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RESUMO: O principal objetivo desta pesquisa é discutir as leituras críticas à relação entre 

extrativismo e desenvolvimento nos governos progressistas sul-americanos. Portanto, o 

que se deseja conhecer é como autores latino-americanos, críticos aos governos 

progressistas, debruçaram-se sobre a intensificação do extrativismo enquanto uma aposta 

para o desenvolvimento econômico e captar as convergências e nuances destas leituras. 

Ao se analisar a obra destes autores Maristella Svampa, Edgardo Lander, Eduardo 

Gudynas, Raul Zibechi, podemos refletir sobre as características do extrativismo 

progressista; o papel do Estado na promoção do extrativismo; a ideia de desenvolvimento 

nos governos progressistas; seus impactos sociais, na violação de direitos e a relação entre 

os horizontes progressista e o neoliberalismo.  

 

Temos como hipótese deste trabalho: as análises críticas destes autores permitem inferir 

que os governos progressistas latino-americanos, ao adotarem uma retórica 
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desenvolvimentista em seus programas econômicos, intensificaram o processo 

extrativista, acentuaram o caráter primário-exportador de seus países, não alterando esta 

estrutura, haja vista o aprofundamento da extração mineira e petrolífera, avançando, 

inclusive em outros setores, dentre eles as monoculturas de exportação e provocando uma 

série de conflitos sociais decorrentes do aumento da desigualdade social, violação de 

direitos e impactos ambientais no interior desses países. Para a elaboração da metodologia 

cientifica deste trabalho monográfico, empregamos fontes secundárias, aplicando o 

método hipotético dedutivo.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Extrativismo; Desenvolvimento; Progressismo; América 

Latina;  

 

ABSTRACT: The main objective of this research is to discuss critical readings on the 

relationship between extractivism and development in progressive South American 

governments. Therefore, what we want to know is how Latin American authors, critics 

of progressive governments, focused on the intensification of extractivism as a bet for 

economic development and capture the convergences and nuances of these readings. By 

analyzing the work of these authors (Maristella Svampa, Edgardo Lander, Eduardo 

Gudynas, Raul Zibechi), we can reflect on the characteristics of progressive extractivism; 

the role of the State in promoting extractivism; the idea of development in progressive 

governments; its social impacts and the violation of  rights and the relationship between 

the progressive horizon and neoliberalism.  

 

The hypothesis of this work is: the critical analysis of these authors allow us to infer that 

the progressive Latin American governments, by adopting a developmentalist rhetoric in 

their economic programs, intensified the extractive process, accentuated the primary-

exporting character of their countries, without changing this structure , considering 

deepening of mining and oil extraction, advancing, including other sectors, into export 

monocultures. It provokes a series of social conflicts arising from the increase in social 

inequality, violation of rights and environmental impacts within these countries. The 

scientific methodology of this monographic work employs secondary sources, applying 

the hypothetical deductive method. 

 

KEYWORDS: Extractivism; Development; Progressivism; Latin America; 
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INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre o crescimento, desenvolvimento e seus impactos econômicos, 

sociais e ambientais no interior de um país é um tema de relevância àqueles que se 

propõem a analisar e refletir sobre a política econômica que um governo optou por colocar 

em prática. Conhecer tais consequências sob o prisma de autores críticos dos governos 

progressistas sul-americanos torna-se o ponto de partida deste artigo.  

 Nesta perspectiva, compreender os impactos da política econômica dos governos 

denominados de esquerda ou centro-esquerda, eleitos a partir de 1998 em diversos países 

da América Latina, partindo do paradigma do extrativismo econômico, visa a trazer ao 

debate  acadêmico nas  Relações Internacionais, com ênfase em política e economia na 

América Latina, reflexões sobre o desenvolvimentismo como uma política de 

crescimento que poderia implicar e intensificar - na ótica de autores desta vertente - 

diversos conflitos de ordem econômica social e ambiental, tais como: tornar os países 

dependentes da exportação destes produtos, podendo em alguns casos culminar em uma 

possível reprimarização da economia; violação de direitos humanos com a escalada de 

conflitos entre empresas mineradoras e lideranças comunitárias; riscos ambientais 

decorrentes da intensiva extração de hidrocarbonetos. 

Portanto, a delimitação do tema compreende a discussão das leituras críticas à 

relação entre extrativismo e desenvolvimento em governos progressistas sul-americanos, 

a luz das contribuições de Maristella Svampa, Eduardo Gudynas, Edgardo Lander e Raul 

Zibechi.  

As indagações desta pesquisa são: quais as críticas à noção progressista de 

desenvolvimento, de que forma cada autor(a) entende o desenvolvimento? Como os 

autores concebem a relação entre desenvolvimento e extrativismo tendo, em pauta os 

diferentes enfoques analíticos de cada um? Há uma crítica ao Estado em si ou ao Estado 

progressista? De acordo com a visão dos autores, em quais aspectos os governos 

progressistas se diferenciam dos governos não progressistas, também extrativistas? Qual 

a relação entre o horizonte progressista e o neoliberalismo?  

Na tentativa de construir o debate, nossa intenção é problematizar estas questões 

tendo como ponto de partida contextualizar historicamente a emergência dos governos 

progressistas sul-americanos; situar as diferenças entre esquerda e progressismo para, em 

seguida,  colocar em tela as nuances entre os progressismos; a seguir, partindo da crítica 

ao desenvolvimento realizado por Celso Furtado em idos dos anos 1970, exercer um 
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diálogo com os pensadores latino-americanos Eduardo Gudynas, Maristella Svampa, 

Edgardo Lander e Raul Zibechi, que, ao expandirem esta leitura, acrescentam o conceito 

de extrativismo nas críticas aos governos sul-americanos, sublinhando o que o ângulo de 

cada um deste autores privilegiam em suas análises.  

 

1. EMERGÊNCIA DOS GOVERNOS PROGRESSISTAS: CONTEXTO, 

NUANCES E CARACTERÍSTICAS  

 

O progressismo abarca o conjunto de governos que se seguiram às administrações 

conservadoras dos anos 1990, uma virada à esquerda após o rechaço às consequências do 

neoliberalismo na vida da população latino-americana, sendo os políticos e partidos da 

ordem considerados responsáveis, perante a população, pela situação de crise econômica 

e  crescimento da desigualdade. Após anos de ajustes estruturais que reduziram o papel 

do Estado na consecução de políticas públicas, restrições salariais, privatizações de 

setores estratégicos, pauperização das condições da reprodução social incitando uma série 

de rebeliões populares, como as que ocorreram na Argentina, Bolívia e Equador no início 

dos anos 2000  (GAUDICHAUD, 2019, p.26). Ademais, esta política neoliberal reinseriu 

os países sul-americanos no papel de fornecedor de matérias-primas, retrocedendo 

processos de industrialização (LEITE, 2018). 

 Esta mudança via eleitoral materializou-se na forma de uma onda progressista 

(BARBOSA, 2018, p. 13) iniciando com a vitória de Hugo Chavez na Venezuela em 

1998, alcançando seu apogeu ao longo dos anos 2000 e início dos 2010. Os governos 

eleitos incluem a Argentina de Nestor e Cristina de Kirchner em 2002-2014; a Bolívia de 

Evo Morales em 2005; Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff no Brasil (2003-2016); 

Tabaré Vazquez  e Pepe Mujica pela Frente Ampla governando o Uruguai de 2005-2020; 

Rafael Correa no Equador em 2006; Fernando Lugo no Paraguai em 2008; na América 

Central há a eleição de Manuel Ortega em 2006. Em seu apogeu, os governos 

progressistas governaram mais de 300 milhões de pessoas em sete países (GUDYNAS, 

2016, P.29) e transformaram a América Latina na única região do mundo governada em 

sua maioria por governos denominados de centro-esquerda ou de esquerda ao longo de 

mais de dez anos (GAUDICHAUD, 2019, p.32).  

Estes governos tiveram diversas denominações, de progressistas, nova esquerda, 

socialismo do século XXI, bolivarianismo. Cada governo deve ser visto na perspectiva 

de suas diferentes posturas: em países como Brasil e Uruguai houve manutenção do 
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marco constitucional e da estrutura estatal, já em países como Venezuela, Bolívia e 

Equador, as forças políticas entenderam ser necessária uma refundação nacional com a 

promulgação de novas constituições e mudanças no Estado (GUDYNAS, 2016, p. 30).  

 

1.1 AS NUANCES ENTRE ESQUERDA E PROGRESSISMO 

 

Visando a situar o progressismo e suas práticas políticas em perspectiva, é 

necessário clarificar a relação entre esquerda e progressismo a partir do entendimento 

sobre a ideia de desenvolvimento econômico e como o Estado deve ser organizado. Nesta 

seara as divergências são evidentes e levantamos a tese de que os progressismos possuem 

uma identidade própria e diferente face a esquerda de fins do século XX (GUDYNAS, 

2016, p.42). Em alguns campos é possível evidenciar estas divergências.  

No que tange às concepções sobre o desenvolvimento, as esquerdas de fins do 

século XX debatiam com profundidade, seja reivindicando posições anticapitalistas ou 

defendendo alternativas dentre as quais a busca pela superação do caráter primário-

exportador da região sul-americana, refletindo possibilidades para modificar essa relação 

de dependência (GUDYNAS, 2016, p.44). Os progressismos, todavia, tenderam a não 

questionar a inserção mundial de seus países na divisão internacional do trabalho, 

aceitando os parâmetros da ordem (BARBOSA, 2018, p.12), nas palavras de Maristela 

Svampa:  

 
Os governos latino-americanos tenderam a dar ênfase às vantagens 

comparativas do boom das commodities, negando ou minimizando as novas 
desigualdades ou assimetrias econômicas, sociais, ambientais ou territoriais 
proporcionadas pela exportação de matérias-primas em grande escala (...), 
possibilitaram a volta com força de uma visão produtivista do desenvolvimento.” 
(SVAMPA, 2019, p.17). 

 

A temática da justiça social nas esquerdas iria além da ideia de assistencialismo, 

abarcando um amplo leque temático, da educação, saúde, lazer, alimentação, ampliação 

dos direitos trabalhistas (GUDYNAS, 2016, p. 45). Os progressismos apostaram na 

inclusão social mediante o acesso ao consumo, relacionada as políticas redistributivas que 

expandiram o consumo de diversos segmentos da população (ACOSTA, 2018, p.35), a 

justiça social perpassava pela mercantilização da vida – por exemplo, na saúde, educação, 

transportes que passavam a ser concebidos como mercadorias, não direitos. Raul Zibechi 

argumenta que nesta integração via mercado: 
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Los pobres no tienen derechos, sino asistencia del Gobierno: sieguen siendo 
ciudadanos de segunda en temas como educación, salud y transportes: acceden a 
comprar mercancias, pero siguen ocupando el mismo lugar estructural. (ZIBECHI, 
2016, p. 305). 

 

Outro importante ponto de diferenciação a ser ressaltado seria a capacidade das 

esquerdas em conviver com a crítica e o debate (GUDYNAS, 2016, p.46). Os governos 

progressistas possuem um trato distinto, apropriando-se de discursos dissonantes dentro 

da própria esquerda não institucional (neste caso a esquerda partidária, da ordem), ou 

mesmo de lutas de movimentos sociais contra as políticas de governo, (ZIBECHI, 2016, 

p. 300), sendo um exemplo ilustrativo a atuação do governo de Evo Morales após o 

“Gazolinazo”em 2010 na Bolívia1. Após a repercussão e pressão de setores da população, 

governo de Evo Morales diante desse revés intensifica o slogan “mandar obedeciendo al 

pueblo”, o próprio discurso do presidente boliviano ilustra esta tentativa de cooptação dos 

movimentos contrários: 

 
Prometi governar obedeciendo al pueblo, he escuchado y entendido a mis 

compañeros que me decían que (el reajuste de los precios de los carburantes) es 
importante, necesario, pero no oportuno (...), por eso hemos decidido, em esa 
conducta de mandar obedeciendo al Pueblo, abrogar el Decreto Supremo 748 y los 
demás decretos que acompañan a esta medida.2 

 

A fala em questão é emblemática em ilustrar a forma pela qual o progressismo se 

apropria dos discursos e das bandeiras dos movimentos sociais, em parte por uma questão 

de legitimidade por necessitar da aprovação dos populares que lhes elegeram, mas 

também para confundir e permanecer no governo, unindo a esta dinâmica a repressão3, 

sendo uma característica marcante destes governos (ZIBECHI, 2016, p.301).  

 
1 Gasolinazo foi o nome que se deu para caracterizar o movimento de oposição ao aumento de até 82% 
nos preços dos combustíveis.  Em dezembro de 2010 o governo boliviano promulgou o decreto N.748 
com a finalidade de nivelar os preços dos combustíveis ao mercado internacional e eliminar a pressão dos 
subsídios no orçamento público. Todavia a decisão foi revertida em menos de uma semana, devido a 
pressão de diversos setores sociais que expressaram desacordo e promoveram atos violentos em diversos 
lugares do país.  BERSATI, Oscar. “Análisis de discurso ideológico del oxímoron ‘mandar obedeciendo 
al pueblo’, utilizado em las alocuciones del presidente Evo Morales”. Universidade Mayor de San 
Andrés, p.1, 2014. 
2 https://www.eluniverso.com/2011/01/02/1/1361/evo-morales-retrocedio-ante-protesta-popular-derogo-
gasolinazo.html/ (Acesso em 21/04/2021) 
3 Há ainda diversos outros exemplos da conduta dos governos progressistas tendo por base a dinâmica 
cooptação-repressão. No caso brasileiro há o exemplo das jornadas de junho de 2013, que mobilizaram 
milhares de pessoas após a violenta repressão policial aos manifestantes do Movimento Passe Livre (MPL), 
cujo comportamento dos policiais foi enaltecido inicialmente pelo prefeito do Partido dos Trabalhadores 
Fernando Haddad (BARBOSA, 2018, p. 128), à época o partido que ocupava a presidência da República. 
Zibechi viria a apontar o fato dos governos do PT lançarem a ideia de que estas manifestações fariam o 
jogo da direita e buscaram instaurar a ideia de que toda a manifestação contra um governo de esquerda é 
de direita (ZIBECHI, 2016, p.301). Sobre este tema, que foge ao escopo deste trabalho, indicamos a leitura 
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Estas práticas culminariam no distanciamento dos progressismos dos atores 

sociais chave para sua ascensão eleitoral, como indígenas, camponeses, feministas e 

ambientalistas, outrora apoiadores, passando a depender de militantes de aluguel, por 

exemplo na forma de funcionários estatais (GUDYNAS, 2016, p. 46),  seja incentivando 

movimentos sociais institucionais  por meio de subsídios, seja cooptando líderes 

populares, formando assim quadros dirigentes para a política institucional e 

concomitantemente passa a ser um caminho para a ascensão social (ZIBECHI, 2016, p. 

303). Nesta seara outra face do mesmo processo é a busca dos governos progressistas em 

deslegitimar grupos de esquerda, como o exemplo equatoriano, personificado no governo 

de Rafael Correa, buscou esvaziar movimentos esquerdistas e alternativos à esquerda da 

ordem, conforme Acosta : 

 
Adjetivos como ‘esquerdistas de ambientalistas infantis’, ‘esquerda boba’ e 

outros adjetivos cunhados por Correa tornaram-se corriqueiros (...). Junto com a 
campanha difamatória, o poder midiático do governo lhe possibilitou apropriar-se dos 
símbolos históricos da esquerda (...). Um exemplo dramático é o uso do conceito de 
Bem Viver, que passou de ser um ‘horizonte de saída do capitalismo’ para se tornar 
um simples slogan na obra pública do governo – ou seja, um dispositivo de poder. 
(ACOSTA/GUIJARRO, 2018, p.168).  

 

Em suma, tais mecanismos teriam como efeitos práticos a gradativa tentativa de 

apropriação das pautas reivindicatórias concomitantemente ao descrédito das oposições 

à esquerda. 

 

1.2. A IDEIA DE PROGRESSISMO    

 

A partir deste panorama sobre as nuances entre esquerda e progressismo, podemos 

nos aprofundar nas especificidades do conceito de progressismo a ser explorado nesta 

pesquisa. A ideia de progressismo é um conceito vasto e ambíguo, cercado de diversas 

conotações, assim como o campo da própria esquerda, que tem sua multiplicidade. O 

termo progressista no paradigma da análise sobre as esquerdas na América Latina teria 

como designação “la virtud de apuntar a aspectos constitutivos de los proyetos e practicas 

de estos gobiernos” (MODONESI, 2019, p.9), governos estes que viriam a conquistar o 

poder estatal por meio de eleições no continente latino-americano em fins dos anos 2000 

 
do livro “Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, publicado em 
2013 no calor do movimento, é um registro histórico que lançou olhares multifacetados sobre a onda destes 
protestos, permitindo uma introdução a eles sob uma perspectiva crítica. 
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com a ascensão de Hugo Chavez na Venezuela em 1998, se estendendo aos outros países 

como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia. 

O progressismo, nesta perspectiva, desponta com a função de evidenciar os 

aspectos constitutivos desses governos, que, ao aspirarem uma reforma do capitalismo 

dentro da ordem neoliberal, com a articulação entre neoliberalismo e progresso 

(BARBOSA, 2016, p.13), persistiram na ideia de fazer reformas mediante a atuação do 

Estado, intervindo na economia, criando regulações, almejando a redistribuição da 

riqueza. O papel do Estado é central nesses governos, a postura dominante é 

estadocêntrica e partidária (LANDER, 2019, p.12); ao fortalecer seu papel na economia 

com uma crescente presença do controle e da ação estatais na intensificação da exploração 

dos recursos naturais, nas matérias-primas, utilizaram a Natureza como motor do 

desenvolvimento nacional – ideias presentes em Gudynas (2011) quando problematiza 

sobre o “Estado Compensador” e em Svampa quando desenvolve a ideia de “Consenso 

das Commodities”(2012) , ambos os conceitos  serão analisados com maior profundidade 

no capítulo seguinte -, sob uma perspectiva nacionalista, os governos progressistas 

buscaram aumentar o controle do Estado sobre os recursos com vistas a beneficiar-se da 

rendas obtidas com as exportações calcada na alta dos preços das commodidites nos anos 

2000.  

Emerge uma noção de soberania relacionada ao controle dos recursos naturais na 

exploração, por meio de empresas nacionais ou nacionalizando empresas destes setores, 

privatizadas no passado recente. Critica-se o controle dos recursos por empresas 

transnacionais, porém não é questionada a extração em si, aceitando-se danos sociais e 

ambientais do extrativismo como um preço a pagar,  sendo imprescindível para lutar 

contra a pobreza e a desigualdade (ACOSTA, 2019, p. 57), na perspectiva de que recursos 

públicos são necessários para combater desigualdades por meio de financiamento de  

programas sociais e a promoção do desenvolvimento, crescimento econômico sem fim  e 

acentua-se a estrutura primário-exportadora destes países, sendo o eixo principal da 

política econômica no curto e médio prazo e da transformação social. (LANDER, 2019, 

p. 72).  

 Isso vem a materializar a compreensão da proteção institucional de diversos 

governantes progressistas às atividades extrativas, sendo Rafael Correa (presidente 

equatoriano entre 2007-2017), emblemático em seu efusivo apoio a uma economia 

voltada para a exportação de bens primários. A despeito da Constituição promulgada em 

2008, - a primeira da História a reconhecer os Direitos da Natureza (LANDER, 2019, p. 
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69), incorporar a perspectiva do Bem Viver (sumak kawsay), vinculada à cosmovisão 

indígena proponente de uma mudança no modelo primário-exportador em direção a um 

desenvolvimento endógeno, biocêntrico (SVAMPA, 2020, p. 153) – houve conflito sobre 

a exploração de petróleo no Parque Nacional-território indígena del Yasuní–ITT. 

Inicialmente a iniciativa Yasuní-ITT consistia em não explorar o petróleo da área, 

deixando-o debaixo do solo em troca de financiamento internacional como uma 

“compensação” face aos investimentos que Estado equatoriano teria caso optasse pela 

exploração petrolífera da área, projeto que contaria com apoio nacional. Com a 

mobilização local para um referendo visando a chancelar esta perspectiva, o governo de 

Correa, imbuído de uma perspectiva extrativista buscou minar a realização do referendo 

e viabilizar a exploração petrolífera na região, mesmo com a oposição de povos da região 

e sem qualquer consulta previa (LANDER, 2019, p.70). Esta conduta política aprofundou 

o caráter primário-exportador da economia equatoriana. Ainda neste exemplo, Rafael 

Correa e seu sucessor Lenin Moreno, ao longo do tempo assumiram uma postura cada 

vez mais ativa na promoção da exploração de atividades extrativistas na área de 

mineração e petrolífera (LANDER, 2019, p.82). 

 Sob um discurso anti-imperialista e desenvolvimentista, ainda que dessem 

continuidade à lógica neoliberal na gestão econômica, haja vista, por exemplo, o caso 

brasileiro no qual o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com Fábio Barbosa 

não rompe com o ajuste neoliberal, mas o mantém: 

 
 Processos de liberalização, desregulamentação e privatização, estabilidade 

da moeda, Lei de Responsabilidade Fiscal, superávits primários, limite ao 
endividamento do setor público, flexibilização das relações de trabalho, redução e 
cortes de direito adquirido, entre outros. (BARBOSA. 2018 , p. 104) 

 

Os programas dos governos progressistas não se caracterizam por uma unidade, 

entretanto há tendências em comum, conforme nos aponta Edgardo Lander, dado o 

aprofundamento do extrativismo e a inserção subordinada na divisão internacional do 

trabalho, nestes governos não há o confronto com este modo de exploração neoliberal, 

mas sua aceleração (LANDER, 2019, p.12).  Em consonância com Raul Zibechi, há 

lógicas em comum entre os diversos governos progressistas, dentre as quais o:  

 
 Fortalecimento/reposicionamento do Estado, a aplicação de políticas sociais 

compensatórias como eixo das novas governabilidades, o modelo extrativo de 
produção e exportação de commodities como base da economia e a realização de 
grandes obras de infraestrutura. (ZIBECHI, 2017, p.14).  
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O progressismo, a partir destes autores, pode ser caracterizado, do ponto de vista 

econômico, como uma esquerda afeita ao extrativismo como uma importante fonte de 

receitas para o Estado, estabelecendo políticas econômicas que intensificam o modelo 

exportador de commodities nesses países, crentes no desenvolvimento econômico 

enquanto um mecanismo para superação dos problemas sociais. No contexto do boom das 

commodities, o aumento do consumo se confundiu com aumento da qualidade de vida, 

todavia, o calcanhar de Aquiles desta opção político-econômica consiste na acentuação 

da lógica de enclave, na qual as atividades extrativistas não se integram ao resto da 

economia e da sociedade (ACOSTA, 2016, p. 58). A grande quantidade de recursos 

naturais disponíveis e a renda oriunda tende a distorcer: 

 
A estrutura econômica e a alocação de fatores produtivos, pois redistribui 

regressivamente a renda e concentra a riqueza nas mãos de poucos. (...) a 
especialização na exportação de bens-primários também acaba sendo negativa, como 
consequência da tendência à deterioração dos termos em que se baseia o intercâmbio. 
(...). isso porque as matérias-primas se caracterizam comercialmente por sua baixa 
elasticidade de renda, pois podem ser substituídos por elementos sintéticos; porque 
não possuem poder de monopólio (são commodities, ou seja, seus preços são 
definidos pela lógica do mercado mundial. (ACOSTA, 2016, p. 53). 

 
Ao se submeter à lógica do enclave, os governos progressistas aceitaram e 

aprofundaram a inserção subordinada dos países ao mercado mundial, conformando-se 

com o destino de exportadores de commodities em nome das “vantagens comparativas”, 

apostando no papel reservado à América Latina de exportador de matérias-primas 

(SVAMPA, 2013, p. 37).  

 

1.3. O DEBATE ENTRE AS ESQUERDAS E O PROGRESSISMO  

 

Ao se debruçar sobre as diferenças entre os progressismos no cenário político da 

América Latina, Massimo Modonesi realiza um resgate histórico, intelectual e político 

sobre as diferenças entre os progressismos e suas particularidades, ressaltando que, para 

além da unidade na crítica ao neoliberalismo, enquanto um ponto de convergência, há 

desarticulações, rupturas, deslocamentos e dissensos (MODONESI, 2019, p.181). Tendo 

como ponto de partida, as tensões entre neoliberalismo e anti-neoliberalismo no seio do 

campo intelectual da esquerda, após os processos de redemocratização nos anos 80 em 

países latino-americanos, houve revitalização no debate intelectual. Questões presentes 

do período eram relacionadas às temáticas do desenvolvimento e seus dilemas, a 

dependência, a revolução e democracia e os atores populares e classes sociais 
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(MODONESI, 2019, p.184).  A ascensão de governos identificados com a esquerda no 

início do século XXI, colocou-a como protagonista de políticas e de processos históricos, 

culminando na consequente emergência de debates no interior da esquerda e a tentativa 

de pontuar diferenciações entre as posturas de uma esquerda favorável aos governos 

progressistas e no outro espectro, uma esquerda com posturas críticas às políticas destes 

governos. No interior destas concepções críticas, Modonesi aponta os diferentes pontos 

de enfoque nos debates: 

 
La cuestión economica (posneoliberalismo, neodesarrolismo, 

anticapitalismo), la economia-ecológica (extrativismo y dependência), la del Estado 
y la democracia (populismo, clientelismo, transformismo y revolución pasiva) y de la 
diversidad cultural (plurina-cionalismo y poscolonialidad). (MODONESI, 2019, 
p.185). 

 

No que diz respeito às vozes favoráveis, simpáticas aos governos progressistas, 

destacam-se intelectuais que atuaram de modo a legitimar e sistematizar o discurso oficial 

dos governos progressistas. Dentre os quais o vice-presidente boliviano Alvaro Garcia 

Linera, Emir Sader no Brasil, e Atilo Borón na Argentina (MODONESI, 2019, p.187). 

Estes intelectuais orgânicos partem da perspectiva de exaltação do papel do Estado como 

uma ferramenta essencial na estratégia dos governos em intervir na economia, uma 

ferramenta sem a qual não é possível promover o desenvolvimento econômico. A saída 

para o impasse social é o Estado, em um resgate do pensamento teórico ortodoxo 

marxista, no qual o Estado tem a primazia no direcionamento do crescimento e 

desenvolvimento (MODONESI, 2019, p.188). Nas palavras de Sader a “ultra-esquerda” 

teria:  

 
Adherido a las tesis liberales en contra del Estado, apoyados en una ‘sociedad 

civil’, como si esa fuera uma tesis factible en la luta contra del neoliberalismo. No han 
salido de la fase de resistencia al neoliberalismo, sin participar de la disputa 
hegemónica del gobierno y sin la capacidade de construir fuerzas alternativas. Tienen 
la compañia de ONG, pero están completamente distanciados de la historia concreta 
contenporánea  de la izquierda realmente existente. (...) El futuro de la lucha “en 
contra del neoliberalismo sigue siendo protagonizado por las fuerzas y los liderazgos 
–como Evo Morales, Lula, Rafael Correa, Cristina Kirchner, entre otros– que disputan 
con la derecha y sus proyectos de restauración conservadora. (SADER, 2016). 

 

Esta passagem evidencia a crença de Sader no Estado e nas lideranças dos 

presidentes como protagonistas no combate ao neoliberalismo. A esquerda tradicional 

estaria a favor do movimento da história, em contrapartida a uma “extrema esquerda” 

apoiada em teses incapazes de construir alternativas.  
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Alvaro Linera, constantemente afirma em seus escritos as virtudes do 

desenvolvimento com base no extrativismo, ao mesmo tempo que deslegitima oposições 

à esquerda:  

 
Los críticos irreflexivos a favor del no extractivismo (...) en su liturgia 

política mutilan las fuerzas y a los gobiernos revolucionarios de los médios materiales 
para satisfacer las necesidades de la populación, generar riqueza y distribuirla con 
justicia: y a partir de ello crear una nueva base material no extractivista que preserve 
y amplie los beneficios de la populacion laboriosa.” (LINERA, 2013, p. 108). 

Detras del criticismo extractivista de reciente factura en conta en los 
gobiernos revolucionarios y progresistas, se hall apues la sombra de la restauración 
conservadora. (LINERA, 2013, p. 110) 

 
O argentino Átilo Borón, assim como Sader, foi ex-secretário do CLASCO 

(Conselho Latino-americano de Ciências  Sociais)4, seu discurso está imbuído pela tese 

da tomada do poder estatal, reformulação de seu aparato para viabilizar sua conversão em 

um instrumento de intervenção econômica e social: 

 

Es completamente ilusório pensar que sin una reconstrucción integral del 
orden estatal podrá haber salida a la crisis. Para ello se requiere como mínimo tomar 
um conjunto de medidas, entre las cuales sobresalen las siguientes: el fortalecimiento 
del estado. Un estado pobre, carente de recursos, no puede desepeñar un papel positivo 
en la crisis y solo contribuye a agravarla; (...) redefinicion una nueva estrategia de 
intervención del estado en la vida económica y social, a partir de la constatación del 
hecho que las viejas modalidades e instrumentos propios de la era keynesiana 
requieren urgentes e imprescindibles modificaciones; (...) la realización de una 
profunda reforma en el orden administrativo y burocrático tendiente a reorganizar el 
conjunto de los aparatos estatales en función de las nuevas e impostergables tareas 
que debe realizar. (BORON, 2003, p. 36). 

 

A concepção do Estado como agente propulsor do desenvolvimento econômico é 

o ponto de convergência na argumentação destes intelectuais, a urgência desta tarefa se 

impõe aos governos progressistas e a utilização do aparelho estatal está à frente da busca 

por sua transformação (MODONESI, 2019, p. 187). É na opção pelo Estado, a exaltação 

no estatismo, que nos permite estabelecer um importante contraponto entre estes 

 
4 Átilo Boron foi secretário executivo do CLASCO entre 1997-2006, Emir Sader ocupou o cargo entre 
2006-2012. O CLASCO é uma instituição internacional associada à UNESCO, criada em 1967. Períodos 
em que a instituição manteve uma postura ostensivamente favorável ao progressismo, ainda que respeitando 
a pluralidade dos grupos de trabalho (MODONESI, 2019, p. 187).  Dentre seus objetivos, podemos destacar 
o intuito de “Contribuir, desde los aportes de la invesigación académica y del pensamento crítico, a 
promover políticas de desarrollo sustentables en términos económicos, educativos, culturales y ambientales 
em América Latina y el Caribe”; “Gerar condições de acesso aberto à produção acadêmica latino-americana 
e caribenha”. https://www.clacso.org/pt/institucional/ (Acesso em 3/06/2021). 
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intelectuais orgânicos do progressismo face aos autores críticos aos governos 

progressistas, de suas políticas de desenvolvimento e ao extrativismo, aqui representados 

por Raul Zibechi, Edgardo Lander, Maristela Svampa e Eduardo Gudynas. Isso se dá na 

medida em que a esquerda tradicional, idealizadora de legitimidades, de construções 

teóricas destes governos irá justificar a intensificação do processo de exploração dos 

recursos naturais, sob a égide de um mal necessário: 

 
 “Para sostener la acumulación de recursos para operar uma redistribución 

por vía directa (salarial o bonos) o indirecta (derechos laborales o sociales) que 
fortalezca el mercado interno, estimule el consumo y, por lo tanto, la producción, 
siguiendo la receta clásica de matriz keynesiana y segundo la versión cepalina, 
permita uma reducción paulatina de la dependência.” (MODONESI, p. 189). 
 

Uma discussão que nos é cara para a melhor compreensão das tensões entre 

setores da esquerda tange à forma como estes intelectuais orgânicos fizeram ataques às 

perspectivas de outros setores da esquerda, que criticavam determinadas políticas levadas 

a cabo por estes governos.  Termos como: “esquerda caviar”, “esquerdismo e ecologismo 

infantil” ou mesmo “ultraesquerda” foram ventilados.  

Adentrando nesta seara, as perspectivas da esquerda na América Latina podem ser 

situadas a partir de diferentes ângulos e perspectivas críticas que representam o arco das 

esquerdas existentes – para além da nacional-popular que se identificam com os governos 

progressistas -, dentre as quais partiriam das seguintes ênfases: anticapitalistas, 

autonomistas-libertárias, ecologistas e pós-colonialistas (MODONESI, 2019, p.197). 

A esquerda verde, ligada à perspectiva ecologista aos movimentos camponeses se 

posiciona contra o extrativismo e os chamados megaprojetos, e em sintonia com os 

anticapitalistas na medida em que são contra os efeitos do neo-desenvolvimentismo e a 

modernização capitalista. A crítica pós-colonialista dá ênfase às agressões à mãe-terra e 

as formas de vida comunitária, e apontam a persistência de uma hierarquia radical e a 

ausência real de uma passagem plurinacional nos casos de Bolívia e Equador. Intelectuais 

influentes e representativos destas diversas posturas político-intelectuais são situados à 

esquerda do progressismo, sendo Maristella Svampa, Raul Zibechi, Edgardo Lander e 

Eduardo Gudynas seus expoentes aqui selecionados. Em suas análises, podemos 

sublinhar os seguintes pontos: a perspectiva ecologista assinalando o aprofundamento do 

extrativismo a partir do aceite às estruturas do mercado mundial e a mercantilização da 

vida social e da natureza à luz do “Estado Compensador” (GUDYNAS);  a problemática 

ecoterritorial e as lutas socioambientais contribuindo para a crítica ao extrativismo 

partindo da ideia de “Consenso das Commodities” (SVAMPA); análises de caráter 
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autonomista, levantando hipóteses críticas à opção pelo Estado e as vias institucionais - 

como por exemplo as eleições - como ferramentas adequadas para impulsionar mudanças, 

em suma, atenta seu olhar crítico à democracia liberal (ZIBECHI); o enfoque na crítica à 

lógica extrativista como incompatível com o Estado democrático somada às tensões e 

contradições em torno do extrativismo nos processos de transformação dos países 

progressistas sob o contexto de uma crise civilizatória (LANDER). 

 

2 . O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O EXTRATIVISMO NOS 

GOVERNOS PROGRESSISTAS   

 

Os governos progressistas, conforme já delineado, apostaram no crescimento 

econômico como um caminho para o desenvolvimento baseado na exportação em larga 

escala de bens primários, intensificando atividades extrativistas de pouco valor agregado, 

aderindo às “vantagens comparativas”, aceitando seu lugar na divisão internacional do 

trabalho (exportadora de commodities, matérias-primas). Imbuídos desse espírito, 

buscaram a partir do fluxo de divisas oriundas das exportações promover e sustentar um 

modelo de inclusão associado ao consumo de bens; expandir do crédito; programas de 

transferência de renda condicionada; impulsionar o modelo de cidadão consumidor 

(SVAMPA, 2019, p. 40). Modelo de desenvolvimento que se apropria da Natureza, não 

reconhece os limites de sustentabilidade do planeta reforçando o imaginário de 

crescimento indefinido sem preocupação com o esgotamento dos recursos naturais. 

(LANDER, 2019, p. 19). O progressismo baseou-se na exploração da Natureza como 

necessária para a justiça social, com estratégias de desenvolvimento atreladas à 

exploração intensiva da Natureza, acentuando a pressão sobre a mesma, como condição 

sine qua non para reduzir a pobreza (GUDYNAS, 2019).  

A reflexão sobre o modelo de desenvolvimento adotado por países latino-

americanos não é uma novidade no debate acadêmico. A crítica à opção por um 

desenvolvimento com base primária exportadora, sem qualquer preocupação com os 

impactos ecológicos já era objeto preocupação há mais de meio século, sendo Celso 

Furtado um importante expoente na construção de um olhar aprofundado nesta 

perspectiva, questionando em idos dos anos 1970 a pressão nos recursos naturais e   

impactos no meio ambiente, decorrente da universalização  do modelo de consumo 

presente nos países centrais (FURTADO, 2014, p. 520).  
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2.1. A FATURA ECOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO EM CELSO 

FURTADO  

  

A problemática do desenvolvimento econômico é um debate que permeia há 

décadas as Ciências Sociais.  No caso específico da América Latina, o economista Celso 

Furtado possui uma densa produção bibliográfica sobre o tema, sendo um dos 

economistas brasileiros mais influentes nas últimas décadas suas ideias foram 

incorporadas ao cotidiano do ensino e pesquisa em diferentes ramos do conhecimento 

(MANZATTO/SAES, 2015, p.2). A obra de Furtado em sua origem reconhece a 

especificidade latino-americana, preocupando-se com os processos históricos complexos 

e multifacetados (CORDOVANO, 2007, p.40) e a emergência de um pensamento crítico 

com o esforço de construir uma teorização, sob um olhar latino-americano, expressou-se 

pelos trabalhos da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, 

(ESPOSITO, 2017, p. 122), em que iniciou suas pesquisas em fins dos anos 1940, 

permanecendo por uma década, chegando a ocupar o cargo de diretor econômico.5 Ao 

longo dos anos seguintes dedicou-se à reflexão sobre o tema em pauta com diversas 

pesquisas e publicações.6 

O tema da exploração dos recursos naturais passou a integrar o escopo da 

produção de Furtado a partir dos anos 1970, como decorrência da nova estruturação da 

economia capitalista que tendia a planetarizar a civilização consumista:  
 

Que é inerente a essa civilização um processo de depredador já sabíamos. 

(...) Não podemos escapar as evidências de que a civilização criada pela Revolução 

 
5 A rica experiência de Celso Furtado na CEPAL, sua jornada intelectual na comissão, a dinâmica politica 
interna e externa, os debates intelectuais, sua visão sobre a produção intelectual dos diversos colegas de 
pesquisa são narrados na primeira parte do livro “Obra Autobiográfica: a fantasia organizada; A fantasia 
desfeita; os Ares do mundo”, escrito de natureza autobiográfica. Furtado permite ao leitor conhecer o 
contexto intelectual da gestação de suas preocupações, sendo a primeira parte do livro, “A fantasia 
organizada” a que cobre todo o período de Furtado na CEPAL. Sobre a CEPAL, foi uma “agência de 
transcendente importância na vida latino-americana, pois elaborou toda uma teoria para a situação 
econômica do continente, de ampla ressonância nos vários países, informando suas políticas e muito 
discutida não só aqui, como em diversas nações americanas e mesmo nos grandes centros dos Estados 
Unidos e da Europa.” (FURTADO, 2014, p.13). 
A A obra “Teoria política do desenvolvimento econômico”, publicada em 1977 é uma importante 
contribuição de Celso Furtado para o estudo das teorias do desenvolvimento em perspectiva histórica; para 
a compreensão do subdesenvolvimento não enquanto uma fase necessária ao desenvolvimento, mas uma 
deformação da dependência externa, reivindicando a necessidade de uma teorização autônoma, não 
eurocêntrica do desenvolvimento.  Até então, diversos estudos encontravam-se imbuídos de uma 
perspectiva eurocêntrica do progresso, entendimento que deveria ser estendido às economias em 
desenvolvimento retardatário (FURTADO, 2000, p. 10). A presente obra permite detectar a busca do autor 
na construção de um olhar latino-americano para o fenômeno do desenvolvimento. 
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Industrial aponta de uma forma inexorável para grandes calamidades. Ela concentra 

riqueza em benefício de uma minoria cujo estilo de vida requer um dispêndio 

crescente de recursos não-renováveis (...). Uma minoria dispõe dos recursos não-

renováveis do planeta sem se preocupar com as consequências para as gerações 

futuras do desperdício que hoje realiza. (FURTADO, 1992, p. 75).  

 

O desafio da mudança de paradigma de desenvolvimento já estava posto na obra 

“O Mito do desenvolvimento econômico”, em que versava sobre os custos ao mundo físico 

da busca pelo desenvolvimento econômico nos países periféricos no qual se procuraria 

reproduzir o modelo de consumo, o estilo de vida presentes nos países centrais. 

Argumentando o fato de, ao procurar generalizar, universalizar este modelo, colocar-se-

ia em risco as possibilidades de sobrevivência do planeta. A ideia de desenvolvimento 

econômico, nos países periféricos do sistema capitalista, foi utilizada para:  

 
 Mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios, para 

legitimar a destruição de formas de cultura arcaicas, para explicar e fazer compreender 
a necessidade de destruir o meio físico (...) cabe afirmar que a ideia de 
desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela tem sido possível 
desviar as atenções da tarefa básica da identificação das necessidades fundamentais 
da coletividade e das possibilidades que abre ao homem o avanço da ciência, para 
concentrá-las em objetivos abstratos como são os investimentos, as exportações e o 
crescimento. (FURTADO, 1998, p.75). 

 

Furtado aqui já encontrava-se imbuído da necessidade de mudar a rota, o caminho 

dos países periféricos, da modificação do enfoque dos objetivos sociais, sua visão positiva 

implicava em restringir a lógica da economia ao bem-estar social, em detrimento 

meramente à forma de um instrumento de acumulação de capital (FURTADO, 2014, p. 

521). 

Quase duas décadas após, em 1992 Furtado retorna a este tema na obra “Brasil: a 

construção interrompida”,  na qual procurava, no contexto do Consenso de Washington 

e a ascensão de um pensamento único nas análises econômicas do período (FURTADO, 

1992, p. 9), apresentar uma resistência à visão dominante neoliberal que era gestada, 

desde a década de 1980  a partir dos governos de Margareth Thatcher e Ronald Reagan 

na Inglaterra e Estados Unidos,  e começava a ganhar corpo no Brasil com o início do 

governo Fernando Collor, que em sua ótica tinham a ideia de “liquidar o projeto de 

desenvolvimento que cimentou a unidade do país” (FURTADO, 1992, p.9),  Furtado 

retoma, de modo mais firme, sua preocupação com a degradação ambiental, com o 

esgotamento das fontes de energia apontando um desafio para o século XXI: construir 
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uma nova ideia de desenvolvimento que abarque todas as sociedades, os povos, com 

vistas a preservação do equilíbrio ecológico. Escrevendo no contexto da realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, 

relata que pela primeira vez era ventilada a tese de que: 

 
Existe uma fatura ecológica a ser paga pelos países que, ocupando posição 

de poder,(que) se beneficiavam da formidável destruição de recursos não-renováveis, 
ou somente renováveis a elevado custo, que está na base do estilo de vida de suas 
populações e do modo de desenvolvimento difundido em todo o mundo por suas 
empresas. (FURTADO, 1992,p.77). 

 

Ganhava corpo, a partir disto, a definição das responsabilidades dos países 

centrais do sistema capitalista na aceleração da degradação do meio ambiente, do 

aquecimento global, devastação da biodiversidade dos países periféricos, poluição de 

oceanos, solos, exportação de resíduos. A partir deste reconhecimento, Furtado irá bradar 

a necessidade de mudanças de rumos, concepções, buscando alternativas sobre o 

desenvolvimento econômico, ressaltando em especial a incapacidade dos países 

periféricos em ir além da obsessão de reproduzir formas de consumo, modelos de vida 

dos países centrais (FURTADO, 1992, p.79). Haveria nesta perspectiva, nos países 

subdesenvolvidos, uma dependência cultural que seria subjacente à reprodução de 

padrões de consumo das economias centrais (CORDOVANO, 2007, p.44). Todavia, 

apesar deste horizonte de crise civilizatória em curso, Furtado em sua autobiografia 

julgava: 

 
Pela primeira vez o homem dispõe de meios à altura do desafio. A tarefa é 

grande, mas da ordem do possível. Trata-se em última instância de aprender a 
governar-se. Antes de tudo, temos de liberar-nos dos entraves mentais que nos 
impedem de distinguir a realidade. (FURTADO, 2014, p. 521). 

 
A busca de Furtado por alternativas ao desenvolvimento econômico detentor da 

capacidade de preservar o equilíbrio ecológico, abandonando o mimetismo cultural 

reprodutor de padrões de vida dos países centrais com vistas a assumir a própria 

identidade, demonstra o acreditar na construção de outros caminhos possíveis. 

(FURTADO, 1992, p. 79).  A crise civilizatória aventada por Furtado permite identificar 

o tema do extrativismo, assim como a crítica ao processo e ao discurso do 

desenvolvimento econômico e seus custos ambientais, preocupações evidenciadas e 

aprofundadas pelos autores objeto desta pesquisa.  
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3. A NOÇÃO PROGRESSISTA DO DESENVOLVIMENTO E SUA RELAÇÃO 

COM O EXTRATIVISMO EM EDUARDO GUDYNAS E MARISTELLA 

SVAMPA  

 

As narrativas econômicas dos governos progressistas, associadas ao 

desenvolvimentismo e defensoras do extrativismo estiveram presentes nos discursos dos 

governos progressistas latino-americanos, (GUDYNAS, 2019, p.26),  que utilizaram o 

excedente econômico proveniente de exportações de minerais, produtos agrícolas, gás 

natural e petróleo para financiar políticas sociais, aumentar e manter taxas altas de 

emprego e aumentar o consumo interno (WEBBER, 2018, P.100), resultaram em um 

enfoque na exportação de produtos primários, exploração petrolífera e agroindústria 

intensiva, na necessidade de se exportar cada vez mais para angariar recursos, o que inclui 

o fomento a uma infraestrutura desenhada para extrair e exportar mais estes recursos. 

Como já assinalado, esta política econômica induziu um processo de reprimarização da 

economia, problema que acompanha a natureza das commodities. De acordo com 

Reinaldo Gonçalves os problemas seriam: 

 
Baixa elasticidade-renda da demanda, elasticidade-preço da demanda 

desfavorável; pequena absorção dos benefícios do progresso técnico; reforço de 
estruturas de produção retrógradas baseada em grandes propriedades (...), se 
caracterizam por alta volatilidade de preços e instabilidade da receita de exportação, 
rápida e profunda transmissão internacional dos ciclos econômicos (...); dumping 
ambiental com redução do nível de bem-estar social. (GOLÇALVES, 2014, p.4). 

 

Estas características das commodities na esfera das trocas comerciais evidenciam 

os motivos da intensificação do processo de extrativismo e da dependência cada vez 

maior dos países em sua exploração, dada a importância do excedente comercial para o 

Estado na consecução de políticas redistributivas ou mesmo como um mecanismo de 

criação de lastro de legitimidade para estes governos, conforme já vimos.  

O viés extrativista desta opção de desenvolvimento foi predominante na América 

Latina ao longo da História do subcontinente, e ainda se faz presente na 

contemporaneidade. Os autores analisados nesta pesquisa comungam da mesma base 

conceitual de que o extrativismo é um estilo de desenvolvimento lastreado na extração e 

apropriação da natureza (SVAMPA, 2019, p. 25), um modelo de extração de recursos 

naturais relacionado a atividades que removem uma grande quantidade em alto volume 

ou intensidade, de recursos não processados e destinado a exportação (GUDYNAS, 2013, 
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p.61). Historicamente o extrativismo passou por diversas gerações com variedades nos 

recursos explorados (de produtos primários, minérios e recursos hídricos) e a atual 

situação do extrativismo levou a intensos debates, no bojo deste processo o 

neoextrativismo surge como uma categoria de análise: 

 
Aludindo a padrões de desenvolvimento insustentáveis e adverte sobre o 

aprofundamento de uma lógica de espólio, tem a particularidade de iluminar um 
conjunto de problemáticas multiescalares, que definem diferentes dimensões da crise 
atual. (SVAMPA, 2019, p. 24)  

 

Nessa atual fase do extrativismo, Gudynas (2013) e Acosta (2016) definem o 

neoextrativismo como a forma que os governos progressistas administraram as políticas 

econômicas extrativistas em diferença aos governos neoliberais. Entendido como uma 

versão contemporânea do extrativismo clássico, associado aos regimes conservadores. 

Em termos gerais, o extrativismo adere ao funcionamento capitalista liberal, atuante na 

redução da ação do Estado, flexibilização das relações de trabalho, liberalização 

econômica, assegurar o pagamento da dívida (interna ou externa) via redução de gastos e 

politicas de austeridade, critérios estes dominantes na política estatal 

(ACOSTA/ULRICH. 2018, p. 56). O neoextrativismo será abaixo delineado com maior 

precisão ao adentrarmos nas problemáticas do “Estado Compensador” e do “Consenso 

das commodities.” 

A compreensão da atuação do Estado como fiador deste modelo econômico é alvo 

das reflexões de Eduardo Gudynas na forma denominada de “Estado Compensador”, e 

em um segundo momento a partir do conceito de “Consenso das Commodities” de 

Maristella Svampa.  

 

3.1 – EDUARDO GUDYNAS E O ESTADO COMPENSADOR  

 

O extrativismo, característica presente nos governos latino-americanos 

progressistas ou neoliberais, de acordo com Eduardo Gudynas, é uma atividade que 

envolve a exploração, de forma intensiva, em grandes volumes de recursos naturais e 

cultivos agroindustriais (no formato de monoculturas intensivas) não processados, ou 

pouco processados e destinados à exportação,  exportados como commodities e 

dependentes de demanda externa (GUDYNAS, 2013, p.61), cujos preços são 

determinados pelos mercados internacionais. Essa prática seria recorrente na história da 
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América Latina, remetendo ao seu passado colonial desde a Conquista, não deixando de 

existir após o fim da dominação dos europeus (ACOSTA, 2017.p.37).  

Há ao longo da história diversas gerações de extrativismos e Gudynas aponta para 

duas formas contemporâneas: o extrativismo clássico, comum nos últimos decênios do 

século XX, foi uma prática de governos conservadores, tendo um modelo no qual 

empresas multinacionais detêm um papel significativo em sua gestão, cabendo ao Estado 

exercer papel regulatório, cobrando baixos impostos, legislação favorável, abrindo o setor 

ao capital estrangeiro mediante a privatização de empresas estatais destes setores  

(GUDYNAS, 2018, p. 24). As estratégias perpassaram pelo destaque nas exportações e 

investimentos na exploração dos recursos naturais, o crescimento econômico com vistas 

a impulsionar o desenvolvimento do país estavam apoiados nesses dois pilares 

(investimento e exportações). Governos conservadores, de direita ou centro-direita, caso 

de Chile, Colômbia, México, Peru e Paraguai (a exceção do interregno Fernando Lugo)7, 

mantiveram a lógica citada acima e buscaram legitimar-se perante críticas, articulando 

em seus discursos a exploração dos recursos naturais como um meio para a promoção do 

crescimento econômico (GUDYNAS, 2018, p. 25). 

Outra forma de extrativismo apresentada – mantenedora da estratégia com base 

nos investimentos voltados para o aprimoramento das exportações de recursos naturais, 

inclusive expande e aumenta as atividades, como por exemplo o lítio no caso boliviano e 

a entrada do Uruguai em empreendimentos de mineração  (GUDYNAS, 2013, p.62) – é 

o neoextrativismo de caráter progressista, este se diferenciaria do extrativismo tradicional 

em diversos pontos, em especial pelo papel do Estado, que atua ativamente neste 

processo, enquanto um importante ator, por meio de participação direta por meio de 

empresas estatais (as grande petrolíferas PDVSA na Venezuela, Petrobras no Brasil são 

exemplos), ou via indireta, com subsídios, financiamento estatal, apoio em infraestrutura. 

 
7 O caso do governo Fernando Lugo (2008-2012), ao ser caracterizado como a experiência progressista 
paraguaia, deve ser encarada com algumas nuances. De acordo com Fabio Luis Barbosa dos Santos “seu 
triunfo eleitoral pode ser interpretado antes como uma rejeição à situação prevalente do que como um 
triunfo da esquerda, em um país em que as forças populares estiveram asfixiadas por meio século de 
dominação colorada, na maior parte sob ditadura, e encontram dificuldades em solidificar instrumentos de 
política autônoma. Nesse sentido, a eleição de Lugo encontra paralelo em outros casos no continente, em 
que desconhecidos alçaram-se ao poder executivo por meio de arranjos ad hoc, em uma conjuntura de 
desprestígio dos partidos políticos e dos políticos convencionais, desgastados diante da impopularidade do 
receituário neoliberal” (SANTOS, 2013, p. 27). Nesse sentido a experiência se diferencia da emergência 
de outros líderes progressistas já citados dado a conjuntura histórica específica paraguaia de dominação do 
Partido Colorado. Para maior aprofundamento sobre este tema que foge ao escopo deste trabalho indicamos 
a leitura do sexto capítulo do livro de Fabio Luis Barbosa dos Santos, “Uma história da onda progressista 
sul-americana (1998 – 2016), no qual é apresentado um panorama sobre os obstáculos enfrentados pelo 
presidente Lugo, explicitando os conflitos que levaram à sua deposição.  
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O Estado é uma peça elementar na apropriação dos recursos naturais; na proteção dos 

investimentos; assistência jurídica para eventuais resistências sociais, captando o 

excedente, que é considerável para a receita destes governos, utilizando-os para 

programas de luta contra a pobreza, visando diminuir a desigualdade e desta forma 

garantir a legitimação social (GUDYNAS,2013 p.64).  

O neoextrativismo progressista não renega o Estado, mas precisa dele, adaptando 

o modelo desenvolvimentista de matriz extrativista, o êxito destes governos só é possível 

na medida em que se mantêm as exportações de commodities em um contexto de altos 

preços. Este Estado permite a intensa apropriação da Natureza concomitantemente à 

adesão as dinâmicas próprias do capitalismo globalizado, oferecendo: cobertura jurídica; 

subsídios; fomenta investimentos (à semelhança dos governos conservadores), mas aqui 

leva adiante atividades extrativistas por meio de empresas estatais (GUDYNAS, 2013, 

p.66), suavizando impactos ambientais mediante controles e fiscalizações fracas. Este 

Estado aplica medidas populares mediante programas de “transferência condicionada”, 

ou seja, pagamentos em espécie dirigidos a grupos empobrecidos, uma compensação 

econômica com fins de redistribuição de renda. Programas que tiveram êxito na redução 

da pobreza extrema e marginalização social em quase todos os países sob o guarda-chuvas 

progressista, financiados graças aos altos preços das commodities, criando um círculo 

vicioso em que novos planos contra a pobreza prescindem de novos projetos extrativistas 

(GUDYNAS, 2013, p.68). 

Todo este processo implica o surgimento do que Gudynas denominou “Estado 

compensador”: 

 
“Captan parte de los excedentes económicos, los usan para mantener y 

ampliar su propria estructura, y para financiar variados programas de ayuda, 
subsidios, etc. Se pierden las discusiones sobre los sentidos del desarrollo, que son 
reemplazadas por luchas por acceder mayores tajadas de esos excedentes. Ya no 
cuestionan, por ejemplo, el papel de la agroindustria o de la mineria 
transnacionalizada, sino cuánto dinero se podrá obtener, quién lo reparte y cuanto le 
toca a cada actor. La multidimensionalidad de la justicia se reduce a uma justicia 
económica redistributiva, y sobre todo a las conpensaciones econômicas.” 
(GUDYNAS, 2016. p.41).  

  

 Há nesta dinâmica, no extrativismo e no Estado compensador, uma aceitação ao 

capitalismo desde que seus impactos negativos possam ser amenizados por meio da ação 

do Estado, seja diminuindo, compensando ou amortecendo-as. Gudynas parte da ideia de 

que a compensação progressista se assemelha a uma caridade ou benevolência em 

detrimento de uma verdadeira e aprofundada política social (GUDYNAS, 2013, p. 71).  
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Ainda que os governos progressistas e sua política econômica tenham permitido 

um freio ao neoliberalismo voraz dos anos 1990, mantida a democracia institucional, 

viabilizando o protagonismo político de setores outrora marginalizados (indígenas por 

exemplo), promovendo melhorias nas condições de vida de milhões de pessoas mediante 

os programas de transferência de renda, não se pode deixar de atentar ao fato de que a  

visão de desenvolvimento empreendida além de resgatar o protagonismo estatal e um 

maior emprego dos excedentes oriundos das exportações de matérias-primas,  não 

questiona a racionalidade do extrativismo, não se discute o crescimento com 

diversificação produtiva, mas tão somente deve-se aproveitar a bonança das commodities. 

Sobre a visão crítica do desenvolvimento, Gudynas apresenta o que considera o fracasso 

da ideia de desenvolvimento. Isso na medida em que ao ser idealizado como um processo 

universal, progressivo e linear, em sua essência positivo como um princípio perpétuo a 

ser alcançado por todas as sociedades, parte do pressuposto da separação entre natureza 

e sociedade, minimizando impactos sociais e ambientais, culminado em uma crescente 

mercantilização da natureza – concebida meramente como fonte de matérias-primas 

(GUDYNAS, 2018, p.196). 

 

3.2 – MARISTELLA SVAMPA:  O CONSENSO DAS COMMODITIES E O GIRO 

ECOTERRITORIAL  

 

Nesta linha, conforme citado, os governos progressistas não rompem com a lógica 

neoliberal, porque optam pelo modelo extrativista em bases capitalistas, apostando nas 

vantagens comparativas, na divisão internacional do trabalho lastreada na exploração 

desenfreada dos recursos naturais. Svampa enfatiza que esta é uma opção política 

assumida pelos diversos governos progressistas sul-americanos, gerando uma nova 

dependência dado a necessidade de se exportar cada vez mais matérias-primas, refletindo 

em especialização produtiva, em reprimarização das economias nacionais e consolidação 

de enclaves de exportação (SVAMPA, 2016, p. 142). 

Svampa parte da ideia de neoextrativismo exposta por Gudynas e Acosta - 

delineada acima – avançando na argumentação, sugerindo que a América Latina teria 

passado por uma mudança de época, marcando a passagem do Consenso de Washington, 

associado a valorização financeira e ao ajuste estrutural (SVAMPA, 2019, p. 36), para o 

“Consenso das Commodities”, que:  
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Subraya el ingresso en un nuevo orden, a la vez económico y politico-
ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las smaterias 
primas y los potenciais emergentes, o cual genera indud ;es ventajas comparativas 
visibles en el crescimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al 
tiempo que produce nuevas assimetrías y profundas desigualdades en las sociedades 
latino-americanas.(SVAMPA,2013, p. 31).  

 

A partir da intensificação deste modelo, com a aceleração da expansão das 

fronteiras das commodities, se aprofunda a dinâmica da acumulação por despossessão8; a 

espoliação na atual etapa capitalista avança sobre bens, pessoas e territórios, produzindo 

novas formas de dependência e dominação. Uma consequência direta desta política é a 

atualização por parte dos governos progressistas no imaginário da abundancia de recursos 

naturais, a visão do Eldorado, das benesses da natureza e por tabela a retomada do mito 

da ilusão desenvolvimentista, consistindo:  

 
Na ideia de que, graças as oportunidades econômicas – a alta dos preços 

das matérias-primas e a demanda crescente, proveniente sobretudo da China -, seria 
possível encurtar rapidamente a distância com relação aos países industrializados, a 
fim de alcançar aquele desenvolvimento sempre prometido e nunca realizado de 
nossas sociedades. (SVAMPA, 2019, p 41).  

 

O cenário desenhado alinha neoextrativismo, ilusão desenvolvimentista e 

neoliberalismo. Se entre as décadas de 1980 e 1990 o discurso predominante afirmava 

que não haveria alternativa ao ajuste estrutural e às privatizações, na contemporaneidade 

 
8 Sobre o conceito de acumulação por despossessão proposto pelo geógrafo David Harvey,  Herrera e Ruiz 
sintetizam da seguinte forma: “Este conceito, que parte do de acumulação primitiva de Marx e tem sido 
objeto de grandes debates na tradição marxista, refere-se à violenta separação das pessoas dos seus meios 
de produção, à privatização e mercadorização até das florestas e a água, na procura de aumentos de 
rentabilidade. Segundo Harvey, o que possibilita a acumulação por espoliação é o lançamento de um 
conjunto de ativos, a incluir a força de trabalho, que ciclicamente o capitalismo gera nas suas crises de 
sobreacumulação e dos ajustes espaço-temporais que surgem como formas de absorvê-
los”(HERRERA/RUIZ, 2019, p. 81). Gudynas, irá colocar em pauta em um de seus textos que  não é uma 
novidade o conceito popularizado por Harvey na América Latina “ El problema de la acumulación por 
desposesión que popularizó Harvey, como apropiación capitalista de recursos naturales o del trabajo, en 
sus ideas básicas no es una novedad. En América Latina tenemos una larga y triste historia de la apropiación 
masiva de nuestros recursos o la desposesión de indígenas y campesinos para nutrir a corporaciones y 
gobiernos en otros continentes. También contamos con muchos pensadores, militantes y académicos, 
quienes, cada uno a su manera, en por lo menos el último siglo, han sostenido esencialmente esas ideas. 
Tan sólo como ejemplo, vienen a mi memoria rápidamente, las reflexiones que varias décadas atrás 
lanzaron Mario Arrubla en Colombia, René Zavaleta Mercado en Bolivia, Ruy Mauro Marini desde Brasil 
o Fernando Velasco Abad desde Ecuador. Independientemente de las posiciones que se puedan tener hoy 
ante esos y otros autores, mi punto es que hay una riquísima biblioteca de latinoamericanos que una y otra 
vez es desatendida.( GUDYNAS, 2015). O texto em questão revela a preocupação de Gudynas na 
necessidade dos pensadores latino-americanos em buscar a construção de um pensamento próprio, livre das 
amarras do “norte acadêmico” e explorar alternativas, exercendo diálogo com as especificidades nacionais 
e locais. 
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progressista não haveria alternativas ao extrativismo, Isso implicou a negação de todo 

discurso crítico, que se opunha a esta lógica (SVAMPA, 2019, p, 43).  

O Estado progressista, de volta como  um  ator econômico relevante, atuando na 

redistribuição de renda, moderadamente regulador das atividades extrativas,  encontra-se 

associado aos capitais internacionais, cujo peso nas economias locais é cada vez maiores, 

dada a necessidade de constantes investimentos na expansão das atividades ligadas ao 

extrativismo  (mineração, petróleo, agronegócio, mega represas) e por sua vez acabam 

por constranger, impor limites ao processo de democratização das decisões por parte das 

populações diretamente afetadas por estes projetos (SVAMPA, 2013, p.38).  

Uma decorrência da atual fase do extrativista é a emergência, a explosão dos 

conflitos socioambientais, àqueles ligados ao acesso e controle dos bens naturais e do 

território, considerando os interesses divergentes em torno deles em um contexto de 

assimetria de poder (SVAMPA, 2019, p. 46). Conflitos expressados em diferentes 

concepções de Natureza e disputas em torno do que se compreende por 

“desenvolvimento.” As lutas socioambientais evocadas por Svampa foram lançando 

novas bases para o que se denominou giro ecoterritorial, nomenclatura que visa a abarcar 

o modo como são pensadas e representadas, da ótica das resistências coletivas, as lutas 

socioambientais na defesa da terra e do território:  

 
As bases de uma nova linguagem comum de valorização da territorialidade, 

que podemos denominar de giro ecoterritorial, ilustrado pela convergência de 
diferentes matrizes e linguagens, ou seja, pelo cruzamento inovador entre matriz 
indígena-comunitária e narrativa autonômica, uma chave ambientalista. (...) Refere-
se à construção de marcos de ação coletiva, que funcionaram, ao mesmo tempo, como 
estrutura de significação e esquemas de interpretação contestatórios ou alternativos. 
(SVAMPA, 2019, p. 63). 

 

Há nessa tendência a emergência de linguagens de valorização alternativa uma 

importante capacidade mobilizadora que instala novos temas, linguagens nos debates 

sobre sociedade. As lutas sociais, os movimentos sociais e organizações gradativamente 

dotam de sentidos alternativos suas lutas. (SVAMPA, 2016, p. 148). Dentre os marcos 

desta linguagem ecoterritorial, Svampa destaca quatro: bens comuns, justiça ambiental, 

Bem Viver e Direitos da Natureza. Não havendo espaço para detalhar cada um destes que 

por si só dariam temas diversos de pesquisa, não poderíamos deixar de caracterizá-los, 

dada sua importância para a compreensão do atual contexto das lutas sociais contra o 

extrativismo. 
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3.2.1 BENS COMUNS  

 

Conceito associado a defesa dos recursos naturais, ressignificados como bens 

comuns, que garantem e sustentam formas de vida em um determinado território. Não se 

tratando apenas de uma disputa por recursos naturais, mas sim uma disputa pela 

construção de uma espécie de territorialidade baseada na proteção do “comum” 

(patrimônio natural, social e cultural). (SVAMPA, 2016, p. 150). 

 

3.2.2 – JUSTIÇA AMBIENTAL  

 

Atores sociais que atuam em torno dessa corrente entendem que a Justiça 

Ambiental implica o direito a um ambiente seguro, sadio e produtivo, no qual o meio 

ambiente é considerado uma totalidade nas dimensões ecológicas físicas, construídas, 

sociais, políticas, estéticas e econômicas. Enfatizando a desigualdade, os custos 

ambientais, falta de participação e democracia, injustiça de gênero, o racismo ambiental 

contra povos originários, a dívida ecológica. Estes temas estão na origem de diversas 

redes de justiça ambiental presentes na América Latina (SVAMPA, 2019, p. 78). 

 

3.2.3 – BEM VIVER 

 

O Bem Viver9,  sumak kawsay, ou Viver Bem, suma qamaña, vincula-se à 

cosmovisão andina, opera como um horizonte emancipatório visando a construir pontes 

entre passado e futuro, entre matriz comunitária e olhar ecologista. Responde em sua 

origem a uma pluralidade de cosmovisões indígenas.  Um novo paradigma civilizatório 

no qual se destaca o abandono a ideia de crescimento econômico sem limites, frisando 

uma economia solidária e sustentável.  O crescimento econômico deve estar subordinado 

à conservação da vida, redundando no reconhecimento dos Direitos da Natureza. 

(SVAMPA, 2019, P.79). 

 

 
9 Alberto Acosta, presidente da Assembleia Constituinte em 2008, um dos responsáveis por inserir os 
Direitos da Natureza na Constituição equatoriana, escreveu uma importante obra que indicamos a leitura 
para um aprofundamento no tema, na qual elenca as principais características do Bem Viver, “O Bem Viver: 
uma oportunidade para imaginar outros mundos”. Livro que analisa a complexidade do Bem Viver 
enquanto alternativa ao desenvolvimento; como uma dimensão dos Direitos da Natureza; como matriz de 
uma nova economia solidaria e plural. (ACOSTA, 2016, p. 18).  
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3.2.4 DIREITOS DA NATUREZA 

 

Esta perspectiva jurídico-filosófica aparece na Constituição equatoriana aprovada em 

2008. Se considera a Natureza como um sujeito de direitos10, estabelecendo-se nesta linha 

diferentes tipos de cidadania (cidadania ambiental e metacidadania ecológica) ou dois 

tipos de justiça independentes: a justiça ambiental, que demanda condições sociais de 

vida equitativas, um meio ambiente sadio e não contaminado, e a justiça ecológica, 

relacionada à sobrevivência das espécies e ecossistemas. (SVAMPA, 2019, p. 154).  

 

 

4.  O PAPEL DO ESTADO NA PROMOÇÃO DO EXTRATIVISMO 

PROGRESSISTA A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES DE RAUL ZIBECHI E 

EDGARDO LANDER  

 

Conforme já citamos alhures, Edgardo Lander e Raul Zibechi privilegiam em suas 

análises sobre o progressismo e o extrativismo a crítica ao Estado. Modonesi nos mostrou 

que as posturas dos autores críticos do progressismo se cruzam e se sobrepõem em 

diversos aspectos, não deixando de priorizar determinadas problemáticas e ter suas 

próprias expressões (MODONESI, 2019, p, 198). Edgardo Lander em suas análises 

oferece o enfoque na crítica a lógica extrativista como incompatível com o Estado 

democrático, somada às tensões e contradições em torno do extrativismo nos processos 

de transformação dos países progressistas sob o contexto de uma crise civilizatória. 

Zibechi por sua vez aventa hipóteses críticas à opção pelo Estado e as vias institucionais 

como ferramentas adequadas para impulsionar mudanças, colocando sob escrutínio a 

democracia liberal no contexto dos governos progressistas.  

 

 

 

 
10 O pesquisador e ambientalista uruguaio Eduardo Gudynas, publicou em 2014 o livro “Direitos da 
Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais”, indicado para aqueles que procuram uma imersão na 
historicidade das questões ecológicas, nas relações entre desenvolvimento, democracia e meio ambiente.  
Gudynas resgata os conceitos e o contexto histórico em que passou-se a tratar a Natureza enquanto um 
sujeito de direitos, partindo da ecologia política e da ética ambiental, tratando das relações entre meio-
ambiente e desenvolvimento. (GUDYNAS, 2019, p. 12).  
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4.1. A CRISE CIVILIZATÓRIA E OS GOVERNOS PROGRESSISTAS EM 

EDGARDO LANDER  

 

O ponto de partida de Lander é estabelecer o cenário de uma crise 

multidimensional do padrão civilizatório moderno-colonial, que se estende aos mais 

amplos setores populacionais com impactos climáticos, desigualdade, insegurança e 

incerteza sobre o futuro. O padrão a que se refere é:  

 
Se trata de um padrón  cientifico-tecnológico que, baseado en el mito del 

progreso y del crescimento sin fin, se propone el pleno sometimiento de todas las 
dimensiones de la llamada ‘naturaleza’para la acumulación u el consumo material, 
considerado como la medida de bien estar y la felicidad humana. (LANDER, 2013, p. 
14).  

  

Este padrão de desenvolvimento e progresso encontrou continuidade nos 

governos progressistas, apesar de oferecerem em um determinando momento histórico a 

esperança de outras direções acabaram por ter fracassado enquanto projeto alternativo 

(LANDER, 2019, p. 10). No governo, o progressismo não se desprendeu dos imaginários 

desenvolvimentistas, do progresso, do crescimento econômico sem fim como eixos 

fundamentais da transformação social, aprofundaram a inserção colonial na divisão 

internacional do trabalho e o extrativismo se converteu na opção fundamental nestes 

países (LANDER, 2019, p. 71). O modelo extrativista como mola propulsora das políticas 

redistributivas bloqueariam as possibilidades de transformação enunciadas nas lutas 

sociais pretéritas à ascensão destes governos, e também - citando os casos da constituição 

equatoriana que reconhece os Direitos da Natureza (2008) e a Constituição boliviana que 

passa a definir o país como um Estado Plurinacional - em avançar na efetivação de outras 

modalidades não depredadoras com a natureza e aprofundar a democracia.  

Neste momento Lander ressalta o grande conflito dos governos progressistas:   não 

se pode avançar na superação dos modelos de Estado monocultor, reconhecer os direitos 

dos povos indígenas e sua autonomia sobre seus próprios territórios se a exploração dos 

recursos naturais constitui a base da política econômica destes governos (LANDER, 

2019, p. 72). A contradição destacada reside no fato que os anos em que a maioria dos 

países sul-americanos estiveram sob governos progressistas (até mesmo em países 

defensores dos direitos da natureza, de constituições com noções de plurinacionalidade e 

pluriculturalidade), são precisamente a fase histórica de acelerado avanço do extrativismo 

depredador, inclusive avançando sobre territórios antes relativamente isolados ou mesmo 
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a margem da lógica mercantilizadora do capital (LANDER, 2019, p. 99). Na perspectiva 

progressista, a entrega dos territórios, dos recursos naturais a empresas transnacionais 

outrora considerada uma subordinação ao capital global, converte-se em uma política 

aceitável quando integra os programas sociais dos governos progressistas, legitimados 

por meio de aumento do gasto público para melhorar as condições de vida da população 

(LANDER, 2019, p.134). 

Como exemplo ilustrativo destas tensões:  

 
“Así como en Bolivia los debates a favor y en contra del extractivismo 

pueden ser asociados a visiones confrontadas sobre la sociedad a cual se aspira 
(socialismo o sociedad del Vivir Bien, suma qamaña), en Ecuador puede identificarse 
igualmente la contraposición entre el proyecto imaginario de da sociedad do Buen 
Vivir (sumak kawsay) defendido por las organiaciones indigenas y e proyecto y/o 
imaginario gubernamental que parece desplazarse entre la construcción/consolidación 
del Estado liberal moderno (la Revolución ciudadana) y referencias recurrientes al 
socialismo” (LANDER, 2013, p. 22).  

 

Os diferentes projetos de futuro acima coexistem a partir de complexas relações 

de tensão/contradição e de complementação, seja nas lutas e demandas dos variados 

setores populares em conjunturas diversas, seja nas políticas públicas. Este processo passa 

necessariamente pela capacidade do Estado em responder as demandas da população no 

curto prazo, mediante a elaboração de políticas sociais e para isso deve-se dispor de um 

Estado centralizado com capacidade de gerenciar recursos e implementar tais políticas 

redistributivas. A lógica estatista então entra em rota de tensão com as expectativas de 

transformações profundas nestes mesmos Estados (LANDER, 2013, p. 3). O reforço do 

Estado vertical e centralizado passa a ser incompatível, na ótica de Lander, no médio e 

longo prazo com a plurinacionalidade e com a possibilidade de um governo participativo 

e democrático, isso em decorrência dos mesmos governos impulsionados por lutas 

sociais, orientados para a construção do Estado Plurinacional e do Bem Viver terminem 

por intensificar a lógica extrativista para atender as demandas sociais de curto-prazo.  

 

4.2 RAUL ZIBECHI – A ESTABILIZAÇÃO PROGRESSITA 

 

A reflexão de Raul Zibechi traz em seu cerne um olhar aprofundado sobre a 

centralidade do Estado nos governos em que o progressismo e as esquerdas chegaram ao 

governo pela via eleitoral após uma década de convulsões sociais que antecedem os 
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governos progressistas.11 No poder optaram por fortalecer o poder estatal sob a ideia de 

que essa ferramenta era necessária na promoção das mudanças desejada, neste ponto a 

crítica de viés autonomista12 à institucionalidade liberal de Zibechi evidencia-se:  

 
As mudanças que necessitam e. desejam boa parte dos setores populares não 

podem processar-se através do sistema eleitoral nem do aparelho estatal (...). A 
democracia eleitoral foi criada para blindar os interesses dos grandes proprietários e 
garantir a centralidade do Estado perante a sociedade e não para resolver as 
necessidades dos oprimidos. (ZIBECHI, 2017, p. 13). 

 

Entre os diversos governos progressistas sul-americanos destacam-se pontos em 

comum, dentre eles: o fortalecimento e reposicionamento do Estado, o estabelecimento 

de polÍticas de transferência de renda ou compensatórias como eixo de governabilidade e 

legitimidade, o modelo extrativista de produção e exportação de commodities como base 

econômica, este ancorado no petróleo, mineração e monoculturas,  fechando a janela 

privatizadora e abrindo a janela da intensificação extrativista, incorporando os discursos 

e bandeiras dos povos em luta (ZIBECHI, 2016, p. 299). É decisivo o papel central 

outorgado ao Estado pelas forças da mudança e dos governos eleitos, que vieram a 

administrar a herança estatal dos governos neoliberais.  

Zibechi aventa a hipótese de que o reposicionamento do Estado como força 

política com capacidade de impor um projeto de desenvolvimento lastreado pelo 

extrativismo, implica enfraquecer a democracia e a pluralidade mediante cooptação, 

repressão ou concentração de poder. Os governos progressistas valeram-se da apropriação 

dos discursos dos movimentos contestatórios - sendo o exemplo do ex-presidente 

boliviano Álvaro Linera emblemático neste sentido -, do apoio a militantes de esquerda 

para enfrentar outros militantes e aumento da repressão (LANDER, 2016, p. 304).  

A partir deste movimento há a estabilização progressista, que consiste no 

reposicionamento do Estado e no fechamento do ciclo de lutas. Isso é visto como um 

retrocesso:  

 
11 Entre 1999 e 2005 houve a queda de uma dezena de presidentes sul-americanos decorrentes direta ou 
indiretamente de um ciclo de levantamentos populares (ZIBECHI, 2017, p. 12): No Equador três 
presidentes caíram: Abdalá Bucaran em 1997, Jamil Mahuad em 2000 e Lucio Gutierrez em 2005; na 
Argentina dois: Fernando de La Rua e Adolfo Rodriguez em 2001; dois na Bolívia: Gonzalo Sanchez de 
Lozada em 2003 e Carlos Mesa em 2005; no Paraguai Raul Cubas em 1999; Alberto Fujimori no Peru em 
2000; no Brasil Fernando Collor de Mello em 1993 e um na Venezuela, Carlos Andrés Perez em 1993.  
12 De acordo com Modonesi, autores de esquerda ligados a corrente autonomista “niegan categóricamente 
que el camino electoral y estatal sea uma opción emancipadora (...).  La reconposición estatista progresista 
es apresentada por lo tanto como un passo atrás respecto del ciclo de luchas anteriores”. (MODONESI, 
2019, p.204). 



 

 

30 

30 

 
Para aqueles que apostaram na emancipação coletiva, o ponto de referência 

deve ser sempre o grau mais elevado alcançado pela luta social, e nunca aquilo que é 
possível conseguir. O possível é sempre o Estado, o partido, as instituições existentes. 
Mas a emancipação não pode deter-se ai. (ZIBECHI, 2017, p. 26). 

 

O retorno ao Estado, sua centralidade nos governos progressistas como 

decorrência do aumento dos gastos sociais acaba por camuflar, por via de retóricas 

antineoliberais e concomitante ao resgate de práticas republicanas ausentes no 

neoliberalismo, o reconhecimento da diversidade étnica, o aumento dos investimentos em 

saúde e educação - decorrentes da bonança econômica do boom das commodities -, os 

excessos do neoliberalismo. Isto ocorre dado ao fato de esses governos manterem a 

dinâmica política discursiva nos marcos da radicalidade de esquerda simultaneamente 

manter a cordialidade com o poder das elites econômicas, levando o caminho, para o que 

Zibechi chama de “modelo pós-neoliberal carente de projeto anticapitalista” (ZIBECHI, 

2017, p.77). 

 

 5. CONSIDERAÇÕES ENTRE O HORIZONTE PROGRESSISTA E O 

NEOLIBERALISMO  

 

Cabe ressaltar que os governos progressistas, eleitos na esteira do 

antineoliberalismo, optaram por uma via de crescimento e desenvolvimento econômico 

baseados na lógica extrativista e desenvolvimentista, que consiste na consolidação das 

relações capitalistas, modernização do mercado de trabalho, inserção de uma cultura 

empreendedora capitalista, flexibilização do sistema produtivo, investimento em 

infraestrutura com vistas a baratear os custos de setores exportadores. Somado a isso, 

aplicam políticas econômicas de cunho heterodoxas, retomam da ideia de industrialização 

e promoção de alianças com o agronegócio em busca da obtenção de rentabilidades nas 

exportações (ZIBECHI, 2017, p.84).  Partindo disto, Fabio Barbosa e Daniel Feldman 

(2020) interpretam esse movimento progressista como um neoliberalismo inclusivo, que 

pacificou estas sociedades enquanto os preços das comoditities estavam em alta , gerando 

excedentes econômicos possibilitando colocar em prática políticas públicas de 

transferência de renda, maiores investimento em saúde e educação – o que em 

comparação com a longa noite neoliberal, de diminuição da atuação do estado nestas 

áreas, sucateando estes serviços públicos, o aumento dos investimentos se fizeram 



 

 

31 

31 

visíveis as populações -, maior acesso ao crédito e consumo de bens duráveis antes 

inacessíveis a determinadas parcelas destas sociedades. Todavia os privilégios de classe 

não foram ameaçados, as políticas sociais compensatórias, não modificaram o lugar 

destas pessoas na estrutura (ZIBECHI, 2017, p.110). Ao mesmo tempo que o período de 

boom intensificou o extrativismo e a reprimarização das economias, operando, de acordo 

com Barbosa e Feldmann (2020), uma readequação da “vocação” da América do Sul, 

referendando o discurso de que não há alternativas ao extrativismo, à dinâmica capitalista 

que recoloniza o continente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste artigo refletimos sobre a forma como diversos autores latino-

americanos construíram sua crítica à relação entre desenvolvimento e extrativismo nos 

governos progressistas sul-americanos. A partir das análises de Eduardo Gudynas, 

Maristella Svamoa, Edgardo Lander e Raul Zibechi, somado ao resgate de Celso Furtado 

percorremos diversos caminhos, procurando situar e resgatar o contexto político da 

emergência destes governos; as diferenciações entre esquerda clássica e o progressismo; 

o debate entre as esquerdas, o progressismo e sua caracterização; o mito do 

desenvolvimento e sua fatura ecológica; o desenvolvimento progressista sob a 

contribuição interpretativa das ideias de “Estado compensador”, “Consenso das 

commodities”, “crise civilizatória” e “estabilização progressista”; aventamos breve 

considerações entre o progressismo e neoliberalismo. 

Construímos nossa argumentação tendo como fio condutor as opções de 

desenvolvimento adotadas nos governos progressistas sul-americanos, pautadas no 

extrativismo econômico, intensificaram as exportações em grande escala de recursos 

naturais como hidrocarbonetos, minérios e produtos agrícolas. Em um contexto de 

crescimento dos preços destes produtos primários, viabilizou a implementação de 

políticas públicas de renda condicionada, expansão do crédito estimulando o consumo, 

investimentos públicos em áreas que o Estado se encontrava ausente, como saúde e 

educação, propiciando ganhos sociais a setores populares. Isso ocorreu sob um forte 

crescimento do papel do Estado na sociedade, gerando diversos conflitos com setores da 

própria esquerda críticos ao progressismo, que utilizou-se do aparelho estatal para cooptar 

e repreender dissidências no interior da própria esquerda.  
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O progressismo não implicou uma ruptura com a lógica de exploração capitalista, 

reproduzindo sua dinâmica em diversos setores, não avançando ou representando um 

projeto alternativo de sociedade – para além da retórica -, não modificou a estrutura 

econômica ou mesmo impulsionou a gestação de formas alternativas de sociabilidade. 

Muitas das discussões aqui delineadas encontram-se na superfície por falta de 

espaço, e em nenhum momento tivemos a pretensão de esgotar o tema ou oferecer um 

veredicto último, mas sim estabelecer os referenciais norteadores para a gestação de uma 

futura análise mais completa.   
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