 2010). 

Com a legitimidade do sistema político boliviano em xeque e com a forte crise política 

e fruto de uma série de mobilizações populares, Morales surgiu como um projeto político 

alternativo cujos objetivos eram resgatar a representatividade de um povo historicamente 

marginalizado e substituir as políticas inerentes ao modelo neoliberal. A vitória de Morales – o 

primeiro presidente eleito com maioria absoluta desde o processo de redemocratização – 

marcou uma importante inflexão também no que diz respeito à inserção internacional da Bolívia 

                                                 
62 A noção de crise de hegemonia vem de Gramsci. Segundo Alves (2010), isso acontece quando “a classe 

dominante perde a direção das classes subordinadas, já que estas rompem com os intelectuais que as representam 

(ALVES, 2010, p. 81)”. 
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e que possui reflexos tanto na busca pela autonomia quanto pelo desenvolvimento (DELGADO; 

CUNHA FILHO, 2010; DESHAZO, 2006). 

 

Eleito com uma agenda política de fortes tintas desenvolvimentistas e nacionalistas e 

rejeitando o modelo político anterior, calcado na desregulamentação dos mercados, 

privatização das estatais e priorização do investimento estrangeiro direto, o novo 

governo estabeleceu como prioridades a retomada do protagonismo estatal na 

economia, a reversão das privatizações e o controle sobre os recursos naturais 

estratégicos (DELGADO; CUNHA FILHO, 2010, p. 289) 

 

Durante sua campanha eleitoral, a política externa foi definida por Evo Morales como 

um dos eixos prioritários de seu governo, uma vez que passa a ser entendida “intrinsecamente 

articulada ao processo de mudanças internas proposto pelo governo e baseada na construção da 

soberania nacional” (DELGADO; CUNHA FILHO, 2010, p. 289). O governo entendia que a 

política externa seria um importante eixo sob o qual o país poderia se desenvolver e garantir 

também autonomia, principalmente em relação aos antigos e tradicionais parceiros, como 

Estados Unidos e Europa. Delgado e Cunha Filho (2010) apontam que, atrelado à uma 

diversificação de sua inserção internacional, valorização da cultura indígena e maior 

participação do Estado na economia, seria possível conduzir o país rumo ao desenvolvimento 

econômico e à superação das desigualdades existentes no país.  

Buscaremos identificar e caracterizar os principais eixos que compõem a política 

exterior boliviana – suas bases ideológicas e os avanços a partir de uma agenda mais autônoma 

referente ao novo modelo boliviano que foi iniciado em 2006 no governo de Evo Morales. 

Levantaremos também as implicações e desafios que surgem para os bolivianos a partir da nova 

agenda de política externa, que se viu assentada nos seguintes elementos: a reestatização do 

setor de hidrocarbonetos, a refundação da empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), considerada essencial para a economia do país, a  reversão das 

privatizações e a diversificação das relações exteriores do país – com ênfase na relação com os 

Estados Unidos, na nova abordagem regional, destacando a relação com Brasil, Chile e 

integração e regionalismo. Aqui cabe reforçar a ideia de que a política exterior seria entendida 

não apenas como a estabelecimento de um novo padrão de desenvolvimento, como consta no 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), mas como um meio para tal, uma ferramenta que 

pretende impulsioná-lo.  

Calcado em um projeto de refundação da pátria boliviana – e tendo a nacionalização dos 

recursos energéticos como pilar, compreendermos que o quinquênio que antecedeu a chegada 

de Evo Morales foi fundamental para a construção de um “bloco histórico contra hegemônico 
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a partir de elementos das agendas das matrizes políticas nacional-popular e indianista63 

(CUNHA FILHO, 2015a, p. 249)” e que culminou na nova constituição, em 2009, que, além 

de constituir o marco legal ao Estado Plurinacional da Bolívia, representa a recuperação, ou 

centralidade, do tema indígena: 

 

[U]m Estado com instituições heterogêneas e assimétricas; que reconheça 

explicitamente seu caráter plurinacional, os direitos coletivos indígenas e que busque 

a interculturalidade através da criação de mecanismos consociativos que tragam sua 

diversidade étnica para dentro das instituições estatais; e com uma maior atenção à 

dispersão territorial do poder estatal associado às autonomias, no plural, também 

eminentemente assimétricas e de acesso voluntário e não obrigatório, mas que preveja 

a possibilidade de construção de entidades territoriais de governo em moldes 

institucionais indígenas e com pluralismo jurídico (CUNHA FILHO, 2015a, p 273) 

 

 

 A próxima seção, portanto, abordará a importância da YPFB para a Bolívia e as 

consequências para a política externa. Buscaremos evidenciar como tais questões são centrais 

para o desenvolvimento do país. 

 

4.2.1 A importância da YPFB no contexto da política externa e as reversões das privatizações 

 

A questão do desenvolvimento nacional, central no âmbito da política boliviana, obteve 

durante o governo de Evo Morales uma configuração diferente em relação à concepção dos 

governos anteriores, estes caracterizados pela desregulamentação do Estado. Nesse contexto, 

fruto das demandas dos movimentos sociais – e considerada uma das principais promessas da 

campanha masista – a reestatização do setor de hidrocarbonetos, principal fonte de renda para 

a Bolívia, tornou evidente o novo papel que o Estado passou a desempenhar na Bolívia.  

O setor de hidrocarbonetos era controlado de forma integral por empresas estrangeiras. 

Com a promulgação do decreto supremo 28.701, denominado “Heróis do Chaco”64, inicia-se 

portanto, o processo de nacionalização do setor do setor energético, considerado essencial para 

a economia boliviana. Com todas essas medidas que visavam a maior participação do Estado, 

como apontam Delgado e Cunha Filho (2010), o governo se colocou em rota de colisão e em 

constante tensão com outros atores internacionais. Os contratos com as petroleiras foram 

revistos e, desse modo, o controle das refinarias foi retomado. Assim, ficou estabelecido: 

 

                                                 
63 Ver Cunha Filho (2015a). 
64 O nome do Decreto é em alusão ao episódio da Guerra do Chaco, que durou de 1932 até 1935, e que teria sido 

fomentada pelas empresas petrolíferas internacionais (DELGADO; CUNHA, 2010). 
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A passagem do controle das operações à YPFB, convertendo às petroleiras privadas 

em prestadoras de serviço, e a criação de empresas mistas entre a estatal boliviana e 

as demais companhias privadas atuantes no país. Seriam transferidas, com 

indenização, ações das empresas privadas à YPFB, de modo a torná-la sempre sócia 

majoritária, com a assinatura de novos contratos e uma repartição de lucros e 

pagamento de impostos e regalias mais favoráveis ao governo (DELGADO; CUNHA 

FILHO, 2010, p. 290). 

 

Segundo Fuser (2011), as medidas do governo buscariam, além transformar o petróleo 

e o gás natural como propriedade estatal, aumentar as receitas do Estado, evidenciar a 

centralidade do setor de hidrocarbonetos e servir de base para criação de uma política de 

industrialização, possibilitando também, a aplicação de políticas redistributivas e a criação de 

programas sociais. De acordo com Delgado e Cunha Filho (2010), entre os anos de 2006 e 2009, 

portanto, foi retomado o controle das refinarias da Petrobras, Gualberto Villaroel e Guillermo 

Elder Bell. Os controles acionários das empresas Transredes, CLHB e Air BP foram totalmente 

estatizados, e o governo comprou, via decreto, o número suficiente de ações para tornar-se 

acionário majoritário das empresas Andina e Chaco.  

Nesse contexto, é importante salientar que a reversão das privatizações não se deu 

apenas no setor dos hidrocarbonetos. Segundo Delgado e Cunha Filho (2010), a empresa 

telefônica ENTEL também passou por esse processo. A empresa, controlada pela italiana Euro 

Telecom que, insatisfeita com as medidas adotadas por Evo Morales, levou o caso à arbitragem 

no Centro Internacional para Arbitragem de Diferenças Relativas a Investimentos (CIADI), 

órgão ligado ao Banco Mundial responsável por julgar litígios entre as transnacionais e 

governos. Tal fato culminou na saída da Bolívia da CIADI e, logo em seguida, foi criado o 

Ministério de Defesa Legal das Recuperações Estatais, cujo objetivo seria de “defender 

legalmente as estatizações nos foros internacionais em que o país fosse acionado (DELGADO; 

CUNHA FILHO, 2010, p. 291). 

Podemos perceber que, apesar dos desafios e tensões que foram impostos ao governo 

inicialmente, este foi um eixo que serviu de base para os contornos que foram delineados no 

governo de Morales, consistindo no “principal pilar do projeto boliviano de refundação, que 

contou com amplo apoio popular (HIRST, 2013, p.10)”. A despeito das tensões que surgiriam 

a partir da nacionalização dos recursos naturais e energéticos, principalmente com o vizinho 

Brasil, foi possível uma mudança significativa principalmente no modelo de desenvolvimento, 

bem como uma política de industrialização induzida pelo Estado (CUNHA FILHO, 2016). 
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4.2.2 Diversificação, novos parceiros e antigos desafios 

 

Como vimos, outra importante estratégia dizia respeito à diversificação das relações 

exteriores bolivianas e busca por novos parceiros. Visando a inserção internacional mais 

independente e voltada para o desenvolvimento, Evo Morales e seu Chanceler David 

Choquehuanca65, utilizariam da política externa como meio para colocar em prática um novo 

modelo de desenvolvimento industrial e para inserir nos processos de integração regional na 

américa latina – o que poderia ser entendido como uma estratégia para aumentar suas 

exportações e também diminuir a dependência de parceiros, como os Estados Unidos e Europa 

(CUNHA FILHO, 2015b). Nesse contexto, o boom no preço das commodities junto a inserção 

chinesa na América Latina, principalmente na segunda metade da década de 2000 e início da 

década de 2010, tiveram enorme impacto na economia boliviana. Os gráficos 3 e 4, que seguem 

abaixo, deixam isso em evidência.  

 

Gráfico 7- Destino das exportações bolivianas (em US$) 

 

Fonte: Cunha Filho (2016), p. 149 

 

 

                                                 
65 Prestigiado intelectual aymara cujas atividades estão estreitamente ligadas a organizações indígenas e que está 

no cargo desde o início do governo de Morales, em janeiro de 2006 (DELGADO; CUNHA FILHO, 2010).  
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Gráfico 8- Origem das importações bolivianas (em US$) 

 

Fonte: Cunha Filho (2016), p. 150 

 

Nas próximas seções, veremos como os Estados Unidos e o subcontinente sul-

americano se inserem nesse contexto. Buscaremos evidenciar também o caráter da política 

externa boliviana frente ao multilateralismo 

 

4.2.2.1 EUA e Bolívia:  

 

As relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Bolívia têm sido bastante complexas 

nos últimos anos e, muito disso, devido à nova postura que o governo boliviano adotou a partir 

de 2006, data do início do primeiro mandato de Evo Morales (DESHAZO, 2009). A 

proximidade ideológica com líderes regionais como Chávez, Fidel e Correa (este último se 

elegeu presidente equatoriano no ano seguinte à Evo), bem como o modelo político que viria a 

ser implantado, foram mais alguns fatores que causaram forte preocupação na Casa Branca. 

Como parte dessa nova agenda, também se observou a aproximação com alguns países do 

Oriente Médio, muitos deles considerados hostis à política de Washington, tais como Líbia e 

Síria (DELGADO; CUNHA FILHO, 2010).  

 

Foram assinados acordos de cooperação técnica no setor de hidrocarbonetos, 

construção civil e laticínios. A aproximação com a Rússia no setor de hidrocarbonetos 

e defesa e combate ao narcotráfico insere-se no mesmo paradigma (DELGADO; 

CUNHA FILHO, 2010, p. 303).  

 

Desse modo, o governo de Evo Morales ficou marcado pela deterioração das relações 

bilaterais entre os Estados Unidos e o Estado Plurinacional da Bolívia. Para Delgado e Cunha 

Filho (2010), a contenciosa relação foi marcada ora pelo confronto ideológico ora pelo lado 

pragmático.  
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Em vista disso, é surpreendente que sua política externa não tem sido tão radical ou 

ideológica como às vezes retratada, e tem, na verdade, seguido um padrão contido, 

lógico, e, em grande medida, pragmática (BIRNS; SANCHEZ, 2011, p. 74, tradução 

nossa66). 

 

Como salientam Delgado e Cunha Filho (2010), de acordo com a política de combate 

às drogas dos governos estadunidenses, uma das principais frentes de atuação é justamente na 

erradicação das plantações de coca que, para os bolivianos, é considerada símbolo milenar e 

cultural deste país. A partir desse impasse, o governo boliviano passa a lutar para que a planta, 

e o seu consumo, sejam despenalizados. Ao mesmo tempo, o governo afirma que o cerco deve 

aumentar em relação à produção e consumo da cocaína. Mesmo com a diferença na abordagem 

ao combate ao tráfico de drogas, a Bolívia empenhou-se em garantir a renovação da Lei de 

Promoção Comercial e Erradicação de Drogas na Região Andina (ATPDEA)67. No entanto, o 

governo de Evo não alcançou êxito em relação a essa questão. O congresso estadunidense até 

aprovou a renovação do plano, porém o presidente George W. Bush vetou em ato 

administrativo, o que gerou forte insatisfação devido à importância do plano para a economia 

boliviana (DELGADO; CUNHA FILHO, 2010). 

 

O governo boliviano criticou fortemente a decisão, que alega ter sido uma represália 

política; a Bolívia teria apresentado os melhores resultados concernentes à diminuição 

nos cultivos de coca dentre todos os países cobertos pelo ATPDEA e, ainda assim, 

teria sido excluída pelos conflitos políticos que vem mantendo com os EUA nos 

últimos anos (DELGADO; CUNHA FILHO, 2010, p. 305). 

  

A questão do narcotráfico certamente foi determinante para que as relações bilaterais 

entre Estados Unidos e Bolívia chegassem à situação em que se encontram. No entanto, outras 

questões serviram para que as tensões se deteriorassem ainda mais. Delgado e Cunha Filho 

(2010) chamam atenção para as dificuldades enfrentadas pelo governo boliviano em extraditar 

o ex-presidente Sánchez de Lozada, exilado nos EUA devido às mortes ocorridas na Guerra do 

Gás, cujo início se deu em 2003. Outro episódio que chama atenção é a expulsão do embaixador 

americano na Bolívia, Philip Goldberg, em setembro de 2008. Philip foi acusado de conspiração 

contra o presidente Evo Morales. Logo em seguida, o governo boliviano expulsou a Agência 

dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) da região do Chapare, que 

                                                 
66 In view of this, it is striking that his foreign policy has not been as radical or ideological as sometimes portrayed, 

and has actually followed a restrained, logical, and largely pragmatic pattern. 
67 Lei de Promoção Comercial e Erradicação de Drogas na Região Andina garante aos países signatários a redução 

de tarifas alfandegárias estadunidenses para produtos andinos. Em troca, o governo estadunidense exigiu o 

compromisso desses países no combate ao tráfico de drogas (SANTOS, 2010).   
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foi “acusada pelo governo de financiar a oposição e criticada por sua relutância em se submeter 

às novas diretrizes governamentais acerca da cooperação internacional” (DELGADO; CUNHA 

FILHO, 2010, p. 305), e negou que a Agência de Combate às Drogas dos EUA (DEA) 

sobrevoasse o país para mapear os cultivos de Coca na região. Além disso, no início do mês de 

maio de 2013, mais um evento relacionado à USAID. Dessa vez o presidente Evo Morales 

expulsou a agência do país, mais uma vez a acusando de conspiração contra o governo e a 

população boliviana. O Departamento de Estado criticou arduamente a ação, alegando ser “sem 

base e sem sentido” (BBC, 2013). 

Outro episódio que confirma esse cenário de deterioração na relação entre os dois países 

se deu em decorrência de um pouso forçado que o avião que transportava Evo Morales teve que 

fazer na Áustria após uma viagem à Rússia. Na ocasião, França, Itália, Portugal e Espanha 

revogaram a permissão de sobrevoo em seus territórios frente a denúncias de que Edward 

Snowden poderia estar a bordo do avião, apesar de os Estados Unidos negarem qualquer 

responsabilidade frente ao incidente. O avião foi revistado por autoridades do governo 

austríaco, e a comitiva do presidente Morales esperou por mais de 14h para retomarem o voo, 

gerando grande mal-estar (AVIÃO DE MORALES…, 2013). 

Portanto, percebemos que as relações entre Bolívia e Estados Unidos se deterioraram 

drasticamente, principalmente a partir de 2008, quando o presidente George W. Bush vetou a 

renovação do ATPDEA, plano que era considerado como essencial para o governo boliviano. 

O combate de drogas se insere na agenda estadunidense, e esse é um dos motivos pelos quais a 

situação piorou tanto, principalmente devido à questão de combate à coca, algo próprio da 

cultura boliviana. Além disso, percebemos que além da questão das drogas, outros eventos 

serviram para minar ainda mais a relação entre EUA e Bolívia, o que evidencia o confronto 

ideológico no qual os Estados Unidos são sistematicamente acusados de violações contra o 

governo e de tentativa de fortalecer a oposição. De forma geral, essas ações que visam 

desestabilizar o sistema político e o governo boliviano se deu após a ascensão do MAS e de 

Evo Morales, o que tornou pontos centrais para que a situação chegasse na qual se encontra 

hoje. 

 

4.2.2.2 Um novo olhar regional 

 

Em relação ao âmbito regional, nota-se que, devido não apenas à conjuntura política da 

América do Sul, mas também às tensões que emergiram com o Brasil, importante aliado da 

Bolívia, o governo de Evo estabelece novas parcerias e dá nova ênfase à integração regional – 
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evidenciado pelo ingresso do país na Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA), em 2006, 

e, mais recentemente, com o processo de adesão do país como membro pleno do Mercosul.  

Além disso, Evo intensifica as relações com outros países da região, com forte ênfase 

na Venezuela, com Chávez sendo um parceiro essencial – e a despeito de todas as críticas que 

emergiram no sentido de que Evo estaria seguindo questões puramente ideológicas, Delgado e 

Cunha (2010) apontam para certo pragmatismo, que fica evidente nas relações estratégicas que 

foram estabelecidas em relação ao comércio do país e ao petróleo. Vale mencionar também a 

relação com o Chile, país que possui relação conturbada devido às disputas territoriais com a 

Bolívia desde a Guerra do Pacífico (BRINS; SANCHEZ, 2011; DELGADO; CUNHA FILHO, 

2010).  

A Bolívia possui forte tradição de associar-se a blocos regionais, segundo Cunha Filho 

(2015b). Isso se faz notar desde princípios da década de 1960, quando a Bolívia adere à sua 

primeira iniciativa de integração, a URUPABOL (Grupo Uruguai-Paraguai-Bolívia). Segundo 

Brusle (2015), a “Bolívia é um dos raros países que participa em quase todas as alianças em 

curso de formação, p. 112, tradução nossa68)”. Nesse sentido, o que caracteriza o governo de 

Evo Morales é, justamente, a promoção e adesão em iniciativas de integração mais associados 

ao contexto pós-neoliberal, caracterizados por um corte mais heterodoxo em comparação às 

iniciativas mais associadas ao neoliberalismo. Em 2006, como foi mencionado, a Bolívia passa 

a integrar a ALBA-TCP, em 2008 a UNASUL e, em 2010, a CELAC, sem mencionar, o pedido 

de associação como membro pleno do Mercosul que, como vimos, passou a ter um contorno 

diferente daquele Mercosul dos anos 1990. Nesse contexto, ressalta-se o rechaço boliviano à 

Aliança do Pacifico, considerada pelo governo boliviano uma iniciativa claramente neoliberal 

(CEPPI, 2014; CUNHA FILHO, 2015b). 

                                                 
68 Bolivia es uno de los raros países que participa en casi todas las alianzas en curso de formación 
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Quadro 1- Blocos regionais da Bolívia 

FONTE: CUNHA FILHO, 2016, p. 8. 

 

Segundo Cunha Filho (2015b) um importante desdobramento para a Bolívia em relação 

à adesão às iniciativas supracitadas foi a aproximação aos países vizinhos, determinante para 

os objetivos na região. Além disso, ao atribuir importância à integração regional, havia a 

intenção em superar algumas das limitações bolivianas, tais como seu tamanho pequeno, sua 

localização geográfica, seu reduzido peso econômico caracterizado por uma pauta exportadora 

extremamente reduzida e dependente dos recursos naturais. Nesse contexto, associada a essa 

ideia do desenvolvimento econômico a partir da centralidade geográfica, na qual busca-se 

entender a região andina como um centro de gravidade e, tendo a Bolívia como um ponto de 

equilíbrio69 (BRUSLE, 2015) a partir da riqueza natural e energética “ainda sub-explorada – 

não apenas seu já exportado gás, mas também um imenso potencial hidroelétrico inexplorado, 

além de fontes potencialmente abundantes de energia geotérmica e eólica (CUNHA FILHO, 

2015b, p. 6). A América do Sul adquire, desse modo, grande importância geopolítica 

evidenciado pela participação em projetos e programas de integração física, do qual o Brasil é 

                                                 
69 Brusle (2015) argumenta que um exemplo claro disso é que, ao contrário da Venezuela, que rompeu com a CAN 

logo no início do governo de Chávez, a permanência da Bolívia na CAN e no Mercosul simultaneamente permite 

a centralidade da Bolívia e a grande vinculação que se pode ter a partir dessa configuração, o que vai ao encontro 

do anseio da Bolívia de poder exercer um papel de articulador na região.   
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compreendido como importante parceiro e, a despeito da relação conflituosa que fora 

estabelecida ainda durante o primeiro mandato de Evo Morales devido aos desafios impostos 

pela nacionalização do gás, não impediu cooperação entre ambos os países, como aponta Hirst 

(2013).  

Ao abordar as relações entre Brasil e Bolívia, devemos, em um primeiro momento, 

entender o papel exercido pelo Brasil na região a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

e também a expansão da atuação de empresas brasileiras nos mais diversos setores – grande 

parte com aportes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Essas condições são elementos-chave para compreender a evolução nas relações de ambos os 

países, primeiro por destacar a busca de uma posição de liderança do Brasil e, depois, pelo 

momento de internacionalização das empresas brasileiras (FUSER, 2014). Para Hirst (2013), é 

nesse contexto em que a aproximação com a Bolívia adquire novo sentido e, em meio às novas 

prioridades brasileiras, junto aos interesses nos setores de energia e segurança pública, 

intensificou-se o vínculo entre os países. Houve o perdão de 95% da dívida boliviana com o 

Brasil, incremento nas transações comerciais, intensificação de investimentos e em projetos de 

cooperação horizontal em diversas áreas, sobretudo, infraestrutura. “Se no período 2001-2005 

foram colocadas em marcha doze parcerias, no período 2006-2010 este número saltou para 54 

(HIRST, 2013, p. 21)”. Entre 2005 e 2009, por exemplo, Hirst (2013) aponta para a expansão 

em quase US$ 1 bilhão no comercio bilateral entre Brasil e Bolívia. As exportações brasileiras 

para a Bolívia subiram de US$ 590 milhões para US$ 920, ao passo que as exportações 

bolivianas para o Brasil saltaram de US$ 990 milhões para US$ 1,65 bilhão. Além disso, há 

uma agenda multidimensional envolvendo diversos temas e atores, o que configura um 

importante quadro de cooperação, que podemos ver com o seguinte quadro: 
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Quadro 2- A cooperação Brasil-Bolívia: áreas temáticas e agências governamentais 

FONTE: Hirst, 2013, p. 23. 

 

A questão dos recursos energéticos, que é central na agenda desses países, tornou-se, 

contudo, pivô de forte tensão entre os dois países. Primeiramente, vale ressaltar que o gás 

boliviano adquiriu relevância no mercado brasileiro em meados dos anos 1990 devido a meta 

de diversificação da matriz energética no país. Por sua vez, o mercado brasileiro era considerado 

seguro para o gás boliviano. Com a privatização da YPFB, a Petrobrás teve o direito de explorar 

dois grandes campos de gás a partir de 1996: San Alberto e San Antonio, e seu gasoduto foi 

inaugurado em 1999 (FUSER, 2014; HIRST, 2013). 

 Contudo, como vimos, a política de nacionalização do governo Morales alterou 

significativamente as regras jurídicas para o setor energético, cujo foco “era a revisão dos 

contratos com as transnacionais, e não sua expulsão (FUSER, 2014, p. 246)”. Tal alteração 

afetou diretamente o Brasil, que foi pego de surpresa (FUSER, 2014), apesar deste ter sido um 

ponto central na agenda eleitoral do MAS e Evo Morales. Segundo Fuser (2014), o governo 

brasileiro foi alvo de duras críticas por parte das elites empresariais, oposição e mídia 
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conservadoras, que entenderam que o governo agiu de forma passiva e negligente aos interesses 

nacionais. O fato é que as negociações obtiveram, segundo Fuser (2014), termos satisfatórios 

para ambas as partes (assim como para as empresas estrangeiras). A Petrobrás manteve a 

garantia de fornecimento de gás ao Brasil, sob novos termos, evidentemente, como fica claro 

na seguinte passagem:  

 

O resultado da negociação expressou um compromisso no qual as duas partes 

puderam contabilizar benefícios importantes. Assim, a Petrobrás garantiu sua posição 

como operadora dos dois principais campos exportadores de gás natural da Bolívia e 

manteve uma rentabilidade em torno de 30%. Essa margem é considerada 

perfeitamente razoável, pois gera recursos suficientes para o financiamento das 

operações da empresa em território boliviano e mais uma taxa de retorno superior ao 

custo do capital. Já a Bolívia ampliou enormemente sua parcela na apropriação da 

renda petroleira e reafirmou a propriedade estatal sobre os hidrocarbonetos em todas 

as etapas da cadeia produtiva, nos termos do Decreto de Nacionalização (FUSER, 

2014, p. 248).  

 

 Fuser (2014) ainda argumenta sobre o impacto gerado a partir do aumento da receita 

fiscal do setor energético, bem como da reestização das principais empresas que foram 

privatizadas durante à década dos ajustes neoliberais. O mercado brasileiro revelou-se ainda 

um importante destino das exportações da YPFB, cujas vendas dirigidas ao Brasil alcançaram 

83% em 2010 (HIRST, 2013).  

 Segundo Hirst (2013) e Birns e Sanchez (2011), o pragmatismo da relação entre Brasil 

e Bolívia se evidencia ainda nos termos da cooperação em segurança e infraestrutura. Sob o 

plano da segurança, o combate ao narcotráfico e a cooperação de controle das zonas de fronteira 

se destacam no contexto marcado pelo conflito entre EUA e Bolívia, e que culminaram na 

retirada da DEA. Sob o prisma da questão de infraestrutura, destaca-se o momento de 

internacionalização de empresas brasileiras e das obras, que também se dão sobre os eixos da 

IIRSA (Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana), na zona amazônica:  

 

[D]estacam-se diversas iniciativas que incluem a melhoria da rede viária, que une o 

aprimoramento do serviço postal, os investimentos na área de mineração e a 

construção de hidroelétricas nos rios Madeira (4.000 MW), Cachuela Esperanza (100 

MW a 400 MW), Laguna Colorada (100 MW a 400 MW), Miguillas (1.36 MW a 330 

MW), Rositas (400 MW) e El Bala (1.600 MW), em associação com a Eletrobras 

(HIRST, 2013, p. 26-26). 

 

Outro ponto importante da política externa do governo de Evo Morales se dá em relação 

ao Chile e à tentativa de aproximação com o rival histórico. A derrota na Guerra do Pacífico 

(1879-1883) repercute até hoje na Bolívia e a demanda pela recuperação do acesso ao oceano 

tornou-se um dos pontos centrais da agenda de política externa de Evo Morales (CUNHA 
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FILHO, 2015b). O país, que perdeu cerca de 400 km de costa e mais de 120 mil km², como 

destaca Cunha Filho (2015b), desde 1910, pelo menos, busca reaver seu acesso, seja via 

negociação com o Chile, cuja tentativa mais recente ficou conhecida pela “Agenda de 13 

pontos”, seja por via multilaterais, como a Liga das Nações, OEA ou a própria ONU, quando 

Evo, em 2011, anunciou que levaria à questão à Corte Internacional de Justiça, em Haia 

(Holanda) (CUNHA FILHO, 2015b; NAMIHAS, 2013).  

Em 2006, os governos de Evo Morales e Ricardo Lagos articularam um diálogo que 

ficou conhecido como “Agenda de 13 Pontos70”, que contemplou, entre outras temas, a questão 

marítima.  

 

Além desse tema, as relações bilaterais englobam os esforços para implementara 

integração física e econômica, evidenciado na decisão chilena de ampliar o acordo de 

complementação econômica (ACE 22) vigente entre os países, o desenvolvimento da 

confiança mútua e a cooperação na área de defesa e a solução de outros contenciosos 

bilaterais, como a compensação chilena pela utilização das águas bolivianas do Silala 

(CUNHA FILHO, 2015b, p. 300). 

 

 Por se tratar de um tema delicado aos dois países, as negociações referentes à questão 

marítima e ao acesso ao oceano foram tratadas sob sigilo e a assinatura da Agenda de 13 Pontos 

representou um importante passo para a normalização das relações entre os dois países durante 

o primeiro mandato de Evo Morales e Michelle Bachelet, com grande esperança para a solução 

para a questão que representava, sobretudo, um entrave à questão de integração (DELGADO; 

CUNHA FILHO; DELGADO, 2010; CUNHA FILHO, 2015b).  

 Porém, apesar das expectativas que foram criadas em torno da Agenda, e a despeito de 

alguns avanços nos outros pontos levantados, não houve avanço concreto naquela considerada 

a mais importante – a questão marítima. Desse modo, “[a] posição do presidente Bachelet, 

muito proativa durante os primeiros dois anos administração, tendeu à cautela e, finalmente, ao 

adiamento do diálogo no final de seu mandato (CORREA apud NAMIHAS, 2013, p. 64, 

tradução nossa71)” 

Ademais, a eleição de Sebastian Piñera, em 2010, representou um retrocesso para 

relação entre os dois países, principalmente quando o novo presidente chileno anuncia “que seu 

                                                 
70 A “Agenda de 13 Pontos” abordava os seguintes pontos: 1) Desenvolvimento da confiança mútua; 2) Integração 

fronteiriça; 3) Livre trânsito; 4) Integração física; 5) Complementação econômica; 6) Tema marítimo; 7) Silala e 

recursos hídricos; 8) Instrumentos de luta contra a pobreza; 9) Segurança e defesa; 10) Cooperação em temas de 

narcotráfico e produtos químicos; 11) Educação, ciência e tecnologia; 12) Cultura; e 13) Outras temas (questões 

jurídicas, administrativas e técnicas) (NAMIHAS, 2015) 
71 La posición de la presidenta Bachelet, muy proactiva durante los dos primeros años de su administración, tendió 

hacia la cautela y, finalmente, a la posposición del diálogo al finalizar su mandato. 
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governo defenderia com firmeza sua soberania” (NAMIHAS, 2013, p. 65, tradução nossa72). 

Com as negociações estagnadas e com a perspectiva quase nula de avanço na questão, Morales 

anunciou, no dia 23 de março de 2011, durante celebração do Dia do Mar, que recorreria à Corte 

Internacional de Justiça, com repercussão negativa no Chile. Para Piñera, as declarações de 

Morales foram consideradas hostis e contraproducentes, e que representavam um retrocesso 

para os outros pontos da Agenda, o que levou os dois países a constantes tensões diplomáticas 

(CUNHA FILHO, 2015b). Segundo Namihas (2013), no mesmo dia, Evo Morales criou a 

Direção Geral de Reinvindicação Marítima (Diremar), órgão que seria responsável para 

denunciar em instancias internacionais a má vontade em avançar os diálogos referentes à 

questão marítima.  

 Apesar do anúncio ter ocorrido em 2011, foi em 24 de abril de 2013 que, em comissão 

liderada pelo Chanceler boliviano David Choquehuanca, o governo Boliviano levou a questão 

à Haia. Choquehuanca, em declaração, afirmou que:  

 

O Estado plurinacional da Bolívia, neste 24 de abril de 2013, processa o Chile perante 

a Corte Internacional de Justiça, assumindo o mandato histórico do povo boliviano" 

de recuperar sua qualidade marítima, disse o chefe da diplomacia boliviana.(...) 

A Bolívia "solicita à Corte Internacional de Justiça que sentencie e declare que o Chile 

tem a obrigação de negociar de boa fé com a Bolívia um acordo rápido e efetivo que 

lhe conceda uma saída plenamente soberana para o oceano Pacífico". O pedido --

esclareceu-- "não se baseia no Tratado de 1904", que marcou os limites territoriais 

entre ambas as nações e que, segundo a Bolívia, foi firmado sob a ameaça de uma 

nova intervenção armada por parte do Chile (BOLIVIA LEVA À…, 2013, p.1.) 

 

O governo chileno minimizou o pedido boliviano, alegando que não havia assuntos 

pendentes entre os dois países, e que estava respeitando o Tratado de Paz e Amizade de 1904, 

tratado este que definiu os limites fronteiriços atuais (BOLIVIA LEVA Á…, 2013; NAMIHAS, 

2015). Quando Michele Bachelet retornou à presidência chilena, em 2014, as esperanças acerca 

de uma eventual reaproximação – ou mesmo solução – foram renovadas. Em vão. Em abril de 

2014, Segundo Cunha Filho (2015b), a Bolívia leva à CIJ um documento contendo questões 

jurídicas e históricas para a antiga demanda. Porém, Bachelet manteve a linha adotada pelo 

governo anterior. O conservador Felipe Bulnes (indicado por Piñera) foi mantido por Bachelet 

como o responsável chileno em Haia para a questão envolvendo a disputa boliviana e a linha 

que seria adotada pelo Chile seria a de “rejeitar a jurisdição da CIJ para julgar o caso (CUNHA 

FILHO, 2015b)”.  

                                                 
72 que su gobierno defendería con firmeza su soberanía 
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 Em 24 de setembro de 2015, a CIJ votou o mérito da questão apresentada pelo Chile, 

que buscou se amparar no Tratado de 1904. Por 14 votos a 2, como argumenta Cunha Filho 

(2015b), a CIJ decidiu “pela rejeição da solicitação chilena, que agora terá até 25 de julho de 

2016 para apresentar sua contra-memória sobre o mérito da demanda (p. 11)”. Segundo o autor, 

a respeito do inegável êxito da diplomacia boliviana, o que surpreendeu foi a unidade alcançada 

internamente73, bem como a seriedade com a qual o tema tem sido tratado no governo. A crônica 

instabilidade tanto institucional quanto política que, segundo Cunha Filho (2015b) impedia e 

se apresentava como empecilho para que a reivindicação torna-se, de fato, política de Estado. 

 

4.2.2.3 Evo Morales e a questão do multilateralismo 

 

Outro importante elemento da política externa boliviana diz respeito à ênfase no 

multilateralismo. Segundo Ceppi (2014), os espaços multilaterais tornaram-se importantes 

locais para diálogos e demandas bolivianas. A Organização das Nações Unidas, além daquelas 

já mencionadas iniciativas regionais, por exemplo, ganham destaque, e as temas como a dos 

direitos indígenas, do acesso ao mar, da refundação do Estado e também questões climáticas 

tornam-se centrais nesse contexto.  

Na primeira participação de Evo Morales na Assembleia Geral das Nações Unidas 

(AGNU), o presidente reiterou a importância dos movimentos indígenas e a necessidade da 

incorporação jurídica de seus direitos e demandas como forma de reparar séculos de 

discriminação, marginalização e exclusão, e que culminou na criação e aprovação da 

Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas74, em 2007 (CEPPI, 2014). Outra importante 

conquista foi a aprovação do projeto sobre acesso à agua potável e saneamento básico como 

direitos humanos, com 122 votos a favor, 41 abstenções e nenhum voto contrário. De forma 

recorrente, Evo Morales tem utilizado essa organização para rechaçar as privatizações, 

principalmente de setores estratégicos e de serviços básicos – questões que, inclusive, foram 

incorporadas na nova constituição, vigente desde 2009. Ademais, outro assunto que teve 

destaque na AGNU foi a questão da Coca, símbolo cultural boliviano. Em 2011, a Bolívia se 

                                                 
73 “Buscou o apoio de todos os ex-presidentes ainda vivos14, nomeando um deles (o jurista Eduardo Rodríguez 

Veltzé) como agente da demanda em Haia e a outro (o historiador e jornalista Carlos Mesa) como porta-voz 

internacional da mesma; nomeou historiadores renomados aos estratégicos Consulado-Geral no Chile (Magdalena 

Cajías) e Embaixada no Peru (Gustavo Rodríguez Ostria); e montou uma importante estratégia de difusão 

internacional da demanda com a produção e distribuição de livros e documentários sobre o tema (CUNHA FILHO, 

2015b, p. 11-12). 
74 Segundo Ceppi (2014), o documentou foi aprovado com 143 votos a favor, e 4 votos contrários (Estados Unidos, 

Canadá, Nova Zelândia e Austrália). 
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retirou da Convenção Única das Nações Unidas sobre Entorpecentes de 1961 pelo fato desta 

considerar a coca como um narcótico, e a maior crítica se dava frente ao artigo 49, que penaliza 

a mastigação da folha da Coca. Porém, o retorno da Bolívia aconteceu em 2013, e esteve 

condicionado a aprovação dos demais membros. Como apenas 15 países se opuseram, o país 

logrou em retornar a convenção, com reserva ao artigo 49. (CEPPI, 2014). Ainda vale 

mencionar a atuação boliviana na COP-15 (Copenhague, 2009) e na Cúpula Rio+20, havendo 

grande ênfase em propostas vinculadas ao desenvolvimento sustentável. Em 2014, o país ainda 

presidiu o grupo dos países em desenvolvimento, o G-77+China, e sediou em Santa Cruz de la 

Sierra a reunião no aniversário de 50 anos de fundação do bloco, e que contou com a presença 

de Ban Ki Moon na abertura e dos 133 países membros (CUNHA FILHO, 2016; ONU, 2014). 
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5 MOVIMENTOS NA AMÉRICA LATINA E AS PERSPECTIVAS BOLIVIANAS 

 

O presente capítulo enseja retomar os conceitos e discussões mobilizados nos capítulos 

anteriores a fim de examinar as interações entre eles e buscar respostas para as questões 

levantadas ao longo do estudo. Nesse sentido, as contribuições de Polanyi, junto à novas 

concepções e esforços analíticos a partir de conceitos auxiliares, como globalização e 

neoliberalismo, nos serão úteis para compreender e examinar se os movimentos subjacentes à 

sociedade sul-americana, em geral, e boliviana, de maneira específica, podem ser entendidas 

como resultado de um duplo-movimento. Ademais, buscaremos avaliar como a política externa 

de Evo Morales reflete nas questões da autonomia e desenvolvimento e quais os 

desdobramentos dessas mudanças para as relações internacionais da Bolívia. 

A tese do duplo-movimento, proposta por Polanyi (2012) em seu grande clássico, A 

Grande Transformação, oferece-nos algumas ferramentas analíticas para pensarmos várias das 

dinâmicas econômicas e políticas a partir de princípios antagônicos: primeiramente, um 

movimento caracterizado pela expansão do mercado, que será enfrentado por um 

contramovimento, entendido como reação a essa expansão, e que visava, sobretudo, a proteção 

da sociedade.  

Polanyi (2012), como vimos, escreve sobre a sociedade inglesa do século XIX, 

fortemente atingida pelo avanço das forças de mercado. Nesse contexto marcado pela expansão 

dessas forças, Polanyi aponta para a mercantilização de produtos que, na verdade, não eram 

reais, uma vez que não eram verdadeiramente produzidos. Constatou-se, portanto, que tanto o 

homem, quanto a natureza, foram engolidos pela organização do mercado e foram sujeitados 

às leis desta organização. Caso não houvesse algum modo de proteção, a sociedade seria 

esmagada pelos efeitos decorrentes das forças do mercado, descritas Polanyi (2012) como o 

“moinho satânico”. Os métodos de intervenção do Estado serviriam, portanto, como os meios 

para a proteção tanto do ser humano quanto dos fatores de produção.  

Na tentativa de se aplicar a tese do duplo-movimento para o contexto sul-americano na 

atual conjuntura, no entanto, devemos reconhecer algumas limitações. Fundamentalmente, um 

primeiro desafio é apresentado ao levarmos em conta as diferenças dos contextos em tela. Não 

podemos aplicar o mesmo raciocínio dos padrões de interação da sociedade e mercado 

referentes ao século XIX ao contexto contemporâneo sul-americano. As reformas referentes ao 

primeiro período, caracterizada pelo liberalismo econômico, diferem-se daquelas que foram 

empregadas a partir do final da década de 1970, agora, pelo neoliberalismo. Este último, 

fortemente influenciado pelo contexto da globalização, e empregado por meio das prescrições 
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do Consenso de Washington. Para pensarmos a América Latina, portanto, devemos também 

levar em conta esses fatores, mas não apenas. Uma diferença, sistematizada por Munck (2015), 

diz respeito aos contornos do contramovimento, que no norte se configura pela forma do Estado 

de Bem-estar social, e no sul, por meio do desenvolvimento nacional. Segundo Bresser-Pereira 

(2012), os países da América Latina, a partir da década de 1930, adotaram o nacional-

desenvolvimentismo75 como estratégia de desenvolvimento, que só foi ser substituída pelo 

modelo neoliberal na forma do Consenso de Washington a partir da década de 1970, em um 

contexto marcado pela combinação da crise da dívida externa e das altas taxas de inflação. Esse 

modelo de desenvolvimento próprio do sul global sofreu influência direta da teoria econômica 

do desenvolvimento, além da teoria estruturalista característica da América Latina. 

Assim, buscaremos entender se, o que foi entendido durante o século XIX como a 

expansão do mercado, corresponderia ao fenômeno da globalização, no sentido de firmar um 

Grande Mercado interconectado e interligado. Se, por um lado, a expansão do modelo de 

organização representou a difusão dos mercados por toda a parte do globo, como atesta Polanyi 

(2012) sobre as dinâmicas da conjuntura descrita pelo historiador, a globalização, junto ao 

neoliberalismo, representaram a partir do final da década de 1970, um padrão de interação 

marcado pela interconexão de temas, mas também pela nova acepção do espaço social a partir 

de uma reconfiguração no sentido de reespacialização, como nos termos propostos por Scholte 

(2005a). 

Ademais, vimos que, a partir da crise deflagrada na região, que ficou marcada por forte 

estagnação e hiperinflação, o conjunto de medidas do Consenso de Washington contando com 

forte respaldo de instituições financeiras, como FMI e BM, acelerou a implementação de 

determinadas políticas de corte neoliberal. Assim, por meio de ações do livre mercado, e através 

de privatizações, liberalização e re-regulamentação (Scholte, 2005a), vimos que o Estado não 

ficou imune às forças de mercado. Em alusão ao termo utilizado por Polanyi, o Estado não 

resistiu aos assaltos do moinho satânico, e essas medidas significaram o esfacelamento da 

participação estatal na economia e no desenvolvimento do Estado, bem como do modelo de 

industrialização por substituição de importações76, modelo de desenvolvimento peculiar latino-

                                                 
75 Aqui, deve-se mencionar o caráter populista clássico na América Latina principalmente entre 1930-1960, cuja 

base se dá no nacional-desenvolvimentismo e no processo de industrialização da região (MITRE; 2008) 
76 Esse modelo de desenvolvimento peculiar da América Latina fez parte de um processo de reformulação do papel 

do Estado e a redefinição das políticas públicas que nasceu – e se difundiu – pela Cepal. Esse modelo visava 

restringir a teoria das vantagens comparativas, estas, associadas ao liberalismo, por meio da industrialização por 

substituição de importações. Dentre os objetivos de tais políticas para a redução dos desafios no tocante ao 

desenvolvimento dos países periféricos, pretendia-se alcançar a redução do desemprego estrutural, da deterioração 

dos termos de troca e também do desequilíbrio externo (BRESSER-PEREIRA, 2010; MARTINS, 2011). Segundo 

Martins: “A industrialização de substituição de importações era um processo definido em três grandes etapas: a 
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americano ancorado nos ideais cepalinos que antecedeu os movimentos pró-mercado (SILVA, 

2012). Nesse sentido, o Consenso de Washington pode ser entendido como a base ideológica e 

prática para o tripé de sustentação do neoliberalismo, mencionado por Scholte (2005a).  

As privatizações atingiram setores estratégicos da economia e, de certo modo, 

representaram relativo consenso na região sul-americana. Com as privatizações das empresas 

estatais, buscava-se aumentar a eficiência e diminuir os efeitos políticos às empresas 

(BRESSER-PEREIRA, 1998) e, contando com forte incentivo para investimentos externos 

diretos (SILVA, 2012), buscou-se uma solução para o problema da crise fiscal do Estado e 

também da administração burocratizada (BRESSER-PEREIRA, 1998).  

A liberalização da economia também fez parte do pacote das reformas estruturais vistas 

na América Latina a partir da década de 1970. Além de significar fim do modelo de 

industrialização por substituição de importações, amparada em uma “arquitetura 

macroeconômica insustentável que transforma os superávits comerciais em déficits” 

(MARTINS, 2011, p. 314), a abertura comercial e tarifária77 e a dissolução de estruturas 

protecionistas na região buscavam o êxito econômico qual tal o atingido pelos países asiáticos 

durante a década 1980 (BATISTA, 1994).  

Já a desregulamentação da economia – ou re-regulamentação, nos termos de Scholte – 

diz respeito, essencialmente, à posição que o Estado deve ocupar perante diversas atividades 

político-econômicas, ou ainda, “ao maior ou menor grau de intervenção do Estado no 

funcionamento do mercado” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p.50). Segundo o modelo 

neoliberal, quanto menor for a intervenção estatal, mais eficiente será a alocação de recursos. 

Desse modo, busca-se retirar, por exemplo, o estado do controle de questões de preços, salários 

e taxas de câmbio, por exemplo. Aqui, podemos reproduzir, portanto, a questão do slogan vazio 

trazida por Polanyi em A Grande Transformação, a respeito da confusão de pensamento em 

torno do termo” intervencionismo”. Segundo o autor “Enquanto esse sistema [de mercado] não 

é estabelecido, os liberais econômicos apelarão, sem hesitar, para a intervenção do estado a fim 

de estabelecê-lo e, uma vez estabelecido, a fim de mantê-lo” (POLANYI, 2012, p. 166). 

Como vimos, com todas essas questões aglutinadas em torno de um modelo que visava, 

em larga medida, a redução da atuação do Estado, os resultados esperados não foram alcançados 

                                                 
substituição de bens de consumo leves, de bens de consumo duráveis e de bens de produção. Entretanto, cada etapa 

de substituição, ao liberar a pauta importadora dos produtos que se produziam internamente, criava novas 

necessidades de importação relacionadas aos insumos necessários para internalizar a produção” (MARTINS, 2011, 

P. 217-218). 

 
77 A Iniciativa para as Américas e o Nafta são exemplos claros disso (MARTINS, 2011). 
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como previam os adeptos do neoliberalismo. Não sendo capazes de superar as dificuldades 

econômicas da região, o que assistimos foi a perpetuação e reprodução das desigualdades e a 

exacerbação das vulnerabilidades estruturais da região catalisadas por meio destas políticas. 

Logo, ao avaliar o contexto sul-americano a partir da década de 1970, consideramos pertinente 

classificar tais dinâmicas como um movimento em favor do mercado, como aquele descrito por 

Polanyi durante o século XIX. Na América Latina, vimos algo à semelhança da ampliação da 

organização do mercado, com a globalização como força motriz do processo cujas bases 

teóricas resumem-se pelo neoliberalismo. Chama atenção nesse processo a intensificação dos 

“fluxos transfronteiriços – sejam eles fluxos monetários, de bens, produtos ou migratórios” 

(RAMOS, 2013, p. 63). Se, durante o século XIX, a expansão dos mercados mundiais de 

mercadorias, capitais e moedas se deu sob a égide do padrão-ouro, como aponta Polanyi (2012), 

seria correto afirmar que a expansão vista a partir de 1970 se deu com base no neoliberalismo 

e acelerada pela globalização, mas cujo sistema financeiro se viu assentado no padrão dólar 

flexível, financeiro e fiduciário78 (PRATES, 2005), o que, em certa medida, também supre as 

expectativas de Silver e Arrighi (2003), que apontam os agentes desse movimento variando do 

local ao global. A haute finance talvez possa representar para o século XIX o que a globalização 

significou no final do século XX, com a ressalva de que são objetos diferentes e com objetivos 

distintos. 

A aplicação das medidas do Consenso de Washington, nesse contexto, foi dominante 

em quase toda a região. Países como Brasil e Argentina, dos primeiros que adequaram-se com 

relação aos ajustes, a despeito de certo controle em um momento inicial, principalmente em 

relação à inflação, passaram por forte recessão econômica, processo ainda intensificado devido 

à crise que chegou primeiro aos países asiáticos no final da década de 1990. Nos países andinos, 

por exemplo, vimos ampla aplicação de privatizações, principalmente no setor energético. 

Nesses países, a crise econômica derivada de tais reformas ainda conjuga-se com ampla 

instabilidade política, evidenciada pelas sucessivas quedas dos presidentes antes do final de 

seus respectivos mandato.  

 Considerando o descontentamento da sociedade com as reformas orientadas para o 

mercado, podemos perceber o desencadeamento de reações. O questionamento que se faz é se 

visavam a autoproteção da sociedade, tal qual as reações caracterizadas por Polanyi pelo 

contramovimento? Primeiro devemos considerar que houve forte reação nos países sul-

                                                 
78 Sistema monetário que emerge após o colapso do sistema de Bretton Woods na década de 1970. Segundo Prates 

(2005), esse sistema lastreado no dólar caracteriza-se por um regime de câmbio flutuante e pela livre mobilidade 

de capitais. Para mais detalhes, ver Prates (2005); Prates; Cintra (2007) 
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americanos no âmbito político, em um primeiro momento. Vários líderes, movimentos e 

partidos de esquerda e centro-esquerda conseguiram chegar ao poder em seus países contando 

com forte apoio popular. Vimos que foram, ao menos, 30 vitorias em 13 países, considerado a 

América Latina. Para Munck (2015), a ascensão dos governos de esquerda na região está 

diretamente ligada à emergência e influência de movimentos sociais. Sobre os líderes que 

ascenderam ao governo central de seus países, a despeito das enormes heterogeneidades 

existentes – como natureza institucional do partido, origem da liderança, etc –, podemos 

perceber algumas características comuns a eles, como o caráter crítico ao neoliberalismo, e 

também por tratarem-se de governos democraticamente eleitos, com movimentos sociais em 

sua base. Em relação a esses movimentos sociais, também é possível afirmar que há grande 

heterogeneidade entre eles. No México e nos países do Cone-Sul, por exemplo, percebemos a 

grande influência de movimentos sindicais e de camponeses [como Chiapas, no México e 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Brasil], movimentos de 

desempregados com bloqueios de estradas, como o caso do Piqueteros, na Argentina. As 

mobilizações contra privatizações também possuem destaque, como é o caso da Guerra da 

Água, na Bolívia. Há a própria Guerra do Gás, também na Bolívia, mas com motivações anti-

neoliberais – e com uma dose de nacionalismo, devido ao imbróglio com o Chile –, e os 

movimentos e partidos de origens indígenas, notadamente nos Andes, além de maior tendência 

a questões de gênero e ambientais. Percebemos claramente, também, que esses atores são locais 

e nacionais, apesar de muitas das ações transporem as fronteiras, conferindo um caráter 

transnacional, o que vai de encontro à afirmação de Silver e Arrighi (2013) sobre os agentes do 

contramovimento. As forças sociais locais, portanto, adquirem papel determinante. Cada um 

em seu contexto próprio, com destaque para suas lutas políticas, culturais e ideológicas, 

representados em uma série de contramovimentos. Como resultado desta correlação de forças 

no plano doméstico, percebemos grande influência na constituição e conformação do interesse 

nacional dos Estados.  

A partir desta mudança ocorrida nos planos políticos e econômicos da região, 

decorrente, em grande medida, da incapacidade do Estado liberal em prover a melhoria das 

condições sociais para a população, o Estado passa a ter participação importante na economia, 

por meio de políticas que aliavam uma taxa de cambio competitiva, responsabilidade fiscal e 

aumento nos gastos sociais, por meio de um pacto político entre classes operárias, de 

empresários e da burocracia estatal. Essa nova configuração do Estado passou a ser denominada 

de novo desenvolvimentismo e, que, conceitualmente, assenta-se nas ideias estruturalistas e 
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keynesianas, mas que levam em consideração também políticas desenvolvimentistas79 

(BRESSER-PEREIRA; THEUER, 2012). Uma das nuances desse modelo é a ênfase nas 

políticas sociais, que podem, inclusive ser instrumentalizadas por meio da política externa como 

estratégia de inserção internacional80 (FARIA, 2012). Essa mudança vista na América Latina, 

de maneira mais ampla, repercute drasticamente no papel que o Estado passa a desempenhar 

no tocante ao desenvolvimento e à economia, pois, como afirmam Bresser-Pereira e Theuer 

(2012), o crescimento econômico e industrial conjuga-se à necessidade de redução das 

desigualdades sociais, contudo, sempre considerando as diferenças existentes em tais países, 

notadamente a organização de seu sistema econômico, o que, em certa medida, nos faz pensar 

que a aplicação desse modelo – tal qual foi a aplicação do Consenso de Washington – variou 

de acordo com as especificidades locais e adequando-as às suas realidades. Países de renda 

média, como Brasil e Argentina, possuem uma base industrial mais consolidada que os países 

andinos, que, por sua vez, são mais pobres e ainda não consolidaram a revolução industrial. Isto 

é, nesses países, “a apropriação do excedente econômico ainda depende do controle direto do 

Estado” (BRESER-PEREIRA; THEUER, p. 827). 

Em larga medida, podemos entender a ascensão destes governos de esquerda, cujo 

modelo de desenvolvimento se assenta no novo desenvolvimentismo como resposta clara aos 

retrocessos levados à cabo na região pelo modelo neoliberal. As inúmeras convulsões sociais e 

lutas da esquerda na região foram determinantes para o sucesso eleitoral em disputas 

democráticas que levaram esses partidos ao poder. Essa dinâmica culminou em uma inédita 

configuração política, econômica e social na região e significou o retorno do Estado como o 

agente do desenvolvimento e papel destacado para políticas públicas e sociais, com ênfase nas 

políticas distributivas, de combate à pobreza e inclusão social de camadas mais pobres e 

marginalizadas, além do incremento em gastos em diversas áreas como saúde, seguridade 

social, educação. O boom das commodities também foi fundamental nesse processo, 

principalmente a partir da segunda metade da década de 2000. 

Logo, podemos afirmar que as inúmeras reações impulsionadas, via de regra, pela 

esquerda tomaram a forma de uma séries de contramovimentos, nos termos de Polanyi como 

uma reação espontânea ao neoliberalismo. Aqui destaca-se também que esses 

                                                 
79 Existe grande discussão na academia quanto à nomenclatura dos processos de industrialização. Aqui, optamos 

pela adoção dos termos propostos por Bresser-Pereira.  
80 Faria busca, por meio de estudo comparativo entre Brasil (2003-2010) e Venezuela 1999-2013), compreender 

como “processos de difusão internacional de políticas sociais nos quais estiveram envolvidos em benefício de suas 

estratégias de inserção internacional, levando em consideração que ambos os países pretenderam, no período em 

questão, exercer liderança no contexto regional” (FARIA, 2012, p. 335). 
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contramovimentos caracterizam-se a partir de diferentes experiências e com resultados 

distintos. Nesse contexto, as políticas públicas podem ser entendidas como uma das 

manifestações da autoproteção da sociedade – tal qual as leis fabris e legislação social, como 

descrito por Polanyi (2012) acerca da autoproteção da sociedade na Inglaterra.  

A respeito do contexto boliviano, vimos que a implantação do neoliberalismo no país se 

deu no Governo de Paz Estenssoro, em 1985. De acordo com Hofmeister (2004), estrangulado 

pela forte crise econômica no país e com forte pressão do FMI, por meio do Decreto Supremo 

21.060, o presidente boliviano logo pôs em marcha o modelo que ainda se tornaria hegemônico 

na região. Tal decreto “consistia num ortodoxo programa de estabilização econômica” 

(CUNHA FILHO, 2015, p. 80), e, junto ao “Pacto pela Democracia”, definiu os contornos 

políticos e econômicos da conjuntura boliviana – evidenciando o caráter planejado e planificado 

do programa neoliberal. 

Entre os anos de 1985 e 2003, vimos a privatização da YPFB, de hidrocarbonetos, bem 

como da Comibol, estatal do ramo de mineração, além de outras estatais dos setores de 

comunicações, transportes e eletricidade. A liberalização da economia e do comércio ficou 

marcada pelos fins dos subsídios, liberalização dos preços de combustíveis, congelamento de 

salário, etc.  (CUNHA FILHO, 2015a), e como destaca Moniz Bandeira (2002), durante o 

período em que o modelo neoliberal esteve vigente no país, a pobreza atingiu 63% da 

população, sobretudo a população de origem indígena – maioria no país. Nesse ínterim, a 

miséria alcançou 80% da população rural, atingindo, principalmente, os camponeses. 

Durante esse período, observamos diversas mobilizações populares espontâneas na 

Bolívia em resposta às diversas medidas do ajuste neoliberal posto em prática e contra a 

mercantilização das chamadas mercadorias fictícias. Nesse sentido, dois eventos são 

elucidativos para os propósitos do presente trabalho, a saber: 

 

a) “Guerra da Água”, em 2000, derivada da tentativa de privatização os serviços de 

abastecimento de água na cidade de Cochabamba, durante o governo de Banzer, e; 

 

b)  “Guerra do Gás”, em 2003, episódio que marcou o início fim, por assim dizer, do 

governo de Sanchez de Lozada, e que culminou na morte de mais de 67 pessoas. 

 

Nos termos de Polanyi, podemos compreender que o primeiro evento é a pura 

representação da mercantilização da terra (natureza), por meio das políticas de privatização do 

serviço de abastecimento da água e a concessão para uma empresa estadunidense. A 
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privatização e monopólio da concessão apresentaram-se como grande ameaça ao setor 

empregatício, além da elevação do preço da agua e, impactando, diretamente no sustento de 

diversas comunidades. Frente a diversas mobilizações populares, greves, bloqueios de estradas, 

o governo não teve outra opção, se não a anulação do contrato de privatização. Esse movimento 

serviu para impulsionar as demandas dos movimentos sociais e serviu como inspiração para as 

mobilizações que ainda viriam a ocorrer no país (KOHL; FARTHING, 2009; SILVA, 2012).  

A “Guerra do Gás”, por sua vez, aconteceu em decorrência da mercantilização da terra 

(natureza) e do trabalho (homem). O conflito, que tomou proporções enormes, possui em sua 

gênese os ajustes neoliberais, e se deu após a decisão de exportar o gás natural boliviano para 

os Estados Unidos através de portos chilenos, o que reduziria os custos. A intensificação da 

mercantilização nesses termos implicou numa nova configuração do espaço social, evidenciado 

pelo crescimento do setor informal de trabalho e consequente expansão de favelas e bairros 

pobres. A mobilização destas comunidades foi enorme, e dada origem indígena e campesina de 

de grande parte deles, o que se viu foi a formação de associações que tiveram papel fundamental 

durante os eventos da “Guerra do Gás”, que se estenderam por meses. Nesse contexto,      

“[e]stas tornaram-se estruturas críticas de mobilização durante a Guerra do Gás, que 

defenderam o uso dos depósitos ricos em gás para propósitos de desenvolvimento nacional, ao 

invés do ganho privado de empresas internacionais (...) para onde seriam exportados” (SILVA, 

2012, p. 18, tradução nossa81). Nesse contexto, apesar de Morales e o MAS não terem exercido 

papéis de liderança, puderam, contudo, “colher os frutos de mais uma importante acumulação 

dos setores populares e canalizar posteriormente as energias de protesto e indignação através 

dos canais institucionais de transformação política” (CUNHA FILHO, 2015a, p. 221). 

Podemos perceber claramente, a partir de 1985, as forças em favor do mercado, através 

de práticas como privatizações, liberalização da economia e re-regulamentação. Nesse sentido, 

identificamos que o homem e natureza foram incorporados pela lógica do mercado, remetendo 

à discussão sobre as mercadorias fictícias. Lembrando que, como destaca Polanyi (2012, 

submetê-los às ações de mercado poderia representar a aniquilação da sociedade. Nesses 

termos, a mercantilização da terra e trabalho representaria reais ameaças à sociedade boliviana, 

sobretudo aos indígenas. Porém, a mobilização dos movimentos sociais nos faz refletir 

imensamente como fontes de um contramovimento nos termos de Polanyi, uma vez que podem 

ser identificados como ações de autoproteção frente aos avanços do mercado.  

                                                 
81 These became critical mobilizing structures during the Gas War, which defended the use of rich natural gas 

deposits for national development purposes rather than for the private gain of international companies (…) to 

where it would be exported 
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Esses apontamentos, portanto, nos remetem a história social do século XIX, quando 

Polanyi argumenta que ela foi regida por um duplo-movimento. Para o autor, a ampliação do 

mercado foi contraposto, em um momento seguinte, “pela sua restrição em relação às 

mercadorias fictícias” (POLANYI, 2012, p. 82).  

 
Enquanto, de um lado, os mercados se difundiam sobre toda a face do globo e a 

quantidade de bens envolvidos assumiu proporções inacreditáveis, de outro uma rede 

de medidas e políticas se integravam em poderosas instituições destinadas a cercear a 

ação do mercado relativa ao trabalho, à terra e ao dinheiro (POLANYI, 2012, p. 82). 

  

Os acontecimentos na Bolívia, entre 1985- 2015, nos ajudam a pensar nos termos de um 

duplo-movimento, com forte mobilização popular como resistência à expansão de mercado, e 

com os movimentos sociais – locais e nacionais –, e a ascensão de Evo como agentes do 

contramovimento. Isso fica evidente levando em consideração as reações frente as medidas do 

governo nos episódios de Cochabamba e Tarija que, culminaram, respectivamente nas guerras 

da “Água” e do “Gás”. Em ambos episódios, os riscos advindos de submeter terra e trabalho à 

lógica do mercado representaram verdadeiras ameaças ao tecido social e, em grande medida, 

nos ajudam a pensar as reações como contramovimentos.  

 

5.1 A política externa e o binômio autonomia e desenvolvimento no contexto boliviano 

 

Podemos avaliar que tais eventos culminaram na chegada de Evo Morales e do MAS ao 

poder, o que representou uma importante guinada no que diz respeito às relações internacionais 

da Bolívia, como também no desenvolvimento nacional do país. Aqui, buscaremos, portanto, 

analisar o papel exercido pela política externa no tocante ao binômio desenvolvimento-

autonomia. Devemos reforçar, aqui, o caráter da política externa como um política pública o 

que, em grande medida, implica reconhecer o renúncia da abordagem que considera o Estado 

como um ator unitário, racional, e também levar em consideração a importância das dimensões 

domésticas. 

Devemos ressaltar a importância que foi atribuída por Evo à política externa em seu 

governo. Considerada como um dos pilares dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento, foi 

dada também grande ênfase no sentido da recuperação e valorização da identidade e cultura 

indígena, defesa da soberania, entre outros elementos. Nesse sentido, busca-se avaliar os 

desdobramentos da refundação da YPFB, da reestatização dos hidrocarbonetos e demais 

estatais, bem como a partir da busca de novos parceiros – de maneira forçada, ou não – e de um 

novo padrão de interação na região, tendo como foco o fortalecimento do processo de 
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integração regional, e as relações com países como Brasil, Estados Unidos e Chile. Essa 

discussão se mostra relevante uma vez que se busca analisar quais as implicações de tais 

acontecimentos no que diz respeito a autonomia e desenvolvimento nacional, principalmente a 

partir de uma inserção mais independente impulsionada pela diversificação das relações 

exteriores do país.  

Primeiramente, reconhecemos as motivações econômicas e de desenvolvimento frente 

ao processo de refundação da YPFB, da reestatização do setor de hidrocarbonetos e das demais 

empresas. No entanto, também consideramos como fundamentais para a compreensão da 

política exterior boliviana. Em decorrência de tais políticas, a Bolívia esteve constantemente 

em rota de colisão com alguns vizinhos e outros países do sistema internacional. Em uma 

primeira análise, já podemos perceber o impacto dessas políticas na economia do país, como 

evidenciam os seguintes quadros a respeito da evolução econômica. Podemos perceber a 

evolução no setor público que, em 1999 teve déficit de 3,5% do PIB e que chegou, em 2008, a 

ter um superávit de 3,2 % do PIB -  destacando a importância das commodities de pouco valor 

agregado 

 

Tabela 1 – Superávit / Déficit do setor público, 1999-2012 (em % do PIB) 

  Fonte: CUNHA FILHO, 2016, p. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CUNHA FILHO, 2016, p. 157 
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Outro ponto crucial referente a isso seria a possiblidade do investimento em 

industrialização e em políticas públicas, visando, sobretudo, a redução da pobreza, a inclusão 

social, o reestabelecimento do tecido nacional e a incorporação de setores marginalizados da 

sociedade boliviana, como podemos perceber com a seguinte passagem: 

 

A recuperação do controle estatal sobre os hidrocarbonetos, principal item da pauta 

de exportações do país, desempenha um lugar central. É com a receita da vendo do 

gás natural e do petróleo que Morales está implementando as políticas públicas 

orientadas para levar a “modernidade” ao campo: hospitais, bônus contra a evasão 

escolar, planos de alfabetização, estradas, tratores, redução das tarifas de luz e de 

telefone, documentos de identidade e até a transmissão gratuita dos jogos da Copa do 

Mundo (FUSER, 2011, p. 53).  

 

De certo modo, os números apontam para certo êxito em relação ao desenvolvimento 

social na Bolívia nos últimos anos. Segundo Cunha Filho (2016), entre 2005 e 2013, a pobreza 

moderada decresceu de 60,6% do total da população para 38,4%, ao passo que a pobreza 

extrema decaiu de 38,2% para 18,8% da população, e segundo, dados do PNUD (2014), o IDH 

da Bolívia subiu de 0,636 em 2005 para 0,667 em 2013. Na tabela a seguir, podemos ter ideia 

da evolução no período de 1980 até 2013 

 

Gráfico 10- Evolução IDH Bolívia (1980-2013) 

 

Fonte: elaboração própria com dados do PNUD (2014) 

 

Ademais, também podemos afirmar que a relação entre Brasil e Bolívia foi afetada em 
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despeito de uma posição inferior que a Bolívia apresenta em relação às capacidades tanto 

econômicas como militares, vimos que, na ocasião, o governo se mostrou firme frente iminente 

ameaça brasileira. Isso fica evidente ao colocar seus interesses nacionais em primeiro lugar em 

um contexto no qual o nacionalismo energético (CORNIGLION, 2011) ganha ainda mais 

destaque no cenário geopolítico sul-americano. Esse episódio confrontou claramente os 

projetos dos dois países: o projeto de inserção internacional brasileira, tendo ênfase na 

internacionalização de empresas como um de seus pilares, e que é representada por meio do 

conceito de “estado logístico” de Amado Cervo (FUSER, 2011), além da condição de país 

buscando ser potência regional (Brasil), frente a um país cujo plano de desenvolvimento tinha 

como centralidade a reestatização do setor energético (Bolívia). Como aponta Fuser (2011, p. 

212), “[d]uas visões opostas frutos da profunda assimetria entre os dois países, mas derivadas 

da mesma matriz ideológica neodesenvolvimentista”. O governo boliviano deixou claro que, 

diferentemente dos governos anteriores, agiria de acordo com seus interesses, defendendo sua 

soberania e sem amarras e condicionamentos de outras partes, como proposto pelo Plano 

Nacional de Desenvolvimento, dando contorno, portanto, à uma inserção mais independente – 

questões importantes na busca por autonomia.  

Desde que Evo Morales assumiu a presidência boliviana, vimos também que, 

paulatinamente, as relações entre Bolívia e Estados Unidos foram se deteriorando. 

Diferentemente dos governos anteriores que se sujeitaram às pressões vindas de Washington e 

das instituições financeiras, o modelo de desenvolvimento adotado por Morales gerou tensões 

com a potência hemisférica. A escalada da situação se deu frente ao combate ao narcotráfico e 

à luta estadunidense pela erradicação das plantações de Coca, símbolo cultural milenar 

boliviano.  

 

Essa nova condução do tema, que insiste na diferenciação entre a droga sintética e a 

folha sagrada da coca, se refle nos embates com os EUA e nos esforços diplomáticos 

do governo boliviano junto à ONU, de despenalizar a folha de coca no âmbito 

internacional. Devido à solicitação boliviana, o Conselho Econômico e Social da 

ONU decidiu por unanimidade, em fins de julho de 2009, iniciar consultas 

internacionais para modificara Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961, que 

atualmente classifica a folha de coca como uma droga. A decisão foi bastante 

celebrada pelo governo, por representar o primeiro passo para uma possível 

despenalização do consumo da folha de coca (DELGADO; CUNHA FILHO, 2010, 

p. 304). 

 

Tal contenda resultou na não prorrogação do Lei de Promoção Comercial e Erradicação 

de Drogas na Região Andina (ATPDEA), importante instrumento comercial e econômico para 

a Bolívia. Em seguida, diversos outros eventos serviram para piorar ainda mais o cenário, como 



108 

 

a questão da extradição do ex-presidente Sanchez de Lozada, bem como a expulsão de agentes 

da Agência de Combate às Drogas dos EUA (DEA), conforme exposto no capítulo três. De 

modo geral, a Bolívia pouco pode fazer, se não procurar novas alternativas e parcerias no 

sistema internacional. Nesses termos, houve a aproximação e o estabelecimento de parcerias 

em setores estratégicos com países do Oriente Médio, como Irã, Síria, e também com países 

como Rússia e China – evidenciando certo pragmatismo na política externa e comprovando que 

os estados fracos possuem opções por ações independentes (PERSAUD, 2001). Houve também 

forte aproximação com Cuba e Venezuela, agora evidenciando parcerias de forte cunho contra-

hegemônico. No segundo mandato de Evo, a despeito da tentativa de negociações bilaterais, 

novos conflitos no campo ideológico irromperam entre ambos, notadamente após mais uma 

tentativa de extraditar o ex-presidente Sanchez de Lozada, bem como a expulsão de agentes da 

DEA em maio de 2013 e o caso de Edward Snowden, também em 2013 (CEPPI, 2014). 

As relações com o Chile são um exemplo clássico de um passado ainda não resolvido. 

Quando Evo assumiu – e Lagos era o presidente chileno – havia certa esperança de que ambos 

governos tentariam aparar as arestas. Porém, a despeito de alguns avanços em um primeiro 

momento – representado pela agenda dos 13 pontos–, quando Piñera assumiu a presidência 

chilena, houve grande retrocesso no que diz respeito aos esforços no sentido de uma 

reaproximação. Como vimos, a questão foi parar na Corte Internacional de Justiça, em Haia, e 

continua sem resolução, mas com avanços significativos no que tange as demandas bolivianas 

e com destacada atuação de seu corpo diplomático. Portanto, mais uma vez, percebemos 

claramente como a questão cultural, as lutas, o passado, influenciam sobremaneira o interesse 

do Estado.  

Frente à integração regional, observamos, em um primeiro momento, este eixo como 

prioritário dentro da política externa boliviana segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Nesse sentido, a Bolívia passa a integrar pelo menos três novas iniciativas: ALBA-TCP, em 

2006, a Unasul, em 2008 e, em 2010, a CELAC. Um dos destaques, contudo, diz respeito ao 

ingresso do país como membro pleno do Mercosul, cuja aprovação se deu em 2015 – restando 

apenas a aprovação nos congressos de Brasil e Paraguai. A despeito das tensões que emergiram 

com o Brasil no início do governo, e cujas relações logo foram reestabelecidas e com diversos 

projetos de cooperação, o país firmou novas parcerias e aprofundou outras. A América do Sul 

também adquire uma nova “abordagem” geopolítica, no sentido de tentar explorar sua 

localização como um heartland – na concepção geopolítica de Mackinder – andino, nos termos 

de Bruslé (2015). Aqui fica evidente a importância da integração para a consecução dos 

objetivos referentes à autonomia, com objetivos firmados plenamente em seus interesses e 
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objetivos, sem interferência qualquer. Se tivéssemos que classificar, nos termos de Jaguaribe 

(1979), em qual nível de estratificação a Bolívia estaria, certamente a resposta imediata seria 

de dependência, muito em decorrência das limitações e constrangimentos existentes. No 

entanto, se pensarmos a autonomia como a busca por seus interesses sem constrangimentos 

externos e como um objetivo primordial de uma nação, podemos postular que tais políticas 

podem representar, de algum modo, uma resistência a desafios que foram impostos à Bolívia. 

Podemos concluir, portanto, a importância do contexto regional, bem como da Onda Rosa, para 

a política externa. Ademais, a Bolívia dota a região sul-americana com grande importância 

geopolítica, e a adesão do país em iniciativas de integração, além da intensificação de parcerias 

com os vizinhos passam a ser elementos de destaque e considerados fundamentais tanto 

econômico quanto politicamente. Os países da região também passaram a buscar uma inserção 

mais independente, o que fica evidente justamente por tais iniciativas, que passaram a ser 

identificadas como “pós-hegemônicas” ou “pós-neoliberais”, que, caracterizam-se 

sobremaneira pela inclusão/adaptação de uma agenda com traços de desenvolvimento e também 

pela exclusão dos Estados Unidos e Canadá. Ficam evidentes, nesse contexto, as consequências 

da guinada à esquerda na América do sul, não apenas para a agenda interna, dando contorno 

também à política externa boliviana, cujas estratégias foram fundamentais não apenas para 

garantir a possibilidade de desenvolvimento e redução de assimetria, mas também pode ser 

entendido como um dos fatores da estabilidade e continuidade do governo. 

Assentadas em tais eixos e dadas as mudanças ocorridas a partir da ascensão da 

esquerda, bem como desafios, limites e oportunidades da política externa boliviana e sua 

relação com o binômio autonomia-desenvolvimento, é evidente que a eleição de Evo Morales 

representou um momento histórico para o país que, além de ser o primeiro presidente de origem 

indígena, buscou resgatar a representatividade de um povo historicamente excluído e foi capaz 

de oferecer condições de desenvolvimento ao país e a população. Com forte foco no 

multilateralismo, a política externa de Evo procurou também resgatar temas históricos e 

considerados essenciais para a população, como direitos e demandas das populações indígenas 

e combinando questões ambientais, de direitos humanos e de soberania, sendo a política externa 

preponderante para as transformações em curso no país. 

Desse modo, é possível perceber que Evo Morales, a despeito de todas as limitações 

existentes, seja de natureza geográfica, econômica ou mesmo de poder, com todas as mudanças 

impostas, conseguiu, de certa maneira, dar notoriedade à Bolívia. Ficam evidentes, portanto, as 

consequências da guinada à esquerda na América do Sul, não apenas para a agenda interna, 

dando contorno também à política externa e cujas estratégias foram fundamentais não apenas 
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para garantir a possibilidade de desenvolvimento e redução de assimetria, mas também pode 

ser entendido como um dos fatores da estabilidade e continuidade do governo.  

Todos esses elementos, na verdade, tiveram papel importante para que o país mudasse 

seu eixo de atuação internacional, conferindo à Evo até mesmo maior poder de barganha e 

autonomia, visto que o país conseguiu superar várias das adversidades que surgiram através da 

diversificação das relações exteriores. Isso pode ser entendido, em grande medida, também na 

diminuição da dependência existente, principalmente com Brasil e Estados Unidos.  

Tais constatações tornam-se evidentes após uma breve análise levando em conta a nova 

agenda política do país, porém, também temos que considerar que a concepção da 

instrumentalização da política externa, bem como a nova abordagem do governo, trouxeram 

desafios ao país. Em relação às reversões das privatizações, o país se viu muitas vezes em 

conflito com antigos parceiros, cuja solução muitas vezes se dava no âmbito de organizações 

de arbitragem e de soluções de controvérsia. Além disso, a deterioração das relações com os 

EUA, muito em razão do fim da ajuda econômica no combate ao narcotráfico, acabou trazendo 

dificuldades econômicas ao país. A Bolívia, por não apresentar alternativas para 

contrabalancear a proeminência estadunidense, poderia se tornar intensamente dependente dos 

programas de ajuda dos EUA, como o USAID e ATPDEA. 

Não conseguimos dissociar, nesse contexto, a questão cultural e a política externa, bem 

como a influência de forças sociais locais para os contornos dado na política boliviana.  Todos 

possuem direta relação, e pensar o contrário, seria desconsiderar uma variável determinante 

para a formulação da política externa. Mas não apenas. Outros elementos domésticos também 

provaram ser de extrema importância, uma vez que muitas das políticas sociais estiveram 

condicionadas aos avanços vistos, de tal modo que a política externa foi considerada elemento 

preponderante para as transformações em curso no país. Assim, é possível perceber que Evo 

Morales, a despeito de todas as limitações existentes, seja de natureza geográfica, econômica 

ou mesmo de poder, com todas as mudanças impostas, conseguiu, de certa maneira, dar 

notoriedade à Bolívia a partir de uma inserção internacional mais independente, buscando 

recuperar a soberania sobre o setor energético, com os interesses nacionais assentados em uma 

política contrária ao modelo que dominou o país desde a redemocratização, em 1985. 

Decorrente disso, podemos afirmar que a política externa foi determinante na busca por 

autonomia e desenvolvimento social, com enorme impacto, inclusive, nos indicadores sociais 

do país.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a década de 1980, a América Latina passou por uma de suas maiores crises da 

história. A chamada “década perdida” se caracterizou por um período de baixíssimo 

crescimento, tendo a crise da dívida como grande agravante. A renda per capita caiu cerca de 

10% e, conjugada à elevação da taxa de inflação, com redução dos salários reais e padrões de 

consumo, o Estado desenvolvimentista se viu enfraquecido, culminando no fim do estratégia 

de industrialização por substituição de importações (BRESSER-PEREIRA, 1993; BRESSER-

PEREIRA; THEUER, 2012).  

Isso abriu espaço para o avanço do neoliberalismo82 na região, que entendia o excessivo 

crescimento do Estado, bem como a indisciplina fiscal como causas da crise. Nesse contexto, o 

proeminente economista John Williamson, do Institute for International Economics, propôs em 

um artigo o chamado Consenso de Washington, um pacote de ajustes estruturais aglutinados 

em 10 pontos que visava a estabilização econômica por meio do ajuste fiscal, adoção de 

políticas ortodoxas e a redução do tamanho do Estado. Ao analisarmos os contextos nacionais 

da região, percebemos claramente que esse pacote de ajustes foi amplamente aplicado nos 

países sul-americanos durante a década de 1990, cujas consequências foram sombrias para a 

região. O neoliberalismo também representou um projeto de classe (HARVEY, 2005) que 

aprofundou a desigualdade social na região em um plano de privatização, liberalização e re-

regulamentação, cujos efeitos repercutem diretamente na reconfiguração do espaço social 

causada pela globalização, com as instituições financeiras internacionais e o governo 

estadunidense com papel destacado no que diz respeito à execução do plano de reformas 

estruturais. O avanço do neoliberalismo repercute também quando tratamos das iniciativas de 

integração na região e dos acordos comerciais. A Iniciativa para as Américas, o NAFTA e a 

ALCA são exemplos claros disso, além do próprio Mercosul, é claro.  

O fracasso de tais políticas e reformas em elevar a qualidade de vida da população 

significou o esgotamento desses governos neoliberais, e que fica evidente com a ascensão da 

esquerda e centro esquerda na região a partir do final da década de 1990. A eleição de Hugo 

Chávez, em 1998, deu início a chamada “Onda Rosa”, fenômeno que ficou marcado pela 

relativa sincronia e delimitação, como apontou Silva (2010a) e que alcançou em toda a região, 

mais de 30 vitórias em 13 países. A ascensão desses movimentos foi possível uma vez que 

muitos desses partidos puderam se modernizar, e ao se apresentarem como alternativas viáveis 

                                                 
82 Muito embora a primeira experiência do neoliberalismo na região tenha sido em 1973, após o golpe de Estado 

perpetrado por Augusto Pinochet, no Chile.  
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buscando aprofundar a igualdade social e a democracia, criaram condições para o seu 

estabelecimento. Contudo, é importante salientar que, mesmo havendo algumas semelhanças e 

relativa sincronia na ascensão desses governos de esquerda no continente, esse movimento não 

é homogêneo. 

Devido a essa característica, parte da literatura passou a elaborar modelos de análises e 

tipificações para que pudessem classificar tais governos de esquerda e, apesar existir problemas 

em tais classificações, elas possuem além do propósito heurístico, função normativa, como 

aponta Panizza (2006), uma vez que descreve diferentes padrões de comportamento, orientando 

para uma análise mais profunda e, levando em conta a heterogeneidade da “Onda Rosa”, há um 

crescente consenso para a divisão entre dois polos: socialdemocratas e populistas. 

Dada a ascensão dos governos de esquerda na região, vimos que a América Latina 

passou por diversas mudanças no âmbitos econômico, político e social, incidindo diretamente 

sob os Estados Unidos. Se antes a grande potência exercia grande controle na região devido às 

regulamentações do Consenso de Washington e das políticas neoliberais, percebemos que, a 

partir do momento que os partidos de esquerda foram chegando ao poder, os EUA foram 

perdendo influência, o que pode ser compreendido pela autonomia dos países latino-americanos 

conquistada frente ao FMI e com as iniciativas ligadas à integração regional, como a ALBA, 

UNASUL e, mais recentemente, a CELAC, todos sem a presença de Washington. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar e interpretar essas dinâmicas políticas, 

sociais e econômicas na América do Sul após o final da década de 1970 até 2015 a partir das 

proposições de Karl Polanyi sobre o duplo movimento, e compreender as transformações 

ocorridas tanto na América Latina quanto na Bolívia, sob o ponto de vista regional e nacional-

local. Ademais, buscou-se também analisar o contexto boliviano nesses termos, e avaliar a 

política externa do país e a questão da autonomia e desenvolvimento. Em relação à Bolívia, 

vimos que o neoliberalismo esteve vigente por aproximadamente 20 anos, sendo o governo de 

Paz de Estenssoro, em 1985, o responsável pela implementação deste modelo a partir do 

Decreto Supremo 21.060, que consistiu um plano de estabilização econômica para o país. 

Durante esse período, a privatização do setor de hidrocarbonetos, das principais estatais de 

diversos setores estratégicos, liberalização da economia, a desregulamentação e a forte crise 

política levou o país a profunda crise econômica, sendo as populações rural e indígena os 

principais afetados (CUNHA FILHO, 2015a). Diante de tal quadro, diversas mobilizações 

sociais foram vistas no país, e nesse contexto, dois episódios merecem destaque, a “Guerra da 

Água” e a “Guerra do Gás”. Tais episódios aceleraram a queda do modelo neoliberal e 

significaram a resistência popular frente às políticas do neoliberalismo. 



113 

 

Buscando aplicar a tese do duplo-movimento de Karl Polanyi (2012), concluímos no 

presente trabalho que o avanço do neoliberalismo pode ser considerado como um movimento 

em favor do mercado. Contudo, existem limitações para essa aplicação. Polanyi escreveu em 

um contexto completamente diferente, marcado pela ordem liberal burguesa que, para 

Mazzucchelli (2009), consolidou-se após a Revolução industrial e se estendeu até a eclosão da 

Primeira Grande Guerra. Levando em consideração as diferenças nessas dinâmicas, tivemos 

que mobilizar as questões da globalização e do neoliberalismo para ajudar-nos nessa tarefa. As 

reformas vistas durante a ordem liberal burguesa diferem-se daquelas vistas durante o 

neoliberalismo – muito embora, nos dois períodos, os movimentos podem ser considerados 

projetos de classe, planejados e implementados por meio de leis. Além disso, os agentes, variam 

do nível local ao global – o que, de certa forma, aplica-se também ao caso da Bolívia. Tanto na 

América do Sul, de modo geral, e na Bolívia, em específico, vimos a expansão das forças 

desagregadoras do mercado. Assim como na narrativa de Polanyi, tais forças representaram 

verdadeiras ameaças à sociedade como um todo. Vimos claramente na Bolívia, em alusão às 

mercadorias fictícias de Polanyi, a mercantilização da terra e do homem  

Nesses termos, percebemos claramente o descontentamento da sociedade com as 

reformas de mercado, que foi sedimentado em grande escala por meio de resistência e luta dos 

movimentos sociais, e cuja consequência pode ser entendida pela sucessão de vitórias eleitorais 

pelos partidos de esquerda e centro-esquerda. Nesse contexto, os agentes do contramovimento 

são essencialmente nacionais e locais e se dão de maneira espontânea, tal qual a representação 

do contramovimento descrita por Polanyi (2012). 

Na Bolívia, as mobilizações frente tentativa de privatização do serviços de 

abastecimento da água e a concessão deste serviço por meio de uma empresa estadunidense – 

representando a mercantilização da terra – (que culminaram na “Guerra do Gás”), e frente a 

decisão de exportar o gás boliviano para os Estados Unidos através do Chile, com implicações 

para as comunidades e para a configuração do espaço social – representando a mercantilização 

da terra e do trabalho – (culminando na Guerra da Água), são claros exemplos de 

contramovimentos. As mobilizações visavam proteger a sociedade frente aos avanços do 

mercado e cercear a atuação dessas forçar frente à natureza e ao homem. 

Foi nesse contexto que Morales ganhou notoriedade, e em 2005 – sua segunda disputa 

– foi eleito presidente do país. Com a política externa considerada um dos pilares em seu plano 

de governo, podemos concluir que ela se assentou – direta e indiretamente – em alguns grandes 

eixos. Aqui, ressalta-se que foi adotada linha que considera a política externa como política 

pública e que que não toma o Estado como ator unitário e racional, reconhecendo, portanto, a 
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influência dos fatores e dinâmicas domésticos, bem como variáveis, culturais, ideológicas etc. 

O primeiro desses eixos pode ser entendido a partir da refundação da empresa estatal 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), da reestatização do setor energético e da 

reversão das privatizações. Em um primeiro momento, esse eixo está mais ligado a um plano 

econômico ancorado num projeto de desenvolvimento marcado pela intervenção estatal na 

economia. Porém houve enormes desdobramentos no que diz respeito às relações exteriores da 

Bolívia, culminando em grandes alterações no padrão de relacionamento com diversos países. 

Notoriamente, percebemos que países como Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Holanda foram 

bastante afetados, uma vez que possuíam ações e participação no setor energético boliviano. 

Como solução frente a essas tensões, o governo procurou agir muitas vezes no âmbito de 

organizações de arbitragem e de soluções de controvérsia, criando até ministérios responsáveis 

por tais questões, como é o caso do Ministério de Defesa Legal das Recuperações Estatais 

(DELGADO; CUNHA FILHO, 2010). Isso evidencia em grande medida que a nova agenda 

política colocada em prática, bem como a formulação e execução da política externa trouxeram 

alguns desafios ao país, evidenciando que o governo entendia que a recuperação do setor 

energético seria fundamental para o desenvolvimento do país, não à toa que a arrecadação 

nacional, antes negativa, tornou-se positiva, chegando a 3,2% do PIB – porém devemos nos 

atentar a um contexto que foi favorecido pelo boom no preço das commodities e também pela 

inserção chinesa no mercado global, bem como no latino-americano. No entanto, devemos 

reconhecer que permanecem alguns desafios frente à dependência boliviana da exportação dos 

produtos de baixo valor agregado e de matriz energética.  

Outro eixo importante dentro da política externa diz respeito à agenda de diversificação 

das relações exteriores do país. Isso se dá, em um contexto em que a América Latina ganha 

maior destaque e importância estratégica, bem como desafios que surgiram frente aos Estados 

Unidos, cujas ajudas econômicas no combate ao narcotráfico – essenciais para a Bolívia – 

cessaram ainda no governo de George W. Bush, cujo mandato findou-se em 2008. Houve até 

tentativas de reaproximação, mas as tensões dominaram o relacionamento bilateral entre os 

países. Isso faz com que a diversificação passasse a ter papel ainda mais estratégico nesse 

contexto, visando, em grande medida, na diminuição da dependência frente aos antigos 

parceiros.  Acordos de cooperação técnica foram assinados acordos de cooperação técnica em 

diversos acordos de cooperação técnica com países da Ásia, Oriente Médio, sendo alguns deles, 

hostis à política de Washington. Ademais, nota-se a aproximação com países Em relação à 

América Latina, vimos o aprofundamento das iniciativas consideradas pós-neoliberais ou pós-

hegemônicas, com a adesão da Bolívia na ALBA-TCP, CELAC, UNASUL e Mercosul, que 
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por sua vez aguarda apenas a aprovação nos congressos paraguaio e brasileiro. Percebemos a 

importância da região pelo incremento do comércio entre Bolívia e região, que subiu 

vertiginosamente nos últimos anos, como vimos no gráficos 7 e 8, no capítulo anterior. Com o 

Brasil, apesar das tensões imediatas à reversão das privatizações – que afetou diretamente o 

Brasil e a Petrobras – a questão, segundo Fuser (2014), já foi superada pela diplomacia de 

ambos os países, que firmaram, como vimos, diversos acordos de cooperação em uma grande 

gama de áreas temáticas por meio de diferentes agências governamentais.  

A propósito, o multilateralismo passa a ter uma conotação de destaque no país. A 

questão envolvendo a antiga disputa por uma saída soberana ao mar, apesar de certo ímpeto 

inicial, não foi para a frente, e o governo de Morales buscou via Organização das Nações Unidas 

alguma solução, com certo êxito da diplomacia boliviana nos últimos anos. Ademais, Morales 

procurou utilizar desses fóruns multilaterais para apresentar demandas e reconhecer os direitos 

dos povos indígenas. Ganharam destaque também temas ambientais e de direitos humanos. 

A partir de uma agenda pautada na diversificação das relações exteriores do país, da 

nacionalização e recuperação do setor dos hidrocarbonetos e da reversão das privatizações, 

Morales foi capaz de reverter várias das limitações de um país pobre, pequeno e com obstáculos 

geográficos. Nesse sentido, frente à mobilização dos conceitos de autonomia, concluímos que 

o país ainda é dependente, que sua condição industrial ainda limita o crescimento, mas que 

houve avanços no sentido da busca por autonomia, esta, por sua vez, alcançada por meio de 

uma inserção mais independente e que atribuiu papel estratégico para as iniciativas de 

integração. Podemos afirmar que várias dos avanços conquistados por Morales eram, em um 

primeiro momento, bastante improváveis, principalmente devido à grande dependência 

existente em relação às ajudas de outros países, mas também pela situação de extrema pobreza 

e pelos constrangimentos externos e internos. 

Buscamos, portanto, por meio dessa dissertação, avaliar as dinâmicas da América do 

Sul e avaliá-la nos termos de Polanyi como resultado de um duplo-movimento. Buscamos 

também entender como um país notadamente fraco, com diversas limitações políticas, 

econômicas e geográficas conseguiu adotar ações mais independentes do que as vistas em seu 

passado recente e, em grande medida, alcançou relativo êxito na busca por autonomia e 

desenvolvimento. Nesse sentido, esperamos contribuir para o debate, ainda incipiente nas 

Relações Internacionais. Ademais, acreditamos que há lacunas ainda não respondidas, mas que 

podem ser exploradas por meio de novas agendas de pesquisa. Entendemos que uma análise 

mais detalhada dos governos de esquerda surge como necessária, uma vez que vários deles 

apresentam algumas contradições por manterem, em algum nível, políticas neoliberais. Outro 
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elemento considerado fundamental e que precisa ser melhor compreendido diz respeito à 

presença chinesa no continente a partir da década de 2000, bem como as implicações desse 

processo frente à autonomia e dependência também. Ou então a própria correlação de forças 

dentro do Estado, debate que pode ser bem profícuo utilizando a teoria crítica e que é 

fundamental para entender a relação entre Estado e sociedade. 
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