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“O dever urgente de nossa América é mostrar-se como é,  
única em alma e intenção, vencedora veloz de um passado 
sufocante, manchada apenas com sangue que aduba e arranca  
às mãos a luta com as ruínas e com o sangue das veias que nos  
deixaram abertas os colonizadores”

José Marti
Nuestra America

Depois de décadas de ditaduras militares, de submissão ao imperialismo e, mais 
recentemente, quase uma quadra histórica da hegemonia neoliberal, a América 
Latina, graças a seus pólos mais avançados de luta, já ocupa um novo lugar no 
mundo contemporâneo. Aqui, países importantes já não aceitam mais ser quintal dos 
Estados Unidos e repelem a subserviência aos interesses monopolistas e do grande 
capital.

Dá gosto ver que os sonhos e as lutas de exemplares lutadores e mártires latino-
americanos – como Zumbi, Tupac Amaru, Bolívar, Sandino, Farabundo Martí, 
Zapata, José Martí, Guevara – alimentam o ânimo de milhões de lutadores sociais e 
incendeiam o imaginário popular de milhões de excluídos e combatentes pela 
liberdade e igualdade em todo nosso continente – particularmente na Venezuela, 
Bolívia, Equador e Paraguai. 

É nesse quadro heterogêneo de avanços sociais e políticos em várias partes da 
América Latina, de desafios e luta por autonomia e soberania, participação popular e 
democracia, nacionalizações de recursos naturais e setores estratégicos, garantias 



individuais, igualdade social e direitos dos povos originários, que o mundo capitalista 
mergulha na maior crise econômica de sua história.

Essa crise detona paradigmas e destrói mitos como o de que o “deus mercado” deva 
ser o grande regulador da economia, da sociedade e da vida. Gestada no centro do 
capitalismo financeirizado e espalhada por todos os setores da economia, a crise 
atinge todos os países. Mas sentirão impactos maiores aqueles que atrelaram suas 
economias aos países centrais do capitalismo, EUA à frente. Não há fronteiras para 
barrá-la, pois o grau de dependência e a interconexão financeira trarão impactos 
com maior ou menor intensidade. 

Certamente haverá conseqüências nefastas para os de baixo: desemprego, miséria, 
perda de direitos e desestruturação de serviços públicos essenciais. A questão é 
saber qual a melhor política para enfrentar a crise e superá-la do ponto de vista dos 
trabalhadores.

Escolhas e caminhos

A situação é desigual no conjunto do continente. Mas os países que melhor 
resistiram às contra-reformas liberais e às privatizações selvagens e garantiram 
maior controle sobre os mercados e os fluxos de capital estarão em melhores 
condições de enfrentar a crise e superar a dependência. Aqueles que resistiram à 
transformação de seus países em plataforma de valorização do capital financeiro e 
tentaram impedir sua transformação em exportadores líquidos de capital para os 
países centrais, através do infame mecanismo do pagamento exorbitante de juros da 
dívida pública, idem. Melhor preparados estarão, também, aqueles que investiram na 
formação de um mercado de consumo de massas, distribuindo renda e agregando 
valor a seus produtos exportados. E estarão em melhores condições de não 
penalizar os excluídos de seus países e buscar caminhos para sair da servidão 
financeira aquelas nações que mantêm políticas soberanas, respaldadas em 
mobilização social e mecanismos de participação popular nos rumos das decisões 
políticas. 

Quando a ofensiva imperialista decretou a “irreversibilidade” da aplicação do 
receituário do Consenso de Washington no novo mundo da globalização financeira e 
na mundialização do capital – impondo a lógica do Estado mínimo, 
desregulamentando totalmente a economia, suprimindo direitos e a proteção social 
dos trabalhadores, em nome da “modernidade” neoliberal –, a luta de classes no 
continente mostrou o caminho da desconstrução dessa ideologia, atacando as 
políticas liberais com ações e bandeiras de imensa simbologia.

Enquanto no Brasil se privatizava criminosamente o subsolo com a venda da Vale do 
Rio Doce, alguns anos mais tarde Venezuela e Bolívia nacionalizariam setores 
estratégicos e recursos naturais como o petróleo e o gás. Enquanto no Brasil se 
paga religiosamente a dívida pública (interna e externa), enchendo o bolso de 
banqueiros e rentistas com 47% do orçamento nacional consumido por juros, 
amortizações e rolagem da dívida, o Equador realiza com apoio popular uma 



auditoria de sua dívida externa. Suspende o pagamento do que é ilegal e imoral, 
garantindo recursos para as áreas sociais. Mesmo a moderada Argentina de 
Kirchner renegociou a dívida pública, enfrentando o mercado e economizando US$ 
70 bilhões. E parte, agora, para a reestatização de diversos setores da economia, 
estando em confronto permanente com os interesses ultraconservadores do 
agronegócio. Ainda está viva na memória desta nação a revolta que expulsou De la 
Rua do poder. Enquanto no Brasil a Reforma Agrária não sai do papel, na Bolívia um 
plebiscito conseguiu, com 80% de aprovação popular, reduzir a maior propriedade a 
5.000 hectares, acabando com o latifúndio naquele país.

Escolhas e caminhos se misturam nessa convulsionada Latino América. Mas 
enquanto governos soberanos executam programas democráticos e populares que 
se chocam com a concentração de terra, da riqueza, do monopólio da comunicação 
e do poder, encontrando enorme resistência de elites locais e do imperialismo, com 
tentativas de desestabilização de governos populares, o México, por exemplo, 
acentua sua dependência e é submetido econômica e politicamente ao Acordo de 
Livre Comércio da América do Norte com EUA e Canadá. 

Brasil: oportunidade perdida e novo momento político

De todos os países latino-americanos, o Brasil foi o que teve a melhor chance de 
avançar rumo à soberania e ao fim da dependência. Pela sua importância 
estratégica, em todos os sentidos, tinha as melhores condições de capitanear um 
processo de mudanças no continente.

O governo Lula, eleito em 2002, carregava esse sentimento de mudança e se 
aproveitava do cansaço do modelo liberal aplicado durante a década de 90, 
particularmente, por FHC. Ao insistir na lógica de comprar a confiança do capital 
internacional com altas taxas de juros, para atrair capital especulativo e priorizar o 
pagamento da dívida, o governou aniquilou a esperança da prioridade para as áreas 
sociais. Queimando seu capital político, desmobilizou a força social de mudança. 

A conseqüência dessa frustração com mudanças, associada às políticas 
compensatórias, foi a geração de conformismo, desmotivação, despolitização na 
sociedade, amortecimento de conflito e amaciamento da luta de classes. Veio a 
aposta numa governabilidade baseada em alianças lastreadas na corrupção, no 
fisiologismo e na cooptação. O governo traiu a esperança popular e cometeu erros 
históricos que, com a crise econômica e seus impactos, vão se mostrar superlativos. 

Mais ainda, nesse período o país não aproveitou o momento de crescimento 
internacional da economia para um desenvolvimento autônomo e soberano, e a 
criação de um mercado interno de massas. Ao contrário, assistimos a uma 
reprimarização de vários setores da economia em suas exportações, que associada 
à dependência de crédito internacional, reforça nossas vulnerabilidades.

O Brasil sob Lula fez a escolha não pelo enfrentamento dos poderosos interesses 
econômicos. E agora, no momento da grave crise, estes mesmos setores partem 



para arrancar novos nacos do orçamento público para salvar o agronegócio. Atuam 
para perpetuar, através do Banco Central, a política de lucros exorbitantes do capital 
financeiro. Enquanto isso, o governo se agacha aos interesses das montadoras de 
veículos e das empreiteiras, como se isso resolvesse o problema do desemprego em 
massa que está ocorrendo. Aperta-se assim o garrote para, mais uma vez, os 
trabalhadores e o povo pobre pagarem a conta da crise. Enquanto isso, o governo é 
generoso nas isenções, desonerações e anistia novamente às contumazes 
empresas devedoras da Previdência pública e do fisco. 

Mais do que nunca, nesse momento, as elites locais, que abriram mão de projetos 
nacionais, tentam criminalizar os movimentos de resistência e a pobreza. 
Controladoras de grandes mídias conservadoras e apoiadas em setores reacionários 
do Poder Judiciário e do Legislativo, pedem mais repressão e controle sobre a luta 
social. Ao mesmo tempo, essa cínica elite, que finge não saber as raízes da 
violência urbana incontrolável no Brasil, combate duramente os exemplos de luta, 
organização, participação e resistência de países e povos latino-americanos, 
taxando-os de “populistas”. Enquanto, aqui, exigem flexibilização de direitos, fim das 
conquistas trabalhistas e a defesa do lucro e da acumulação do capital a qualquer 
custo.

O governo brasileiro capitulou aos interesses do grande capital. A velha direita 
neoliberal capitaneada por PSDB e DEM está à espreita para voltar ao poder e 
perpetuar o desastre da exclusão social.

É necessário fortalecer uma alternativa de baixo para cima, com povo na rua 
novamente, e empalmar um verdadeiro programa de mudanças para impedir que os 
ricos socializem os prejuízos e a conta da farra financeira capitalista.

A crise recoloca a crítica ao capitalismo em outro patamar. Não é possível prever 
agora se implicará mudanças estruturais ou se o capital se recomporá num novo 
consenso hegemônico. Mas a verdade é que esse é um tempo de aprendizado, de 
críticas e de mudanças.

Tentativas de negociação pelo alto com os centros capitalistas, que têm que rever 
sua idolatria ao deus mercado, não impedirão o impacto da crise nos países em 
desenvolvimento e muito menos darão racionalidade ao capital financeirizado. O 
Brasil não pode achar que é “chique” emprestar bilhões de dólares de nossas 
reservas internacionais ao FMI para manter essa ordem internacional iníqua. Ao 
contrário, é preciso aproveitar a desmoralização do ideário neoliberal para questionar 
parâmetros, romper com a submissão e implementar um programa político 
sustentado na reanimação popular pela luta, de forma unitária entre os excluídos. 
Uma plataforma de mudanças que aponte um giro de 180 graus na política 
econômica e social do atual governo.

Ao invés de se descolar da luta avançada que travam alguns países latino-
americanos por independência, soberania e protagonismo popular, o Brasil deveria 
assumir o papel dirigente nessa direção, somando-se à Venezuela, Bolívia, Equador, 



Paraguai e outros, que a exemplo de Cuba mostram que a resistência é possível e 
necessária.

Governos progressistas e socialistas, ao colocarem em prática programas de caráter 
popular e democrático, a favor dos excluídos e contra os privilégios, colocam o povo 
em marcha. Fazem isso com a pedagogia da luta em seu aprendizado, formando 
milhões de cidadãos conscientes, que não estão mais dispostos a suportar injustiças 
e desigualdades, onde banqueiros, latifundiários e oligarcas de todo tipo pretendem 
perpetuar a exclusão e a pobreza através da repressão e da mentira. E nessa luta 
aprendem a ação coletiva, a solidariedade e a pensar em justiça e igualdade. 
Aprendem a almejar o socialismo. O Brasil não acompanhou os processos de lutas 
mais avançados travados nos últimos anos na América Latina, mas pode retomar o 
caminho e acelerar seu processo histórico.

Por uma verdadeira integração latino-americana

A tentativa fracassada dos EUA de impor a ALCA (Área de Livre Comércio das 
Américas) como proposta de integração continental representava, mais uma vez, a 
submissão dos países latino-americanos ao centro imperial, baseada numa 
integração assimétrica e puramente comercial. Aumentariam assim, ainda mais, as 
desigualdades regionais e sociais e a subserviência aos monopólios. Felizmente 
esta proposta foi derrotada pela resistência de grande parte dos países da América 
Latina, que impediram que se fosse mais longe ainda na aventura neoliberal, como 
fez o México com sua integração ao NAFTA, que com a crise está mais exposto e 
vulnerável. 

Por outro lado, acordos puramente comerciais como o Mercosul, apesar de 
representarem resistências à ALCA, cumprem um papel extremamente limitado 
como verdadeira integração entre povos e nações. São restritos praticamente aos 
interesses comerciais das elites econômicas dos países membros, particularmente 
do Brasil e da Argentina. Porque, por exemplo, o salário mínimo e os sistemas de 
proteção social dos trabalhadores não podem obedecer a uma mesma legislação na 
Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e futuramente Venezuela?

Particularmente, nesse momento de aguda crise econômica, com graves impactos 
nos países pobres, é fundamental operar outro tipo de integração continental. Uma 
integração baseada em relações simétricas, solidárias e econômicas e politicamente 
interessantes para todos os povos e países. Nesse sentido, são bem-vindas 
propostas colocadas, particularmente pelo governo bolivariano da Venezuela, no 
sentido de proporcionar um desenvolvimento sustentável, dar maior robustez e 
competitividade às economias integradas e de aperfeiçoar a democracia e a 
participação popular, com a democratização da comunicação entre os países. 

São exemplos positivos a proposta de criação de um Banco do Sul, para fomentar o 
desenvolvimento de grandes projetos de integração; a criação de uma companhia 
multiestatal de Energia na América do Sul, que potencializaria a indústria energética 
particularmente na área petrolífera; a criação de um sistema latino-americano de 



comunicação de caráter estatal, independente do imperialismo cultural e da 
manipulação das agências de notícias controladas pelos países centrais; etc.

Nos diversos movimentos de integração existentes, há que vingar uma lógica que 
expresse a recusa à mercantilização dos recursos naturais e das relações humanas. 
Isto significa avançar numa lógica anti-capitalista para enfrentar inclusive a atual 
crise econômica. 

Entendemos também como um avanço a iniciativa de Cuba, Bolívia, República 
Dominicana, Honduras, Nicarágua e Venezuela de constituição da ALBA (Alternativa 
Bolivariana das Américas), mostrando que são possíveis caminhos alternativos para 
romper a dependência externa, buscar uma integração solidária e avançar a unidade 
latino-americana. Ali já está em curso um programa comum, que passa até pela 
adoção de uma moeda regional própria. Os membros da ALBA já criaram uma 
moeda virtual, o Sucre, estabelecendo uma estrutura monetária regional que se 
descola do comando do FMI.

Por outro lado, a América Latina tem dado exemplos magníficos de construção de 
democracias avançadas, que realçam a participação direta dos cidadãos com 
plebiscitos e referendos, marcando o protagonismo popular e irritando 
profundamente as oligarquias locais e os imperialistas, que preferem a democracia 
do poder econômico, do financiamento privado e da corrupção, e que têm horror à 
soberania popular. É a construção dessa unidade que faz com que a América Latina 
lute e reconstrua o sonho dos libertadores e aponte para a perspectiva de uma Pátria 
Grande, uma Pátria Socialista.
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