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Após ser palco de massivas mobiliza-
ções populares e indígenas que culmi-
naram na eleição do presidente Rafael 
Correa, em 2006, o Equador passa por 
uma das fases mais importantes de sua 
história: um período de transição social, 
política e econômica que guarda estreita 
relação com os maiores desafios atual-
mente vividos pela humanidade.
 As sociedades ocidentais elevaram 
a degradação ambiental a níveis críti-
cos e, agora, devem decidir se trans-
formam radicalmente seus padrões de 
desenvolvimento ou assistem à natu-
reza agonizar. O Equador, dono de uma 
invejável biodiversidade, está no olho 
desse furacão: o país vive da explo-
ração petrolífera e da exportação de 
produtos primários – uma vocação 
comercial que, sim, tem gerado divi-
sas, mas até agora não trouxe bem- 
-estar ao conjunto da população.
 Rafael Correa se encontra no meio 
do caminho entre uma mudança pro-
funda e radical, que obrigatoriamente 
supõe a adoção de novos paradigmas 
econômicos, e a continuação de polí-
ticas capitalistas que, apesar de terem 
rompido com o neoliberalismo, ainda 
não resolveram o problema central do 
desenvolvimento: o redimensionamento 
das relações homem-natureza.

tadeu breda é jornalista e colabora 
com publicações do Brasil e do exte- 
rior. Mantém desde fevereiro de 2009 
o blogue Latitude Sul, com análises 
e reportagens sobre a América Latina. 
Também já trabalhou com rádio e 
televisão. O Equador é verde é seu 
primeiro livro.
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Viagem irresistível
por Gilberto Maringoni

Com este O Equador é verde, Tadeu Breda nos convida para 
uma viagem irresistível: percorrer os marcos visíveis e os 
subterrâneos de uma sociedade em turbulência há mais de 
uma década. Embora seu roteiro seja pautado pelos anos ini-
ciais do governo de Rafael Correa, o autor realiza com rara 
competência um exame deste que é um dos pontos lumino-
sos do processo de reação continental à aventura ultraliberal 
que varre a América Latina desde o final dos anos oitenta.

Talvez nenhum outro país da região tenha ido tão longe 
na aplicação dos processos de ajuste estrutural. O Equador 
abriu mão de sua moeda nacional em 2000, no bojo de uma 
abissal crise política e econômica que dissolveu a credibilidade 
das instituições e empobreceu sua população. Ao valer-se 
desse instrumento extremo, não há como o Estado ter uma 
política monetária ou mesmo dirigir a economia. Uma das 
prerrogativas centrais do poder público é manter o controle 
da taxa de câmbio. Através dela se definem preços de 
exportações, de importações, de salários, de ativos internos, 
de mercadorias e se podem evitar problemas recorrentes nos 
países da periferia, como rombos nas contas externas.

O Equador foi, durante parte do século xx, ironizado 
pelas vozes conservadoras como uma República das bana-
nas. Economia primário-exportadora, cujas relações comer-
ciais com o exterior estavam concentradas em commodities, 
como banana, café, petróleo, camarão e atum, o país foi 
seguidamente vítima das oscilações do mercado mundial 
e assolado por crises cambiais recorrentes. Trata-se de uma 
situação comum à região, com suas enormes diferenças de 
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abrupta contração monetária com consequências devasta-
doras. O Banco Central perdeu sua função. O meio circu-
lante passou a vir de fora. 

A rigidez da base monetária começou a estrangular 
setores importantes da economia, gerando quebradeira de 
bancos e empresas e aumentando as tensões sociais. Uma 
rebelião popular majoritariamente indígena forçou a queda 
do presidente semanas depois. 

A dolarização, contraditoriamente, adquiriu legitimida-
de em uma população exaurida por anos de hiperinflação. A 
estabilidade de preços tornou-se um valor para toda a socie-
dade, ao mesmo tempo em que encarecia a exportação de pro-
dutos industrializados e tendia a reprimarizar a economia.

O novo presidente e ex-vice de Mahuad, Gustavo Noboa 
(2000-2002), manteve a dolarização, mas viu-se diante do 
agravamento das tensões sociais.

Nas eleições presidenciais de 2002, uma aliança de 
jovens militares com o movimento indígena levou ao poder 
o coronel Lucio Gutiérrez, ancorado em uma plataforma 
nitidamente antipolítica, com alguns aspectos anti-imperia-
listas. No entanto, após eleito, Gutiérrez lançou mão de uma 
política econômica ortodoxa e de perseguições ao movimen-
to popular. A instabilidade política voltou a se acentuar e, 
desgastado, o presidente foi destituído em 2005.

Entre 1996 e 2007, o Equador teve sete presidentes da 
República. Neste ano, elege-se o economista Rafael Correa 
como chefe do Executivo. Com um mandato de corte nacio-
nalista, Correa busca reverter uma série de políticas neo-
liberais praticadas nos anos anteriores. Realiza uma audi-
toria da dívida externa, visando sua renegociação, tenta 
nacionalizar ativos e empresas privatizadas e convoca uma 
nova Assembleia Constituinte. Uma Carta Magna é aprova-
da em 2008, a vigésima da história equatoriana. No âmbito 

renda e de riqueza. Na escala do Índice de Desenvolvimento 
Humano (idh) da onu, o país ocupava em 2010 a 77ª. posi-
ção, três pontos abaixo do Brasil. Com algumas particulari-
dades importantes: coabitam em seu território 13 naciona-
lidades e 14 povos indígenas que perfazem 40 por cento de 
seus quase 14 milhões de habitantes.

Até o início dos anos oitenta, sucessivos governos bus-
caram timidamente implantar um processo de substituição 
de importações, centrado em bens de consumo leves, como 
têxteis e produtos agrícolas. A exemplo da quase totalidade 
da América Latina, o Equador teve sua economia profun-
damente debilitada a partir da crise das dívidas externas da 
periferia, na primeira metade dos anos oitenta. Submetido 
aos ditames do Fundo Monetário Internacional, o país 
enfrentou as consequências de um ajuste estrutural infin-
dável, o que resultou em agravamento das tensões sociais e 
empobrecimento de uma parcela considerável da população. 
O projeto de desenvolvimento então em curso foi abortado.

A degringolada adentrou a década de noventa, com 
sucessivas crises no balanço de pagamentos, fugas de capi-
tais e uma verdadeira overdose de medidas ortodoxas, como 
elevação da taxa de juros doméstica, privatizações e desre-
gulamentações. Uma contínua queda dos preços do petróleo 
completaria a espiral descendente. 

No início de 1999, a crise manifestou-se no setor bancá-
rio. A sucessão de desarranjos atingiu a própria legitimidade 
do sistema político. A dolarização realizada no início do ano 
seguinte pelo governo do presidente Jamil Mahuad (1998-
2000) representou uma medida desesperada para conter a 
hiperinflação e colocar a casa em ordem. Ela foi acompa-
nhada por uma nova rodada do receituário liberal: corte de 
gastos, aumento de combustíveis e redução de orçamentos 
sociais. Apesar de estabilizar os preços, a iniciativa implicou 
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diplomático, choca-se com interesses estadunidenses ao não 
renovar o acordo para a manutenção da base militar de Manta. 
Apesar de se colocar contra a dolarização, Correa não conse-
gue enfrentar a sólida base social desfrutada pela medida.

O Equador representa hoje uma das tentativas latino-
americanas de superar o ciclo neoliberal com políticas de 
fortalecimento do papel do Estado e de afirmação da sobe-
rania nacional. Apesar das diferenças de cada país e de cada 
governo, Correa é a manifestação local de uma onda que 
varre o continente desde o final dos anos noventa, quando 
Hugo Chávez elegeu-se presidente da Venezuela. Nos últi-
mos tempos, governos de centro-esquerda firmaram-se na 
Argentina, no Brasil, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai e 
em El Salvador. Com graus e limitações variadas, são expres-
sões de descontentamentos populares e busca de rotas alter-
nativas ao poder das velhas e novas oligarquias. As estraté-
gias estão em aberto e o jogo em cada um desses lugares está 
longe de terminar.

Com o conhecimento de quem pesquisou e conheceu 
ao vivo essa realidade e com a sensibilidade de um jornalis-
ta refinado, Tadeu Breda nos ajuda a entender muito desse 
intrincado roteiro.

GILBERTO MARINGONI é doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas (fflch) da usp, pesquisador do Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas (ipea), professor da Faculdade Cásper 
Líbero e autor de A Venezuela que se inventa (Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2004) e de A revolução venezuelana (Editora Unesp, 2009).
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Apresento com grande satisfação este livro de Tadeu Breda, 
sobre a história recente do Equador, por estar certa de que os 
leitores brasileiros irão se beneficiar com a possibilidade de 
tomar contato com uma realidade e com uma história muito 
peculiar e pouco conhecida entre nós.

O contato com o autor e sua obra foi muito positivo 
para mim, pois pude constatar que, de fato, o interesse pela 
América Latina e sua história vem aumentando no Brasil, a 
ponto de motivar um jovem jornalista a se deslocar para o 
país vizinho com o intuito de conhecer de perto uma expe-
riência de mudança política muito original.

A experiência equatoriana dos últimos anos é original, 
mas não única, porque outras nações deste continente estão 
passando por transformações importantes, que têm gerado 
polêmicas tão fortes quanto desprovidas de informações 
mais aprofundadas por parte das mídias que as noticiam.

Na verdade, o desconhecimento sobre o passado e 
o presente dos nossos vizinhos vem de longa data: desde 
a formação da nacionalidade, sempre vivemos de costas 
para as novas nações hispânicas, mantendo o olhar fixo, 
primeiramente em direção à Europa, ampliado posterior-
mente no rumo dos Estados Unidos, tido como modelo a 
ser seguido pelo Brasil.

O interesse pela América Hispânica no Brasil é rela-
tivamente recente. Quando comecei meus estudos sobre 
América Latina, ainda havia preconceito em relação aos 
países vizinhos e, consequentemente, em relação à sua 
história, vista como marginal e periférica em comparação 

História plena de desafios
por Maria Helena Capelato
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muito negativas do ponto de vista social, e as reações contra 
a pobreza, desemprego e desequilíbrio econômico começa-
ram a surgir em países como Venezuela, Bolívia e Equador. 
Nesse contexto, foram surgindo governos com projetos 
políticos que visavam mudar o rumo das políticas vigentes, 
que geravam descontentamentos e protestos nas parcelas da 
sociedade mais atingidas pelos efeitos do neoliberalismo. 
Este livro aborda a transição reformista que vem ocorrendo 
no Equador e os conflitos produzidos em torno dela.

Fruto do que pretendia ser uma grande reportagem, o 
trabalho de Tadeu Breda ultrapassou o almejado pela qua-
lidade das questões e análises sobre o que vem acontecendo 
no Equador. O autor deslocou-se para a capital, Quito, com 
o intuito de realizar uma investigação jornalística com focos 
muito bem definidos: conseguiu entrevistas importantes e 
aproveitou muito bem sua permanência de curta duração no 
país graças à capacidade que demonstrou em compreender 
aspectos variados da sociedade equatoriana. As questões 
que se colocou ao realizar a experiência foram muito perti-
nentes, e suas análises revelam sensibilidade na apreciação 
de aspectos importantes da sociedade na qual se integrou.

Os que desconhecem, ou conhecem pouco, a história e 
a realidade do Equador muito se beneficiarão com a leitura 
deste texto. Trata-se de um belo país que sempre enfren-
tou muitos problemas. Passou, nas últimas décadas do 
século xx, por uma crise econômica tão forte que obrigou 
grande parte da população a deixar sua terra natal, não só 
para conseguir sobreviver, mas também para poder enviar 
o dinheiro necessário ao sustento dos que ficaram. Não é 
difícil perceber a dimensão da crise enfrentada por uma 
nação que precisou abrir mão de sua moeda, símbolo da 
identidade nacional, e aceitar o dólar estadunidense como 
medida de troca interna.

à europeia: os europeus, criadores da civilização ociden-
tal, ainda representavam o modelo em que o maior e mais 
promissor país da América do Sul deveria se inspirar. Mas 
também sempre foi admirado, entre nós, o “irmão do norte”, 
tido como exemplo pela capacidade de construção do pro-
gresso e desenvolvimento capitalista no Novo Mundo. Já 
as nações hispano-americanas eram desqualificadas como 
expressão da desordem, da anarquia e do atraso.

Desde a Independência, prosperou entre os brasileiros a 
crença num “destino manifesto” que reservava ao Brasil um 
futuro grandioso no continente. Mas, ao invés de se assis-
tir ao despertar do Gigante Brasileiro – como era esperado 
sobretudo no período do “milagre econômico” alardeado 
pelos representantes da ditadura militar, a partir dos anos 
oitenta –, o país foi atingido fortemente pela crise capitalista 
e se fragilizou tanto quanto seus vizinhos. Foi nesse con-
texto que a aproximação com eles foi acontecendo, pouco a 
pouco, e o interesse pela história e cultura desses povos se 
ampliou. A criação do Mercosul foi produto dessa mudança 
de conjuntura internacional e regional.

Outros fatores também explicam a aproximação: nessa 
mesma época, ocorreu o deslocamento do conflito Leste-
Oeste (eua versus urss) para o Norte-Sul (países ricos versus 
países pobres), que projetou a necessidade de união dos mais 
“fracos” frente aos mais “fortes”. O processo de globaliza-
ção econômica resultou na construção de blocos regionais 
e as Américas foram adaptando-se a essa nova circunstân-
cia. No século xxi, a aproximação dos países sul-americanos 
ampliou-se com a integração da maioria deles no Mercosul 
ou na Comunidade Andina de Nações (can). 

Mais recentemente, outras mudanças foram ocor-
rendo na região: as políticas neoliberais, também fruto da  
crise capitalista e da globalização, trouxeram consequências 
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Tadeu Breda, durante sua estada nesse país, teve a 
oportunidade de estabelecer contato com pessoas que o 
esclareceram sobre aspectos das reformas em curso, mas 
também sobre a trajetória do importante movimento indí-
gena equatoriano e sobre os grandes problemas ambientais 
que assolam esse pequeno país. O livro apresenta um pano-
rama amplo dessa realidade em movimento. 

Asseguro que o leitor apreciará muito o relato e a análi-
se desta “história do tempo presente” plena de desafios. São 
justamente esses desafios que tornam estimulante o conhe-
cimento dessa experiência que, apesar de similar à de outros 
países sul-americanos, como Venezuela e Bolívia, é muito 
distinta. Assim mostra Tadeu Breda nesta edição que tenho 
o prazer de apresentar. 

MARIA HELENA CApELATO é professora titular do Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (fflch) da usp, onde 
pesquisa a construção do caráter nacional e os governos populistas na 
América Latina. É autora de, entre outros, Multidões em Cena: Propaganda 
Política no Varguismo e no Peronismo  (Papirus, 1998) e  Os Arautos do 
Liberalismo: Imprensa Paulista (Brasiliense, 1989).
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Quando desembarquei em Quito, eu tinha tão pouca infor-
mação sobre a vida em latitude zero que levei na mala mais 
bermudas que calças, ignorando completamente que a capi-
tal equatoriana fica a quase 3 mil metros de altitude em rela-
ção ao nível do mar e que até o sol equatorial tem dificulda-
des em aplacar o frio da altitude.

Ali dividia meu tempo entre as pesquisas e entrevistas 
para o livro que me propus a escrever, sobre o processo de 
transformação política no Equador, e o trabalho de freelancer 
para jornais, revistas e saites do Brasil, Espanha e Uruguai. 
Uma coisa complementava a outra: as reportagens me faziam 
quebrar a cabeça para explicar de imediato o que eu ia conhe-
cendo do país, e as horas de biblioteca – extensas e cansati-
vas, mas prazerosas – me davam subsídio para elaborar textos 
mais embasados sobre a realidade equatoriana.

Durante minha estada no Equador também tive a 
oportunidade de acompanhar de perto as eleições gerais 
de abril, convocadas após a aprovação do novo texto cons-
titucional. Os processos eleitorais são sempre interessantes 
porque permitem observar diretamente a polarização políti-
ca e partidária de um país. E, no primeiro semestre de 2009, 
o Equador fervilhava com as mudanças implementadas 
pelo presidente Rafael Correa e a maioria que seu partido, 
Aliança país, havia conseguido no Congresso. Ninguém 
parecia imune ao momento. Enquanto uns reclamavam 
transformações mais profundas, outros sentiam arrepios só 
de ouvir a palavra cambio. Tudo virava polêmica, tudo era 
motivo para discussão.

Ointrodução



26 27

procura, como não poderia ser diferente, manter-se fiel aos 
fatos jornalísticos. Por isso, usei a primeira pessoa e lancei 
mão de referências teóricas quando, segundo meu julgamen-
to, poderiam oferecer ao leitor uma descrição mais comple-
ta dos episódios narrados ou auxiliá-lo na interpretação de 
determinados processos políticos, econômicos e sociais.

Como livre-reportagem, este livro está composto por 
oito capítulos. Os três primeiros tratam um pouco da vida e 
do pensamento dos três principais presidenciáveis que dis-
putaram as últimas eleições equatorianas: Lucio Gutiérrez, 
Álvaro Noboa e, claro, Rafael Correa, os quais tive a oportu-
nidade de entrevistar, individual ou coletivamente, durante 
o mês de abril de 2009. O quarto capítulo tenta explicar um 
pouco dos fundamentos conceituais que dão sustentação ide-
ológica à Revolução Cidadã. É uma tentativa de entender o 
que significa o tão falado socialismo do século xxi – a partir 
das ideias do teórico que reivindica a “invenção” do termo – 
e também quais as origens do pensamento bolivariano.

A quinta parte explora um pouco da trajetória do 
movimento indígena e procura interpretar os valores que 
estão por trás de suas organizações políticas e sociais. O dis-
curso sobre os índios equatorianos se completa na entrevista 
com o intelectual Luis Macas, de etnia quéchua, que dá tes-
temunho sobre as venturas e desventuras colhidas durante 
500 anos de resistência à colonização ocidental. O sétimo 
capítulo se debruça sobre a nova Constituição do país, apro-
vada em 2008, primeira em reconhecer três princípios iné-
ditos na América Latina: a plurinacionalidade, os direitos 
da natureza e o sumak kawsay ou bom-viver. Finalmente, 
o último texto reporta o desastre socioambiental provoca-
do pela empresa estadunidense Texaco (hoje Chevron) na 
Amazônia equatoriana e relata como uma equipe voluntá-
ria de advogados enfrenta o gigantesco aparato jurídico da 

Os muros amanheciam pichados todas as semanas 
com dizeres revolucionários, cartazes expressavam deman-
das pontuais, a imprensa criticava diariamente as medidas 
mais radicais do governo e o rádio promovia ótimos debates 
ao vivo. Os equatorianos pareciam entender que seu futuro 
estava completamente aberto e que aquela era a chance de 
construir a pátria que queriam, seja ela qual fosse.

Para mim, foi muito enriquecedor acompanhar uma 
parte desse processo de mudança, que na verdade come-
çou com o levante indígena de 1990. Este livro é, portanto, 
o resultado do esforço de um jornalista brasileiro para com-
preender o que está acontecendo atualmente no Equador – e, 
por extensão, na América do Sul. Por que, afinal, a popula-
ção derrubou três presidentes seguidos entre 1996 e 2005? 
Quem é Rafael Correa e como se firmou como alternativa 
eleitoral? Que correlação de forças sociais, políticas e eco-
nômicas possibilitaram sua ascensão ao poder? O que está 
escrito na nova Constituição? O que pensam os índios equa-
torianos? Para onde vai a economia do país? O que significa 
socialismo do século xxi? Por que se fala tanto em Simón 
Bolívar? Eu sentia ânsia por esclarecer essas e muitas outras 
questões, e a única maneira de sanar tantas dúvidas era indo 
ao Equador e vivendo com os equatorianos.

Talvez a maneira mais correta de classificar este traba-
lho, por aproximação, seja utilizando o termo livro-repor-
tagem. Para uma obra do gênero, no entanto, eu provavel-
mente tenha feito digressões teóricas demais. Só que, pelo 
contrário, é possível que o conteúdo acadêmico fique aquém 
do necessário para enxergar meus esforços narrativos como 
uma monografia ou um ensaio. Com o perdão do neolo-
gismo, eu prefiro referir-me às páginas que seguem como 
“livre-reportagem”, ou seja, um texto que a priori não obe-
dece a regras pré-estabelecidas de redação ou estilo, mas que 
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ou na floresta amazônica, verdes em diferentes tonalidades, 
todas que se possa imaginar. O verde também está na mesa, 
porque verde é o nome que os equatorianos dão a um tipo de 
banana consumido no país inteiro, o ano inteiro, faça frio ou 
calor. Dele se faz tudo, doces e salgados, de todos os jeitos: 
frito, assado, cozido, amassado, ralado, batido ou flambado. 
É a base da dieta nacional. Verde também é a cor do partido 
que soube interpretar a insatisfação dos equatorianos com a 
política e, para o bem ou para o mal, aplacar a mobilização 
popular permanente que não mantinha nenhum governo 
de pé no Palácio de Carondelet. A Aliança país estabilizou 
o Equador e, sob a liderança de Rafael Correa, venceu seis 
eleições, referendos e consultas públicas entre 2006 e 2009. E 
verde, finalmente, porque se trata de uma nação cujas insti-
tuições, após décadas de predomínio oligárquico e partido-
crático, começam agora a amadurecer em prol da cidadania. 
Daí o nome-fantasia do atual governo: Revolução Cidadã.

Este livro limitou-se a falar do Equador até o dia 26 de 
abril de 2009, data em que Rafael Correa foi eleito, já dentro 
das regras estabelecidas pela nova Constituição. Depois 
disso, no entanto, fatos importantes tiveram lugar no país. 
Alguns merecem ser mencionados, como, por exemplo, o 
ingresso do governo equatoriano como membro pleno da 
Aliança Bolivariana para as Américas (alba), bloco geopolí-
tico encabeçado pelo presidente venezuelano Hugo Chávez. 
O convênio militar assinado entre Colômbia e Estados 
Unidos também merece destaque, uma vez que a instalação 
de soldados e material bélico ianque em sete bases colombia-
nas é uma consequência direta da ascensão de Rafael Correa 
ao poder no Equador.

Até a vitória da Aliança país, os norte-americanos 
podiam usufruir da base aérea de Manta, na costa equatoriana 
do Pacífico, para centralizar as operações antinarcóticos 

companhia transnacional na briga por 27 bilhões de dólares 
em indenizações.

Meu objetivo com tantas páginas é demonstrar que o 
Equador passa por uma das fases mais importantes de sua 
história e que esta fase, que interpreto como um período de 
transição, guarda estreita relação com os maiores desafios 
vividos pela humanidade atualmente nos campos econô-
mico e ambiental. As sociedades ocidentais chegaram a um 
ponto crítico, em que devem decidir se transformam radi-
calmente sua postura em relação à natureza, reinventando a 
economia, ou assistem ao planeta ser consumido num pro-
cesso de devastação cada vez mais intenso e irreversível.

Os países do terceiro mundo sofrem de maneira espe-
cial esse dilema, uma vez que ainda não alcançaram um 
patamar de desenvolvimento capaz de satisfazer as necessi-
dades mais básicas da totalidade de seus cidadãos. Portanto, 
não têm muito para onde escapar: a exploração financeira 
dos recursos naturais é a esperança de reverter a riqueza 
ambiental em investimentos sociais.

O Equador, dono de uma invejável biodiversidade, está 
no olho desse furacão. O país vive da extração petrolífera e 
da exportação de produtos primários, uma vocação comer-
cial que, sim, tem gerado divisas, mas não desenvolvimento. 
Rafael Correa se encontra no meio do caminho entre uma 
mudança profunda e radical, que obrigatoriamente supõe a 
adoção de novos paradigmas econômicos, e a continuação 
de políticas capitalistas que, apesar de terem rompido com 
o neoliberalismo, ainda não resolveram o problema central 
do desenvolvimento, que passa pelo redimensionamento das 
relações homem-natureza.

O Equador é verde porque goza de uma riqueza ambien-
tal exuberante. Verde é a cor do país para qualquer lugar 
que se olhe, seja na costa do Pacífico, nas alturas andinas 
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de abastecimento nos horários de maior consumo. O verão 
equatorial durou mais do que de costume e a estiagem esva-
ziou as represas que sustentavam o sistema, mantido pela 
operação conjunta de hidrelétricas e usinas térmicas.

Um pouco antes, em outubro, o governo teve que 
enfrentar um novo levante indígena. Os protestos, desta vez, 
concentraram-se na região amazônica e criticavam o con-
teúdo de duas novas legislações patrocinadas pela maioria 
governista na Assembleia Nacional: a Lei de Mineração, que 
já havia sido aprovada, e a Lei de Águas, então em discussão. 
Os índios acreditam que ambas contradizem a Constituição 
e que são um flagrante desrespeito aos modos tradicionais 
de vida dos povos originários do país. As manifestações 
encheram as praças centrais de Quito e bloquearam algu-
mas rodovias na Amazônia. Durante a desocupação de uma 
delas, entre as cidades de Puyo e Macas, um professor indí-
gena acabou baleado e morto. O levante teve pouca força, 
mas o assassinato de Bosco Wizuma, da etnia shuar, abriu 
ainda mais a brecha entre o governo e o maior movimento 
social do país.

Os episódios narrados a seguir, portanto, devem ser 
encarados como parte de um processo político, econômico 
e social cujas engrenagens estão em pleno movimento. Nada 
está definido no Equador – e muito menos na gestão do pre-
sidente Rafael Correa. Por isso, mais que jogar luzes sobre o 
futuro do país, busquei entender o que aconteceu no passado 
e o que está acontecendo no presente. Espero que essa tenta-
tiva ajude a desfazer mitos e preconceitos sobre a realidade 
equatoriana e consiga informar, da melhor maneira possível, o 
leitor interessado em decifrar o momento vivido pela América 
Latina neste alvorecer de século e (já não tão) novos governos.

•

na região andino-amazônica. Com o fim do acordo entre 
Washington e Quito, os Estados Unidos foram encontrar 
na Colômbia um novo abrigo para seu aparato militar, 
desencadeando uma crise diplomática com a Venezuela 
e afastando ainda mais as chances de uma reconciliação 
bilateral com o Equador durante a administração de Álvaro 
Uribe (2002-2010). Ainda no terreno diplomático, em 
2009 o país assumiu a presidência temporária da União de 
Nações Sul-Americanas (unasul), adequando o discurso 
integracionista a uma postura propositiva à cabeça do 
bloco mais importante da região.

No âmbito interno, desde sua reeleição, Rafael Correa 
colheu pelo menos três importantes reveses à sua Revolução 
Cidadã. A mais recente delas se refletiu na rebelião de 30 de 
setembro de 2010, quando cerca de 2 mil homens da Polícia 
Nacional e das Forças Armadas, supostamente desconten-
tes com os baixos salários e o fim de algumas gratificações, 
arremeteram contra a integridade física do presidente e 
colocaram sua vida em risco. O episódio foi interpretado 
por muitos analistas, dentro e fora do Equador, como uma 
tentativa de golpe de Estado. Ao menos oito pessoas, entre 
civis, policiais e militares, morreram enquanto defendiam 
ou atacavam o presidente. Foi o maior massacre político da 
história recente do Equador. No epílogo deste livro o leitor 
poderá encontrar uma análise mais aprofundada sobre o 
dia em que Rafael Correa quase engrossou a extensa lista 
de mandatários equatorianos destituídos do cargo em pleno 
exercício do poder.

Outro acontecimento que pesou negativamente contra 
a imagem da Aliança país foi a crise energética que se abateu 
sobre o Equador. Assim como os brasileiros em 2001, no 
fim de 2009 os equatorianos tiveram que se sujeitar a um 
regime de racionamento de eletricidade, com direito a cortes 
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Finalmente, Bianca Oliveira, com amor, se desdobrou 
em esforços e dedicação para elaborar o projeto gráfico e 
diagramar estas trezentas e poucas páginas.

Isso sem contar todos os autores que consultei e as pesso-
as que entrevistei, cujas ideias me serviram de base para refle-
tir e escrever sobre processos políticos, econômicos e sociais 
que, antes, já haviam sido objeto de suas próprias reflexões.

A todos e a cada um, meus generosos reconhecimento 
e agradecimento.

São Paulo, dezembro de 2009/março de 2011.

O projeto que deu origem a este livro é pessoal, mas sua con-
secução não foi individual, muito menos solitária. Tanto no 
Brasil como no Equador, antes, durante e depois de minhas 
pesquisas e viagens, contei com a inestimável ajuda e o apoio 
indispensável de muita gente.

Por exemplo, foi de uma despretensiosa conversa 
dominical com Nelson Lin e Alcimar Frazão que surgiu a 
ideia de investigar o governo de Rafael Correa. Meus pais, 
Carmem e Carlos, ofereceram as condições para que os 
planos de morar em Quito se transformassem em passa-
gem de avião. Uma vez na capital equatoriana, Jeanneth 
Cervantes e Kintia Moreno, com doçura sem igual, ofere-
ceram-me todas as informações possíveis sobre a vida qui-
tenha e me acompanharam até meus últimos instantes de 
Equador. Com Sofía Bravo dividi durante cinco meses um 
simpático apartamento na Calle Versalles e dancei salsa. 
Miguel Ruiz me estendeu a mão para boas discussões e 
tequilas. Raoni Maddalena, cujas excelentes fotos ilustram 
esta edição, dividiu comigo um mês de trabalho e alegrias 
em latitude zero, e José Fajardo teve a enorme paciência de 
nos mostrar os caminhos tortuosos de Shushufindi.

De volta ao Brasil, Cecília Franco acompanhou e ame-
nizou as horas intermináveis que passei diante do compu-
tador durante a escrita do livro. Rafael Sampaio, Marcelo 
Fidalgo, Micaela Alaniz e Joel Silva me deram teto quando 
a especulação imobiliária paulistana ameaçou interromper 
o andamento dos trabalhos. Os professores José Coelho 
Sobrinho, Maria Helena Capelato e Gilberto Maringoni 
avaliaram, sugeriram e recomendaram a publicação do 
material. Sempre otimista, Leonardo Amaral encorajou 
o lançamento do livro e dividiu comigo o ônus de nossa 
independência editorial. E Priscilla Vicenzo encarou a 
complexa tarefa de revisar todo o texto. 
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Lucio Gutiérrez botou a boca no mundo na noite do dia 26 
de abril de 2009, e na sede do Conselho Nacional Eleitoral 
(cne) ninguém queria perder a quizumba transmitida ao 
vivo e sem cortes pelos canais de tevê. O candidato apare-
cia para todo o país sentado no meio de uma infinidade de 
jornalistas. Braços e microfones se esticavam ao máximo 
para não perder uma só palavra das acusações que fazia. 
Com uma camisa vermelha e o rosto moreno brilhando 
por causa do calor guayaquilenho, Lucio encarava as câme-
ras para denunciar, com a devida gravidade, uma fraude na 
contagem dos votos. Os resultados da pesquisa de boca de 
urna apontavam uma nova vitória governista já no primei-
ro turno. No entanto, Lucio tinha em mãos – e chacoalhava 
para todo mundo ver – um calhamaço de cédulas eleitorais 
supostamente encontradas no lixo por militantes de seu 
Partido Sociedade Patriótica (psp). Segundo dizia e repe-
tia em cadeia nacional, eram indícios irrefutáveis da sujei-
ra perpetrada por Rafael Correa para manter-se a qualquer 
custo no cargo.

Até então em pé ao meu lado, o presidente do cne, 
Omar Simón, saiu praguejando ao assistir o espetáculo que 
Lucio Gutiérrez comandava na telinha. Não é necessário ser 
especialista para saber que se tratava de uma denúncia grave 
– e que recaía diretamente sobre seus ombros. Esta era a 
primeira votação organizada pela nova autoridade eleitoral, 
criada havia menos de seis meses seguindo os ordenamentos 
da recém-aprovada Constituição. Um escândalo desse cali-
bre poderia causar um sério dano à imagem do cne logo 
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Aqui e ali, com reforço no policiamento e muito diálogo, o 
pleito deveria ser realizado novamente uma semana mais 
tarde. E assim foi.

As eleições equatorianas de 2009 seguiram as regras 
da nova Constituição, aprovada em referendo popular 
no ano anterior. Uma delas foi o financiamento público 
de campanha. O cne depositou na conta de cada um dos 
oito presidenciáveis, do favorito ao lanterninha nas pes-
quisas de opinião, a quantia de 650 mil dólares para ser 
gasta única e exclusivamente com publicidade. Os candi-
datos ficam livres para escolher os meios em que preferem 
autopromover-se: rádio, tevê, jornais, revistas, outdoors 
etc., mas ficou proibido investir um centavo a mais em 
propaganda. Já os demais gastos da campanha poderiam 
sair do próprio bolso ou ser garimpados junto à iniciativa 
privada, desde que não ultrapassassem os 905,4 mil dóla-
res. No total, o cne dispôs de 40 milhões de dólares para 
repassar a todos os candidatos que disputaram as eleições 
equatorianas em 2009. Foram 5,95 milhões de postulantes, 
distribuídos entre todos os níveis do legislativo e executivo 
cantonal, municipal, provincial e nacional.

A liberação do voto para a população carcerária, para 
jovens a partir dos 16 anos e também para militares e poli-
ciais de todas as patentes é outra novidade no Equador. 
Todos os demais cidadãos são obrigados a comparecer nos 
recintos eleitorais nas datas estabelecidas pelo cne, mas os 
detentos, adolescentes e membros das forças de ordem têm 
a prerrogativa de escolher se querem ou não se expressar 
através das urnas. No caso dos uniformados, muitos se veem 
impossibilitados de votar porque a prioridade ainda é servir 
a pátria e cumprir as ordens superiores. Se o comando da 
polícia ou do Exército designa um soldado para fazer a segu-
rança de um local de votação, não tem conversa. O voto só é 

em sua estreia. Seria o fim. Omar Simón estava nitidamente 
estressado pela quantidade de trabalho que dá presidir as 
eleições de um país como o Equador, pequeno, mas com 
rincões de difícil acesso e muitos conflitos políticos locais. 
O show de Lucio era só um problema a mais, porém o irri-
tou sobremaneira.

– Esse senhor tem que ser processado! – exclamou, exa-
lando um cheiro inconfundível de café. Em seguida, entrou 
rapidamente por uma porta e desapareceu por um bom 
tempo. Não fez nenhuma questão de esconder a raiva. Talvez 
porque soubesse que no dia seguinte alguns muros do país 
amanheceriam pichados com os dizeres “cne fraude” ou, 
apenas, “fraude”. – O candidato Lucio Gutiérrez não tem 
nenhum fundamento para fazer uma acusação desse tipo. 
Convido os vencedores a acatarem os resultados com cautela 
e humildade, e os que forem derrotados, os que não forem 
favorecidos pelo voto popular, a assumir que essa é a demo-
cracia e que, no fim das contas, é o povo quem decide.

Lucio Gutiérrez atrairia por mais alguns dias a atenção 
da imprensa equatoriana com suas denúncias. Uma semana 
depois, no entanto, os ânimos já estariam apaziguados. O 
candidato sairia de cena, os muros que atestavam as suspeitas 
de fraude receberiam uma nova camada de tinta e a supos-
ta falsidade das cédulas se transformaria em mais um capí-
tulo do rico fabulário eleitoral do país. Afinal, nas palavras 
do próprio Omar Simón, o processo ocorrera com relativa 
calma. Apenas quatro cantões2 registraram tumultos, todos 
relacionados a especificidades políticas locais. Na Ilha Puná, 
província de Guayas, os moradores aproveitaram a chegada 
das eleições para reacender uma antiga bronca contra insta-
lações petrolíferas. Em Flávio Alfaro, uma pequena locali-
dade de Manabí, a confusão ficou por conta de dois grupos 
rivais que trocaram socos e pontapés nos recintos eleitorais. 
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possível se o lugar de trabalho coincide com o recinto eleito-
ral. Senão, fica para a próxima.

– É uma situação importante para cada um de nós, 
porque também participamos deste processo cívico e temos a 
possibilidade de eleger as pessoas que vão dirigir o país – se 
compraz Francisco Aguilar, major da Polícia Nacional, que, 
aos 50 e poucos anos, vota pela primeira vez na vida.

No entanto, nem todos os militares equatorianos apro-
vam o recém-adquirido direito constitucional. É o que me 
disse um jovem cadete da força policial quando perguntei 
se poderíamos conversar rapidamente sobre o voto de farda. 
Debaixo do quepe verde-oliva, seu rosto se fechou ao ouvir a 
pergunta: não fazia questão de esconder o descontentamento 
com as novas regras do jogo democrático no país. Não quis 
dizer seu nome – e eu também não li o que trazia escrito na 
plaquinha grudada ao peito – mas aceitou conversar sobre o 
assunto. Sua expressão facial se manteve séria o tempo todo, 
com as sobrancelhas franzidas e o olhar distante. Nenhum 
sorriso. Os olhos escaneavam os arredores, a revelar o temor 
de estarem sendo observados. A voz baixa, quase um cochi-
cho, explicou seus porquês.

– Nossas instituições são como um punho – diz, enquan-
to flexiona o braço direito e aperta os dedos contra a palma 
da mão. Depois, vai esticando lentamente indicador, médio, 
anelar, mindinho e polegar para ilustrar a ideia. – Se eu sim-
patizo com determinado candidato, meu companheiro com 
outro, outro companheiro com outro e assim por diante, a 
mão se abre. E uma mão aberta não tem a mesma força de 
um punho fechado.

Mesmo assim votou, e só votou porque não está de 
acordo com o governo.

– Você não acha positivo poder manifestar essa contra-
riedade através do voto?
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malabarismos econômicos e institucionais. Um dos primei-
ros atos de Mahuad foi dirigir recursos do Estado para sanar 
o problema. Como não foi suficiente, a situação dos banquei-
ros se agravando, o presidente decidiu congelar depósitos e 
poupanças para evitar que os cidadãos sacassem seu dinhei-
ro. A coisa só piorou. Foram nove dias de agências fechadas. 
Concomitantemente, o Banco Central tentou remediar o 
problema emitindo notas de sucre sem lastro. O resultado 
óbvio foi o crescimento da inflação e a disparada na cotação 
do dólar, que em menos de um ano saiu dos 4,5 mil para atin-
gir os 25 mil sucres. Afundado na crise, e por exigência do 
Fundo Monetário Internacional (fmi) para obter um emprés-
timo salvador, Mahuad decidiu abandonar a moeda nacional 
e dolarizou a economia. E até hoje os equatorianos negociam 
seu futuro, compram, vendem, trocam e financiam com 
notas que homenageiam as figuras de Benjamin Franklin, 
George Washington e Abraham Lincoln.

O povo não demorou em reagir. Um presidente já havia 
sido derrocado por manifestações populares em 1996 e agora 
seria a vez de Jamil Mahuad. As mobilizações começa-
ram com a Confederação das Nacionalidades Indígenas do 
Equador (conaie), que desde junho de 1990 tinha assumido 
uma espécie de protagonismo político entre os setores popu-
lares e esquerdistas do país. Mais tarde, porém, a sociedade 
civil e alguns oficiais das Forças Armadas, entre eles Lucio 
Gutiérrez, também assumiriam uma postura mais radical.

– O governo, com a cumplicidade de certos banqueiros e 
empresários, meteu a mão no bolso dos equatorianos e roubou 
mais de 8 bilhões de dólares. As pessoas choravam desconso-
ladas nas ruas porque não podiam retirar seu dinheiro dos 
bancos. Muita gente havia depositado todo o produto de 40 
anos de trabalho e de repente tinha ficado sem nada – explica 
Lucio, que então era coronel do Exército. – Não podíamos 

– Não – é taxativo, – somos cerca de cem mil homens 
na polícia e nas Forças Armadas. A entrada da política em 
nossos quadros pode nos dividir. Imagina como seria isso!?

Não consigo imaginar muito bem como poderia ser. 
Algo parecido ao que aconteceu na cidade de São Paulo, 
talvez, quando policiais civis em greve por reajuste sala-
rial sentiram na pele os cassetetes de uma Polícia Militar 
em estrito cumprimento do dever.3 Quem sabe? O que deu 
para perceber é que muitos militares equatorianos ainda se 
recusavam a dizer o que pensavam sobre qualquer coisa, 
até mesmo sobre um direito que está expresso com todas 
as letras na Constituição. “Estamos proibidos de dar infor-
mação”, desconversa um sujeito de bigodes e boina verme-
lha que marchava, coturnos contra o asfalto, para cumprir 
alguma tarefa nos arredores. “Não posso te dizer o que penso”, 
ouvi de outro, esse mais simpático. A desconfiança era geral, 
tanto que só foi possível arrancar alguma coisa do chefe. O 
coronel Raúl Silva comandava a segurança num dos recin-
tos eleitorais ao norte de Quito. As estrelas que descansam 
em seu ombro lhe permitiram opinar, e o fez sucintamente, 
como um bom espartano.

– Espero que nosso pessoal vote de uma forma democrá-
tica e responsável.

Lucio Gutiérrez também é militar. Ou melhor, foi. 
Ganhou uma aposentadoria compulsória e alguns dias de 
cadeia depois de ter participado de um golpe de Estado 
em janeiro de 2000. No poder estava um presidente de 
origem árabe-alemã chamado Jamil Mahuad, cuja per-
manência no cargo tornou-se insustentável depois do 
chamado “feriado bancário”.

Tudo começou com uma crise generalizada no sistema 
financeiro equatoriano. Na tentativa de salvar os bancos pri-
vados da quebradeira, o governo lançou mão de uma série de 
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para solucionar os graves problemas do país. Minhas habi-
lidades já foram demonstradas em meu governo, quando o 
Equador teve estabilidade econômica pela primeira vez na 
história. Teve a inflação mais baixa, em torno de um por 
cento, e o crescimento mais alto, maior que oito por cento. 
Demonstramos com atos, e não com palavras, que temos 
capacidade para governar adequadamente o país.

O lema da campanha de Lucio para as eleições de 2009 
insiste na ideia de que, com ele, o Equador estava melhor: 
tudo era mais barato, havia mais emprego e menos delin-
quência – o que, claro, não impediu que seu governo fosse 
bruscamente interrompido.

– Lucio Gutiérrez não conseguiu compreender e assu-
mir o momento histórico que representou sua eleição – ana-
lisa o sociólogo Francisco Hidalgo Flores, da Universidade 
Central do Equador.

O ex-coronel havia sido conduzido ao poder com um 
forte apoio popular. Foi o escolhido por uma sociedade 
civil em mobilização permanente e uma clara agenda anti-
neoliberal. Sua condição de mestiço possibilitou uma iden-
tificação inédita com o povo, de maioria índia e mameluca, 
assim como seu local de nascimento, Tena, na Amazônia, 
historicamente a região mais pobre e esquecida do país. 
Para completar, tinha como principais aliados as organi-
zações indígenas, que no momento constituíam a maior e 
mais importante força política e social equatoriana, e seu 
braço partidário, o Pachakutik. Uma vez na presidência, 
porém, Lucio andou na contramão de suas promessas e 
pactos de campanha.

– Nossa aliança não durou mais de seis meses – explica 
o intelectual quéchua Luis Macas, que chegou a ser minis-
tro da Agricultura no governo do psp. – Bastou Gutiérrez ter 
chegado ao poder, que era o que ele precisava, para renunciar 

reprimir uma população que reivindicava algo justo, e foi por 
isso que nos unimos ao povo em suas reivindicações.

Com Mahuad fora do jogo, a cúpula do movimento gol-
pista decidiu instaurar um triunvirato. Este seria integrado 
por Antonio Vargas, como representante do movimento 
indígena, pelo jurista Carlos Solórzano Constantine, como 
membro da sociedade civil, e Lucio Gutiérrez, pelos mili-
tares. A fórmula, porém, não vingou. O governo tripartite 
foi rechaçado dentro e fora do país e caiu logo na primei-
ra noite frente aos ditames constitucionais. Em conformi-
dade com a lei, assumiu então o vice-presidente, Gustavo 
Noboa Bejarano, que permeneceu no poder até as eleições 
seguintes. Quando foram convocados novamente às urnas, 
em 2003, os equatorianos escolheriam o ex-coronel rebelde 
para governar o país.

•

Foi a autoconfiança que tirou Lucio Gutiérrez dos quartéis 
e o levou para a política. Aliás, a transição se deu natural-
mente. O futuro presidente do Equador ainda batia con-
tinência quando despertou para suas habilidades como 
homem público. E só percebeu que levava jeito para a coisa 
ali, entre exercícios, marchas, hasteamento de bandeiras e 
linha-dura. Segundo ele mesmo, a “formação ética, moral, 
cívica e patriótica” das Forças Armadas definiria sua prática 
política tanto durante o golpe de Estado como à frente do 
Partido Sociedade Patriótica (psp), criado por ele na esteira 
da conspiração de 2000. Some-se a isso, claro, sua autoacla-
mada capacidade intelectual.

– Estudei Engenharia Civil, sou licenciado em Educação 
Física e também em Administração, e em todas elas fui o 
melhor aluno da turma. Acredito que posso contribuir muito 
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à agenda que mantinha conosco, uma agenda que exigia uma 
transformação profunda para o país.

O que as lideranças indígenas hoje em dia classificam 
como “traição” começou com flertes partidários dentro do 
Congresso Nacional junto ao conservadorismo do Partido 
Social Cristão (psc). A aproximação, até o momento ide-
ologicamente improvável, fez com que a base governista 
– formada pelo Movimento Popular Democrático (mpd) 
e pelo Pachakutik – reagisse. Mais tarde, as negociações 
comerciais de Lucio Gutiérrez com os Estados Unidos 
acabaram rasgando o acordo político. O governo não 
apenas se mostrava disposto a assinar um Tratado de Livre 
Comércio com os norte-americanos como já havia iniciado 
conversações nesse sentido. Afronta maior que essa, as 
comunidades indígenas e agremiações de esquerda não 
poderiam aceitar: a aliança se desfez e o presidente teve 
que buscar seus próprios meios para se assegurar no poder 
e manter a governabilidade. Encontrou novos aliados no 
Partido Renovador Institucional Ação Nacional (prian), 
do milionário Álvaro Noboa, e no Partido Roldosista 
Equatoriano (pre), do ex-presidente Abdalá Bucaram, 
destituído em 1996 em meio a denúncias de corrupção e 
“incapacidade mental” para governar. Impôs mudanças à 
Corte Suprema de Justiça, ao Tribunal Supremo Eleitoral e 
ao Tribunal Constitucional. Foi também durante o governo 
de Lucio que três políticos investigados por mau uso da 
coisa pública puderam voltar impunes do exílio, entre eles 
o próprio Bucaram.

Em 2005 emerge uma nova onda de protestos popu-
lares, cujo lema predominante, a exemplo dos panelaços 
argentinos três anos antes, era ¡Que se vayan todos!. Então 
chegou a vez de Lucio deixar o poder. As manifestações 
se concentraram nas grandes cidades equatorianas, como 
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recebeu asilo político no Brasil. Tinha conhecido Luiz 
Inácio Lula da Silva cinco anos antes, quando as atribui-
ções políticas do presidente brasileiro ainda se limitavam ao 
sindicalismo e à direção honorária do pt. Lucio conta que 
preferiu deixar o Equador para evitar um derramamento 
de sangue, e que resolveu aproveitar a amizade que tinha 
com o “líder máximo dos trabalhadores brasileiros” para 
exilar-se em Brasília.

Segundo ele, grande parte das Forças Armadas respal-
dava seu governo e se recusava a acatar a decisão dos gene-
rais golpistas. O país – acredita – mergulharia numa cruenta 
guerra civil caso ele insistisse em permanecer na presidên-
cia. Não era o que queria, e então resolveu que o melhor a 
fazer seria mesmo rumar ao exílio. Mas Lucio ficou pouco 
tempo no Brasil. Logo renunciou ao asilo concedido por Lula 
e embarcou para os Estados Unidos, onde empreendeu uma 
pequena cruzada pelas Nações Unidas e pela Organização 
dos Estados Americanos (oea) para defender seu governo. 
Depois se dirigiu ao Peru e Colômbia. Ensaiou algumas ten-
tativas de retorno que, no fim, acabaram frustradas. Lançou 
um livro que pouca gente leu, intitulado El golpe, para contar 
suas verdades sobre o movimento que lhe tirou o mandato 
e, em outubro de 2005, desembarcou novamente em Quito 
para enfrentar os tribunais.

– Temia ser julgado injustamente, mas mesmo assim 
decidi voltar. Como sabia da minha honestidade e sabia 
que tinha as mãos limpas, enfrentei a justiça politizada e o 
governo de facto que, apesar de não ter provas, tratava de 
demonstrar algum ato de corrupção de Lucio Gutiérrez para 
justificar o golpe de Estado. Seis meses depois não puderam 
comprovar absolutamente nada e me puseram em liberdade.

Isso era março de 2006. Desde então Lucio jamais 
obteve o mesmo consenso eleitoral que três anos antes lhe 

Guayaquil e Cuenca, mas especialmente em Quito, a capi-
tal. Foi para lá que se dirigiram os indígenas liderados pela 
conaie, os estudantes e os principais grupos de esquerda. A 
população urbana também se mobilizou, inclusive setores 
da classe média e da elite econômica. As ruas foram toma-
das e o governo respondeu com o Exército. As barreiras 
policiais mantiveram inacessíveis as ruas centrais de Quito 
por alguns dias, e as manifestações foram reprimidas com 
firmeza. O fotógrafo chileno Júlio García morreu numa das 
investidas do grupamento antidistúrbio, mas as manifes-
tações não diminuíram. Num dado momento, as forças de 
ordem resolveram suspender seus operativos. A população 
conseguiu chegar às portas do Palácio de Carondelet e cer-
cá-lo. Sem o apoio de seus ex-colegas militares, Lucio não 
viu alternativa a não ser requisitar um helicóptero e embar-
car às pressas pela lavanderia da residência oficial rumo ao 
exílio. Na Praça da Independência, a população pendurada 
nas grades de proteção do palácio exultava mais uma vitória 
contra os que considerava maus governantes.

– Meu erro fundamental foi não dispor de uma estra-
tégia de comunicação adequada. Por isso perdemos a guerra 
informativa contra nossos adversários políticos, que nos cul-
param de trazer Abdalá Bucaram de volta ao país. Também 
nos acusaram de ter nomeado o que se chamou “Pichi Corte”. 
Nada disso era verdade – contesta Lucio. – O compromisso 
do meu governo era cobrar a dívida dos banqueiros e empre-
sários corruptos que roubaram o dinheiro do povo. Então, a 
oligarquia de Quito se uniu a alguns setores da oligarquia de 
Guayaquil, compraram consciências no Congresso Nacional, 
compraram a consciência de quatro generais traidores e me 
deram o golpe de Estado.

O líder do psp tenta agora chegar ao governo equato-
riano pela terceira vez. Quando abandonou o país, Lucio 
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a público para dizer que a oposição havia traído os próprios 
ideais e, num ato desesperado para voltar ao poder, jogado 
todas as suas fichas no líder do psp, já que Lucio era muito 
mais uma opção anti-Correa do que uma alternativa pro-
priamente dita. Outros, como a revista Vanguardia, defen-
deram a tese de que o renascimento político do ex-coronel 
era uma extensão da incompetência correísta. Numa de suas 
capas, a publicação chegou a defender a tese de que Correa 
era o principal responsável pela boa votação de Lucio e, 
mais, que esses 30 por cento significavam uma derrota para 
seu governo.

Um professor de alemão que conheci em Quito, 70 e 
poucos anos, contou de boca cheia que havia votado em 
Lucio. Tivemos suficientes discussões sobre a política do 
país para perceber que se tratava de um anticorreísta radical. 
Numa delas, justificou a opção por Gutiérrez dizendo que 
seria mais fácil derrubá-lo caso voltasse a fazer lambanças 
no governo. Já tinham conseguido uma vez e poderiam per-
feitamente tirá-lo novamente. Destituir Correa é que seria 
mais complicado.

Teorias à parte, o fato é que o candidato do psp apresenta 
com bastante clareza ideológica o projeto que tem para o país. 
E as linhas gerais de seu pensamento estão expostas na leitura 
que Lucio faz da nova ordem constitucional equatoriana.

– A Constituição deve ser reformada em alguns arti-
gos, começando pelo prólogo. Não podemos colocar primei-
ro uma invocação à natureza, em segundo, à Pacha Mama 
e, em terceiro, a Deus. Ou somos cristãos ou não somos, ou 
respeitamos a Deus ou não respeitamos. Com Lucio, vamos 
respeitá-lo, vamos invocar unicamente a proteção divina 
– promete. – Faremos ainda uma reforma para que se res-
peite a vida desde a concepção. A nova Constituição possui 
dualidades que podem abrir uma brecha para a legalização 

havia dado a oportunidade de governar o país. Apesar de 
atacar cotidianamente o presidente Rafael Correa duran-
te toda a campanha, as pesquisas não lhe davam mais de 
20  por  cento das intenções de voto. O candidato sempre 
negou o resultado das sondagens e disse várias vezes que 
iria para o segundo turno. No fim, mostrou estar com pelo 
menos uma parte da razão.

•

O último compromisso político de Lucio Gutiérrez em 
Quito antes das eleições começou com meia hora de atraso. 
O voo em que havia embarcado deveria chegar de Guayaquil 
às nove da manhã de um sábado ensolarado e menos frio do 
que de costume. A campanha estava oficialmente encerra-
da e o pleito aconteceria no dia seguinte. Ao sair pela porta 
do terminal de desembarques domésticos, sempre com a 
camisa vermelha do psp, o candidato foi recebido por alguns 
poucos jornalistas e um ou outro transeunte que lhe saudava 
à distância com um tímido “Vamos, Lucio”.

– Obrigado, precisamos desse apoio – respondia, inva-
riavelmente, com um aceno de mão e um sorriso, interrom-
pendo a entrevista, se era preciso. Então, aproveitava para 
contar que Rafael Correa estava sendo vaiado em todos os 
lugares por onde passava, enquanto ele era recebido com 
entusiasmo pelas pessoas. – Todos dizem “com Lucio estáva-
mos melhor” – insiste.

É difícil saber se o candidato estava ou não dizendo 
a verdade, mas o fato é que os resultados eleitorais surpre-
enderiam a todos. Lucio recebeu 30 por cento dos votos 
válidos, aproximadamente o dobro do que era previsto por 
todos os institutos de pesquisa. Uma enxurrada de analistas 
(e o próprio Correa, um dia depois de ter sido reeleito) saiu 
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NOTAS

1 O título peguei emprestado de galeano, 1992.

2 Cantões são unidades administrativas do território equatoriano. Estão inseridos 
territorialmente nas províncias. A República do Equador possui 226 cantões, dis-
tribuídos em 24 províncias. Apenas três cantões não se encontram subordinados a 
qualquer governo provincial. Os cantões, por sua vez, dividem-se em paróquias ou 
municípios, que podem ser urbanos ou rurais. Dentro de cada cantão se distribuem 
as municipalidades. Por exemplo, a província de Azuay é formada por 15 cantões. 
Um deles é Cuenca, capital provincial, que por sua vez possui 22 paróquias, entre 
elas a própria Cuenca (capital paroquial), Baños, Cumbre e Llaco.

3 “Policiais civis em greve e policiais militares entram em confronto em sp”, in Folha 
Online. 16/10/2008.

do aborto. Também vamos pedir uma reforma para garan-
tir a absoluta tranquilidade da propriedade privada. Essa 
Constituição afugenta os investidores.

Lucio acredita que os investimentos, sobretudo os 
estrangeiros, são a chave para gerar fontes de trabalho e, 
assim, reduzir a criminalidade que cada vez mais preocupa 
os cidadãos. Para isso, diz que é necessário estabilizar a eco-
nomia. Como? Mantendo o dólar estadunidense como única 
moeda em circulação no Equador, fortalecendo a segurança 
jurídica e recuperando a confiança que “lamentavelmente” 
se perdeu com Rafael Correa.

– O senhor é um neoliberal? – pergunto.
– Sou eminentemente nacionalista. Se quiser me 

posicionar dentro da velha classificação ideológica, estou 
na centro-esquerda. Mas não sou um centro-esquerdista 
restrito a meu grupo político e submetido pela ideologia. Sou 
um centro-esquerdista moderno, pragmático, que toma as 
decisões com base no interesse nacional e naquilo que favorece 
nosso povo. Sou nacionalista, justicialista, integracionista, 
latino-americanista e profundamente humanista. Todo meu 
esforço vai no sentido de melhorar o bem-estar das pessoas.

Talvez por isso os santinhos de Lucio traziam, junto à 
sua foto, os dizeres: Ecuatoriano, estoy aquí por ti, slogan per-
feito para uma candidatura que veio (de novo) salvar a pátria.

– Se não me apresento às eleições, o Equador vai cair 
num abismo do qual dificilmente poderá ser resgatado. O 
socialismo do século xxi já fracassou no século passado. Não 
podemos regredir cem anos. Temos que avançar, temos que 
imitar os países de sucesso.
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José atende a todas as exigências físicas de um guarda-costas: 
tem a cabeça raspada, os braços fortes e aqueles bons dois 
metros de altura, perfeitos para o ofício de intimidar. Os 
olhos estão sempre atentos, e a cara de mau define as linhas 
de seu rosto enquanto está em serviço. Mas, nas horas vagas, 
não tem problemas para sorrir. É soltando uma boa risada, 
por exemplo, que confidencia sua paixão pelo Brasil. “E pelas 
brasileiras”, complementa, agora com uma inconfundível 
malícia que extravasa pelos olhos. Conta que já esteve algu-
mas vezes em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, e que 
gostou “muito” do que viu pelas praias, de biquíni, enquanto 
curtia o sol e bebia uma caipirinha.

Durante o tempo em que desfrutou das benesses 
litorâneas do Brasil, José na verdade estava a trabalho. E seu 
trabalho é ser a sombra de Álvaro Noboa, empresário muito 
conhecido no Equador, famoso pela estatura de sua conta 
bancária, que é inversamente proporcional à de seu corpo. 
O magnata também chama a atenção por um capricho 
pessoal: a insistência em ser presidente da República. Noboa 
não se contenta com ser o homem mais rico do país. Quer 
governá-lo, e agora entra pela quarta vez numa corrida 
eleitoral com esse intuito.

A campanha exige que o candidato pise em cada uma 
das 24 províncias equatorianas, converse com os cidadãos, 
mostre a cara e o plano de governo. Viajar talvez seja a 
maneira mais eficaz de reverter os resultados desfavoráveis 
das pesquisas de opinião pública. Noboa está em terceiro nas 
intenções de voto. E se o candidato tem que se locomover, José 

para 
acabar com a luta 
de classes
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sentado ao lado. José, claro, completa a comitiva que espera 
as ordens da torre de comando para embarcar de volta a 
Guayaquil. Um jatinho particular já esquenta os motores no 
hangar especialmente reservado à trupe presidenciável.

O calendário marca 24 de abril, uma sexta-feira, último 
dia da campanha eleitoral de 2009. Impecável dentro de um 
terno preto e sufocado por uma gravata bordô, Noboa não 
consegue esconder o cansaço. Passou o dia todo perambu-
lando pela capital, metido em reuniões, apertando mãos, 
acenando para a gente na rua e discursando para seus corre-
ligionários, uma rotina que segue intensamente há um mês 
e meio. Não há suíte de luxo que aguente, nem mesmo as 
que Álvaro costuma reservar para si e a esposa no Hilton 
quitenho. O esgotamento físico que os imperativos da cam-
panha impuseram ao candidato se revela nas repetidas vezes 

vai com ele e acata instantaneamente todas as suas ordens. É 
a pessoa que mais tempo passa ao lado do dirigente máximo 
do Partido Renovador Institucional Ação Nacional (prian), 
a terceira força política do Equador, que só não foi registrada 
como Partido Renovador Institucional Álvaro Noboa, man-
tendo as mesmas iniciais, porque a justiça eleitoral equato-
riana não permitiu tal nível de personalismo.

São nove horas da noite. Depois de passar um dia intei-
ro a sua procura, encontro Álvaro Noboa na sala vip do 
Aeroporto Internacional Mariscal Sucre, em Quito. Junto a 
ele, resolvendo pequenas pendências, falando ao celular ou 
batendo um papo descontraído ponteado de risadas, é possí-
vel identificar a deputada Anabella Azín, também conhecida 
como sra. Noboa, esposa e candidata à vice-presidente na 
chapa do marido. Um outro casal muito bem arrumado está 
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pai. A tragédia empurrou sua mãe, grávida e sem dinheiro, 
para a cidade grande. Luis foi junto. Escolheram Guayaquil, 
no litoral, e foi ali que o menino começou a construir sua 
fortuna. Deixou a escola aos 11 anos e trabalhou em deze-
nas de negócios, sempre crescendo. Vendia revistas, panos 
para polir metais, ganhava a vida com pequenos biscates. O 
começo humilde não impediu que, em 1955, aos 39 anos, já 
tivesse juntado seu primeiro milhão.

A estrada que conduziu Luis Noboa ao mundo dos 
milionários foi pavimentada pelo agronegócio. O futuro 
magnata deu os primeiros passos na área trabalhando com 
café, mas foi a exportação de banana que hipertrofiou sua 
conta bancária.

Após a Segunda Guerra Mundial, o cultivo bananei-
ro encontrou condições muito favoráveis para expandir-se 
pela economia do Equador. Os anos quarenta chegavam ao 
fim quando o governo do presidente Galo Plaza percebeu os 
ventos favoráveis da conjuntura econômica e decidiu inves-
tir no negócio. A crise nas plantações da América Central, 
atacadas pelas pragas, e a forte demanda internacional pela 
fruta ajudaram. Com a assessoria especializada da United 
Fruit Company, a potência norte-americana que liderava o 
setor, o país incrementou suas vantagens comparativas e tor-
nou-se o maior produtor e exportador mundial de banana 
por aproximadamente duas décadas.

No cenário interno, a Exportadora Bananera Noboa 
dominou o negócio quase desde sempre. Em 1964, a empre-
sa de Luis concentrava, junto com as gigantes estaduniden-
ses United Fruit e Standard Fruit, mais de 50 por cento das 
vendas internacionais da banana equatoriana. Esse protago-
nismo empresarial durou por muitos anos: em 1990, a com-
panhia ainda detinha, sozinha, 44,1 por cento do mercado.1 
Hoje continua na ponta.

em que pressiona as mãos contra os olhos fechados, suspira 
ou passa o lenço sobre a testa suada. Os gestos de cansaço se 
repetem entre uma e outra bronca emitida pelo telefone, ou 
quando alguém lhe faz alguma pergunta aparentemente des-
necessária. Com certeza não é a melhor hora para conversar, 
mas Noboa havia-se comprometido com uma derradeira 
entrevista. E, afinal, era a última chance de ouvi-lo antes das 
eleições, que aconteceriam dali dois dias. A aproximação só 
foi possível depois de muitas ligações para seus assessores e, 
mais tarde, de uma longa espera do lado de fora do terminal 
de embarques privados do aeroporto. Quando o comboio 
do prian chegou, Noboa escondido atrás da escuridão dos 
vidros fumê, foi um ok de José que abriu o caminho.

– Em linhas gerais, meu projeto de governo é converter o 
Equador num país de primeiro mundo – resume o candidato.

– Como?
– Desenvolvendo a educação e as empresas. O que pro-

ponho para transformar o Equador é fazer simultaneamen-
te esses dois tipos de investimentos – receita. – Temos que 
dar às empresas toda a liberdade e a proteção necessária, 
acabar com a luta de classes e abaixar os impostos para que 
venham colocar seu dinheiro no país, que venham do Brasil, 
Argentina, Europa, Estados Unidos, tanto faz. Enquanto as 
empresas vão chegando, quero preparar um plano educativo 
massivo e popular para, primeiro, dar um diploma de ensino 
técnico aos equatorianos e, depois, um diploma universitário.

Álvaro Noboa se define como um liberal, e é bem pro-
vável que já tenha nascido assim. A fortuna que faz dele o 
homem mais abonado do país foi multiplicada a partir da 
herança de seu pai, uma espécie de versão equatorial do 
self-made man ianque. Luis Noboa Naranjo nasceu pobre 
e morreu rico, muito rico. Aos oito anos de idade viu um 
homem cair do cavalo e ser pisoteado até a morte. Era seu 
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Pragas ou enchentes que danassem hectares inteiros de plan-
tação não chegavam a prejudicar diretamente as finanças dos 
exportadores ou a impor-lhes grandes prejuízos. Seu negócio 
era comprar de quem tinha para vender e vender para quem 
quisesse comprar, uma simples questão de pegar daqui, entre-
gar ali e tirar desse vai-vem a maior taxa de lucro possível. Por 
outro lado, o ramo da exportação se aproveitava de uma equa-
ção capitalisticamente perfeita de mão de obra abundante e 
terras disponíveis. Havia muito espaço para cultivar banana 
na costa do Pacífico e muita gente disposta a trabalhar nas 
lavouras. Braços vinham de todo o país. É importante ainda 
lembrar que o Estado não poupou esforços para construir a 
infraestrutura e oferecer subsídios suficientes para alavancar 
a exportação da fruta, que nesse momento era vista como a 
salvação da balança comercial equatoriana. 

As condições produtivas permitiram à classe agroex-
portadora concentrar boa parte da riqueza gerada com as 
vendas internacionais.

Os exportadores abocanhavam a maior parte da renda bana-
neira. Trabalhadores e produtores, juntos, apenas recebiam a 
metade do valor agregado nacional. Isso fez com que uma parte 
dos recursos gerados fosse investida fora do país, enquanto as 
frações comerciais e financeiras de Guayaquil aumentaram sua 
capacidade de apropriação e reinvestimento do excedente.3

Luis Noboa era um dos principais expoentes da elite guaya-
quilenha, e sua visão empresarial – em sintonia com o que 
escreve o economista Alberto Acosta no trecho acima – não 
ficou restrita à exportação de banana. O dinheiro que conse-
guiu com a venda da fruta, Luis direcionou para a diversifi-
cação de seus negócios. No momento de sua morte, em 1994, 
o empresários tinha 78 anos e interesses financeiros espalha-
dos pelo processamento de açúcar, a fabricação de farinha, 

Para além do empreendedorismo do patriarca, por si 
só suficientemente agressivo, a riqueza da família Noboa 
tem também uma explicação socioeconômica. Os Noboa 
nunca produziram toda a banana que vendiam – e nem 
as que continuam vendendo. A família é dona de pelo 
menos dez fazendas que, juntas, somam aproximadamente 
7,1 mil hectares. No entanto, a maioria dos cultivos nego-
ciados pela Bananera está nas mãos de “produtores afilia-
dos”, cujas terras se espalham por 36,6 mil hectares. Um 
artigo assinado pela ong Acción Ecológica e publicado em 
2006 pelo Indymedia estima “que entre 70 e 80 por cento 
das bananas exportadas por Noboa não procedem de suas 
terras, mas de provedores”.

Luis, portanto, foi muito mais um atravessador do que 
um fazendeiro. Comprava a fruta de pequenos proprietários, 
geralmente a baixo preço, e revendia no exterior, sobretudo 
nos Estados Unidos e Europa, obedecendo às cotações do 
mercado internacional de commodities. Além de multiplicar 
seus rendimentos com a diferença nos preços de compra e 
venda, o mecanismo adotado pelos agroexportadores equa-
torianos também reduzia as incertezas do negócio.

Os exportadores, em todos esses anos, estiveram relativamente 
protegidos dos riscos externos comprando a fruta proveniente 
dos pequenos e médios produtores, que satisfazem o cresci-
mento da demanda pela banana ao mesmo tempo em que assu-
mem as perdas quando o mercado se deprime. Por isso mesmo 
jamais se preocuparam muito com a baixa produtividade, per-
versamente viável pelos baixos salários e pela produção exten-
siva da fruta, garantidos pela mão de obra abundante e pela 
existência de terras não colonizadas. Os senhores da banana 
eram relutantes em reconhecer os preços fixados pelos produ-
tores quando havia dificuldades no mercado externo, mas tam-
pouco dividiam a renda quando as cotações subiam.2
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Ninguém sabe ao certo, nem a equipe especializa-
da no mundo empresarial da Forbes, por que Noboa foi 
preterido pelo pai durante a divisão da herança. Alguns 
dizem que Luis sabia que Álvaro não seria capaz de con-
duzir sua empresa mais rentável em sociedade com a 
madrasta. Outros apostam que o velho investidor gostava 
tanto de seu filho, mas tanto, que lá do Céu queria ver o 
caçula construindo sozinho a própria riqueza. Há ainda 
especulações sobre a irritação do patriarca com a ambi-
ção de Alvarito, o que teria deteriorado a relação entre 
os dois. Fofocas familiares à parte, o fato é que o homem 
que agora se candidata uma vez mais à presidência do 
Equador acabou vitorioso nos tribunais. E admitiu: “Sei 
que há muitas coisas estranhas na minha vida, mas o que 
posso fazer? Saio sempre bem”.6

Álvaro Noboa é advogado. Tem um diploma da 
Universidade de Guayaquil, onde estudou enquanto dirigia 
uma imobiliária que já lhe dava bastante dinheiro na época 
da faculdade. Conseguiu sozinho uma pequena rique-
za antes de se formar bacharel. Na adolescência, Alvarito 
havia frequentado as nobres instalações do Instituto Le 
Rosey, o colégio interno mais tradicional da Suíça. Ali fez 
amizades influentes e aprendeu a falar inglês e francês.

Talvez por ter vivido toda a vida em ambientes pri-
vilegiados é que Alvarito deseje acabar com a pobreza no 
Equador. Este, aliás, é seu maior sonho e, garante, o motor 
de tantas candidaturas.

– Abraham Lincoln, Salvador Allende e Lula tenta-
ram muitas vezes antes de chegar ao poder. Por que Álvaro 
Noboa se candidata novamente? Ora, porque o Equador 
continua pobre e porque nenhum dos últimos presidentes 
que governaram o país pôde mudar a situação – justifica. – 
Enquanto o problema não se resolver, continuarei tentando 

o transporte marítimo e rodoviário, bancos, seguros, bebi-
das, meios de comunicação e uma extensa lista de etcéteras.4 
Mais de cem empresas chegaram a estar diretamente sob a 
tutela da família. O centro nevrálgico dos empreendimentos 
Noboa, contudo, sempre foi a banana.

– O Equador tem muitos recursos naturais – continua 
Álvaro. – Tem gás, que nunca foi explorado, tem cobre, ouro e o 
petróleo, que vem sendo muito mal administrado. Além disso, 
temos uma grande capacidade turística nas ilhas Galápagos, 
na Amazônia, nos Andes e na Costa tropical. Temos tudo a 
nosso favor. Então, é muito importante criar e desenvolver 
fontes de trabalho explorando nossos recursos naturais.

Alvarito, como ficou conhecido no país, herdou 50,1 por 
cento do império construído pelo pai. Antes de abocanhar 
as ações, no entanto, teve que brigar muito com seus irmãos 
na justiça. A batalha durou nove anos e teve um custo total 
de 20 milhões de dólares. Segundo a Forbes, foi uma das 
mais caras disputas familiares que já se viu na história dos 
bilionários.5 Num artigo publicado em 2003, a revista dos 
world’s business leaders reproduziu o diálogo que Álvaro 
teria travado com o velho Luis em seu leito de morte: “O 
que você deseja, meu filho?”, teria perguntado o patriarca, já 
tomado pelo câncer. “O negócio bananeiro, pai.”

A conversa fora relatada por Álvaro Noboa à corte de 
Londres, onde a querela foi definitivamente julgada depois 
de passar pelos tribunais do Equador e dos Estados Unidos. 
Don Luis teve que dizer não às ambições de Alvarito 
porque já havia prometido a joia de sua coroa empresarial 
à segunda esposa, Mercedes. Além de ficar sem as bananas, 
o filho que mais tarde viria a comandar a maior parte de 
seu império teve ainda que se ver preterido na hora da divi-
são da herança: ficou com apenas 7,5 milhões de dólares, 
enquanto seus irmãos receberam 150 milhões cada um.
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– O senhor uma vez se definiu ideologicamente como 
uma pessoa de direita e esquerda...

– Que bela memória você tem. Que bela memória, 
parabéns!

– Obrigado, mas... Como é isso?
– Bom, para gerar produção e emprego, sou de direi-

ta. E sou de esquerda para promover justiça social, porque 
na história da humanidade sempre os melhores programas 
sociais foram elaborados pela esquerda, e os melhores pro-
gramas de produção foram trazidos pela direita – contex-
tualiza. – Gostaria de governar com os dois: ter os melhores 
homens de direita, para que ajudem a produção nacional, 
e os melhores homens de esquerda, para educação, saúde, 
seguridade social, essas coisas em que os esquerdistas são 
realmente muito bons.

Como escreve o economista Alberto Acosta em sua 
Breve Historia Económica del Ecuador, a disparidade entre 
os rendimentos dos produtores e exportadores de banana do 
Litoral, sobretudo na província de Guayas, desembocou num 
importante movimento campesino regional. Isso durante o 
auge do negócio bananeiro, entre as décadas de quarenta e 
sessenta. Mais recentemente, em 2002, os trabalhadores da 
fazenda Los Álamos retomaram a luta e tentaram montar 
um sindicato. Álvaro Noboa, dono das terras, não gostou 
muito da ideia.

Quase nenhum dos 150 mil trabalhadores bananeiros do 
Equador, a maior força laboral desta indústria na América 
Latina, está sindicalizado, e a reação da empresa foi imediata. 
Uns 120 trabalhadores foram demitidos na hora. Os emprega-
dos temporários foram comunicados de que já não havia tra-
balho. Os esforços para negociar com a companhia não deram 
resultados e, depois da demissão de outros três ativistas, os 
trabalhadores iniciaram uma greve. Nove dias mais tarde, 400 

até cumprir a missão da minha vida, que é erradicar a 
pobreza e converter o Equador num país de classe média, 
onde haja saúde e educação. Quero que todos os equatoria-
nos vivam como a classe média na Argentina, no Chile ou 
no Brasil. O Brasil era um país pobre, muito parecido com o 
Equador. Agora 50 por cento dos brasileiros têm casa, auto-
móvel, educação e saúde. Enquanto não alcançarmos esse 
nível, seguirei concorrendo à presidência.

Álvaro Noboa chegou ao segundo turno em todas as 
outras três vezes em que tentou ser presidente do Equador. 
Agora, apesar de seus esforços políticos, das aparições 
televisivas, das centenas de entrevistas radiofônicas e dos 
anúncios estampados diariamente nos principais jornais 
do país, não conseguiria sair da terceira posição, alcan-
çando pouco mais de dez por cento dos votos. Na noite 
daquela sexta-feira, porém, ainda se mostrava confiante no 
povo e nas urnas. E, de acordo com previsões pessoais, iria 
mais uma vez para um duelo eleitoral, de novo com Rafael 
Correa. A diferença, dizia, é que agora não seria derrotado.

– Hoje há mais anticorreísmo que correísmo. Qualquer 
candidato que vá para o segundo turno com Correa será pre-
sidente devido à quantidade de anticorreísmo que existe.

No final, não houve necessidade de uma nova vota-
ção. A lei equatoriana estabelece que o primeiro colocado 
nas eleições seja automaticamente conduzido ao cargo caso 
obtenha mais da metade da preferência popular. O postulan-
te ainda pode sair vitorioso no primeiro turno caso consiga 
um mínimo de 40 por cento dos votos válidos e tenha uma 
margem de dez pontos percentuais sobre o segundo coloca-
do. Rafael Correa, que já havia vencido Álvaro Noboa num 
apertado segundo turno em 2006, foi escolhido por 51 por 
cento do eleitorado equatoriano. As previsões de Alvarito 
estavam equivocadas.
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habida, as crianças entrevistadas asseguraram haver tra-
balhado em plantações que produzem para Noboa. Como 
obviamente não tinham contato direto com o patrão, apenas 
era possível conhecer o dono das bananas pelas etiquetas que 
eram obrigadas a colar em cada penca. O produto de Noboa, 
entre outros nomes-fantasia, leva a marca de “Bonita”, líder 
no mercado estadunidense. Os trabalhadores mirins expli-
caram à ong que tinham contato com substâncias quími-
cas, manuseavam plásticos tratados com inseticidas, esta-
vam expostos a fumigações aéreas e eram escalados para 
aplicar agrotóxicos nas lavouras sem a proteção necessária. 
Também descreveram o uso de ferramentas afiadas, como 
foices e facões. Quatro meninos explicaram que carregavam 
pesados fardos de banana dos campos até os locais de pro-
cessamento, e três meninas adolescentes relataram casos de 
abuso sexual.10

– Venho pra cá depois da escola e trabalho o dia todo – 
contou ao New York Times Esteban Menéndez, de dez anos. 
– Tenho que trabalhar pra ajudar meu pai, pra ajudar ele a 
ganhar dinheiro.

O velho Luis Noboa tem uma série de frases conheci-
das, que hoje em dia são conservadas pelos herdeiros de sua 
memória e seu espólio empresarial. Uma delas, justamente a 
que fala sobre a importância do trabalho, diz:

Não importa que tipo de trabalho seja, o importante é traba-
lhar. É a única maneira de se dar bem na vida. A coisa mais 
vil neste mundo, o que mais me desagrada, é a dádiva fácil. 
Quando todos tiverem trabalho, quando todos trabalharem 
mais, nos esqueceremos da política e teremos criado bem-estar. 
E, quando se tem bem-estar, ninguém pensa em matar, em 
fuzilar ou conspirar. A base fundamental do homem é ter tra-
balho abundante e honrado. O homem sem trabalho não crê na 

homens mascarados e armados com rifles chegaram a uma 
das plantações grevistas em caminhões da empresa Noboa. 
Invadiram as casas dos trabalhadores e roubaram seus per-
tences. Quando os grevistas quiseram resistir, foram baleados. 
Mauro Romero, de 26 anos, teve a perna amputada por causa 
dos ferimentos. Na noite seguinte, os mesmos homens dispa-
raram novamente contra os grevistas. Vários foram atingidos. 
Um forte contingente policial chegou ao local um dia depois, 
mas os trabalhadores que viviam nas casas cedidas pela com-
panhia haviam sido desalojados e um grupo de fura-greves já 
estava contratado para reiniciar a produção.7

É verdade que numa ocasião Álvaro Noboa havia dito, com 
estas mesmas palavras, que amava os empregados de Los 
Álamos. Mas também é verdade que, durante uma reunião 
com congressistas estadunidenses, declarou que não gostava 
de sindicatos e que iria combatê-los.8

– Se o governo dos Estados Unidos nos obriga a ter sin-
dicatos, acabaremos como a Colômbia, onde os sindicatos 
bananeiros estão ligados à guerrilha.

Em entrevista ao jornal The New York Times9 alguns 
meses após o ocorrido, um dos advogados das empresas 
Noboa atribuiu aos trabalhadores a explosão de violência. 
Segundo Rafael Pino, os guardas foram mobilizados para 
proteger a propriedade dos atos vandálicos dos grevistas. 
“Em nenhum momento houve tiros disparados do nosso 
lado”, argumentou. Contra a versão institucional pesa o 
depoimento de Jan Nimmo, um advogado escocês que 
estava junto aos trabalhadores no momento do ataque e 
gravou todo o confronto com sua câmera. “Foi uma agres-
são contra pessoas inocentes”, testifica.

O empresário também já enfrentou acusações da ong 
Human’s Right Watch por utilizar mão de obra infantil 
em suas lavouras. De acordo com o estudo La cosecha mal 
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justiça social. Fico orgulhoso por ter criado trabalho para tanta 
gente e gostaria de seguir dando emprego para muitos mais.

O patrimônio declarado de Álvaro Noboa ultrapassa o 
bilhão de dólares. Desse montante, 253 milhões na verdade 
pertencem ao Serviço de Rendas Internas (sri) do Equador.11 
A dívida, acumulada durante anos e anos de sonegação, está 
sendo cobrada na justiça. Enquanto isso, aproximadamen-
te 45 por cento dos lares equatorianos amargam a pobreza. 
Para o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (inec), 
responsável pelo levantamento, um “lar pobre” é todo aquele 
cujas necessidades básicas – acesso à educação, saúde, nutri-
ção, moradia, serviços urbanos e oportunidades de emprego 
– não estão devidamente atendidas.12 Na zona rural, a cifra 
sobe para 82 por cento.
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– É aqui que o Rafael Correa vota? – pergunto a um homem 
de terno, gravata e óculos escuros que está parado junto ao 
portão do Colégio Central Técnico, em Quito. Tem a seu 
lado um colega vestido exatamente da mesma maneira. Dá 
para ver um fone de ouvido plugado em apenas uma de suas 
orelhas, de onde sai um fio transparente que desce enroladi-
nho para algum lugar dentro de sua camisa.

– Não sei – responde. Tem a expressão inconfundível de 
quem está cumprindo ordens.

– Na Presidência me passaram a informação de que 
seria aqui. Só queria confirmar...

– Já disse que não sei.
É claro que sabe. Em nenhum outro recinto eleitoral do 

Equador há tanta agitação. Nem tanta segurança. Agentes 
uniformizados, seja de farda ou de black tie, espalham-se 
por todos os lados. Muitos outros mais devem estar circu-
lando por aí escondidos em roupas comuns. No telhado, 
devidamente trajados de camuflagem, caminham atirado-
res de elite. Muita gente está parada, esperando. Andam 
para lá e para cá, bebem de uma garrafinha de água, encon-
tram a maneira mais eficiente de não se aborrecer enquanto 
o tempo passa. É possível ainda ver um e outro jornalista 
falando ao celular, testando gravadores, tomando algumas 
imagens dos eleitores que incessantemente entram e saem 
das urnas, lendo qualquer coisa ou apenas observando. O 
movimento aumenta e o clima fica mais carregado de expec-
tativa conforme o relógio se aproxima das nove horas. Faz 
sol e um pouco, só um pouco, de calor.

6a 
revolução cidadã
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figura política do momento. El presi es pop, não há dúvidas. 
De nada adiantaram os esforços do agente para manter o 
caminho livre. Tudo se desmanchou com a chegada do man-
datário, e a muvuca é geral.

Em meio à balbúrdia, Rafael Correa avança intocá-
vel. Zelam por sua integridade três linhas de força. Na 
primeira delas, em contato direto com a massa, coloca-
-se uma meia dúzia de militares. Portam metralhadoras 
que repelem, sem gatilho mas com dureza, todo aquele que 
tenta aproximar-se um pouco mais. A segunda camada 
está recheada de policiais e armas na cintura. Por último, 
ombro a ombro com o chefe de Estado, um círculo de terno 
e gravata. Atrás dos três paredões de segurança profissio-
nal, Rafael Correa caminha tranquilo, e responde como 
pode às centenas de perguntas disparadas pelos repórteres 
que se aglomeram à sua volta, dezenas deles. As questões 
tratam de todos os temas e, assim como os jornalistas na 
briga pela melhor posição, encavalam-se umas em cima 
das outras. Quando os braços não dão conta, a competição 
é para ver quem fala mais alto.

– Quem sairá vencedor, presidente? – consigo. 
– O povo equatoriano e a democracia – as respostas vêm 

tão rápidas e pontuais como os questionamentos, mas, ao 
contrário destes, gritados, as palavras de Correa mal podem 
ser ouvidas em meio ao barulho. Algumas vezes, no entanto, 
o mandatário se detém para discorrer um pouco mais sobre 
a importância do momento:

– O Equador já ganhou porque estamos assistindo 
a uma verdadeira festa democrática. Todos se dirigiram 
às urnas com alegria, com convicção e esperança. Está em 
nossas mãos voltar ao passado ou continuar com a mudança, 
com o futuro, com a busca pela justiça.

– E qual é o futuro da Revolução Cidadã? – emplaco outra.

Então alguém surge no meio da multidão. Acompanham-
no dois assistentes. A voz alta, que por vezes se transforma 
em grito, não esconde o aborrecimento de quem parece já 
estar acostumado a executar sempre a mesma tarefa.

– Pessoal, vamos deixar essa passagem livre, por favor. A 
imprensa pode se posicionar aqui, junto à parede. Os demais 
ficam do lado de lá – ordena.

Pouca gente lhe dá ouvidos. Quem veio votar no mesmo 
lugar que vota o presidente da República não quer perder a 
oportunidade de chegar perto, ainda que seja para xingá-lo, 
e os jornalistas nem pensam em arredar pé de onde estão. 
Daqui a pouco, repórteres, fotógrafos e cinegrafistas se 
enfrentarão uns aos outros num divertido jogo de empurra-
-empurra pela atenção (e algumas palavras) do mandatário. 
Por isso, ninguém pretende ceder um milímetro sequer do 
terreno que conquistou à custa de muita espera. Até porque 
os políticos equatorianos nunca chegam no horário. Toda 
tentativa de antecipação se transforma numa luta segundo 
a segundo contra a paciência. Com Rafael Correa não seria 
diferente. Depois que o chefe da segurança presidencial 
conseguiu, com berros e cara feia, distribuir curiosos e 
repórteres pelo corredor de entrada da escola, lançou mão de 
um pequeno comunicador que esconde na manga do paletó e 
falou qualquer coisa, muito provavelmente que a barra estava 
limpa, porque em poucos minutos um 4x4 branco de vidros 
espelhados estacionaria na porta. Protegem-no viaturas 
da polícia e do serviço especial do Exército, batedores em 
motocicleta, homens fortemente armados e guarda-costas.

É difícil, quase impossível, aproximar-se de Rafael 
Correa quando as portas do veículo se abrem. Seu sorriso 
debochado, o mesmo dos cartazes e santinhos eleitorais, está 
ao inalcançável alcance das mãos, muito perto e muito longe. 
Mesmo assim, a gente se aglomera mais e mais em torno da 
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revólver da algibeira, executar o próprio algoz e proclamar: 
“Deus não morre”. Pode ser, mas em 2009 Ele não atenderia 
às preces da oposição, nem da mais devota.

Neste domingo de eleições todo o país espera a vitória de 
Rafael Correa já no primeiro turno. Muitos não torcem para 
isso, claro. Tem gente que quer mais é que o presidente vá 
para o inferno, só que todos os institutos de pesquisa dizem 
que os próximos quatro anos de mandato já têm dono.2 E 
foi assim durante toda a campanha. Desde o primeiro até 
o último levantamento eleitoral, Correa sempre apareceu 
surfando em primeiro lugar, com mais da metade dos votos 
válidos. O único momento em que a candidatura correís-
ta correu algum perigo foi em meados de fevereiro, quando 
vazou a informação de que alguns membros do governo – 
um deles alocado no primeiro escalão – teriam ligações com 
as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (farc).

•

Os pivôs da crise foram José Ignacio Chauvín, um 
velho militante de esquerda que então ocupava o cargo de 
subsecretário no Ministério de Governo, e o próprio titular 
da pasta, Gustavo Larrea, cuja trajetória política se mistura 
com a luta pelos direitos humanos no Equador.

A história remonta ao dia 1o de março de 2008. Nessa 
data, o Exército colombiano quebrou uma longa tradição de 
respeito à soberania dos países vizinhos e invadiu o terri-
tório equatoriano. O alvo era um acampamento das farc 
instalado em algum lugar da floresta amazônica próximo 
à localidade de Angostura. Depois de um intenso trabalho 
de inteligência, aviões supertucano foram enviados para 
bombardear a zona por volta da meia-noite. Três horas mais 
tarde, helicópteros continuaram o ataque, seguidos de uma 

– Seguir com as transformações. A pátria já é de todos e 
de todas – exclama.

Rafael Correa mistura seus mini discursos e bordões 
oficialistas com acenos e sorrisos aos eleitores que, de longe, 
ovacionam sua presença. Uma delas, admiradora exaltada, 
aplaude efusivamente o homem que está no centro da rodi-
nha forçuda. A emoção é tanta que a mulher se lança contra 
o cordão que isola o mandatário. Grita sem parar o título 
universitário do presidente – “economista! economista!” – e 
só é calada pelos safanões metálicos que a primeira linha 
da segurança presidencial aplica a todos que vê pela frente. 
Assim, só assim, Correa consegue chegar até a urna, votar 
em si mesmo, sorrir para as dezenas de câmeras que já espe-
ravam um sorriso seu e retornar ao carro, entre os mesmos 
empurrões e gritos jornalísticos que o tinham acompanhado 
na ida. Dali voaria a Guayaquil para acompanhar a votação 
da irmã, Pierina, que aparece em segundo lugar nas sonda-
gens para o governo da província de Guayas.

Lá em cima, os atiradores de elite, ao contrário dos 
guarda-costas, não tiveram nenhum trabalho esta manhã. 
Nos registros históricos consta que apenas um presiden-
te equatoriano perdeu a vida em pleno exercício do poder.1 
Na segunda metade do século xix, Gabriel García Moreno, 
principal bastião do conservadorismo no país, comandava 
um governo repressor que defendia com firmeza os valo-
res cristãos e latifundiários. Era, para muitos, o símbolo do 
atraso. Talvez por isso cultivava um punhado de desafetos. 
Em agosto de 1875, um deles, apoiado por militantes libe-
rais, enfiou-lhe uma faca nas costas. O golpe foi desferido 
quando o presidente adentrava o Palácio de Carondelet para 
mais um dia de trabalho. García Moreno desfaleceu sobre 
o que alguns minutos mais tarde se transformaria numa 
poça de sangue. Morreu ali mesmo, não sem antes sacar o 
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11 pessoas tenham sobrevivido e conseguido se embrenhar na 
floresta antes da chegada dos soldados equatorianos. Não se 
sabe sua identidade ou paradeiro.

Desde então, o Equador resolveu investir mais na segu-
rança de sua fronteira nordeste. O presidente Rafael Correa 
ordenou ao Exército que atire contra qualquer grupo armado 
que cruze a fronteira. Pequenas invasões acontecem com 
frequência na região, e são empreendidas tanto pelas farc 
como por outras organizações criminosas que perambulam 
pelos rios que correm entre os dois países. São reconhecidas 
como Grupos Ilegais Armados da Colômbia (giac).

A maior eficiência do Exército equatoriano no combate 
à guerrilha pode ser sentida no número de acampamentos 
destruídos dentro do Equador ao longo dos últimos anos. 
Em 2005 foram 14. Um pouco mais efetivo foi o comba-
te em 2006 e 2007, com 45 e 47 bases desmanteladas. No 
entanto, depois da invasão colombiana, 182 concentrações 
das farc foram interceptadas pelos equatorianos. Fabián 
Varela Moncayo, chefe do Comando Conjunto das Forças 
Armadas, revelou ao jornal El Comercio que agora existe 
uma única cadeia de comando para as três armas no norte 
do país. O objetivo é agilizar as operações antiguerrilheiras. 
As verbas adicionais destinadas pelo governo também aju-
daram. Em 2000, o orçamento equatoriano para defesa foi 
de 267 milhões de dólares, cifra que foi crescendo ao longo 
dos anos e que, em 2008, chegou a 919 milhões.

Contudo, as relações diplomáticas entre Equador e 
Colômbia permanecem cortadas. Rafael Correa decidiu 
pelo rompimento no dia 2 de março, logo após confirmar 
que a incursão em Angostura havia sido mesmo obra dos 
colombianos. Até hoje o presidente não admite a invasão 
sob nenhuma hipótese, e se respalda nas declarações da 
Organização dos Estados Americanos (oea) e do Grupo do 

incursão por terra. Apenas às seis e meia da manhã um 
informe de Bogotá chegou a Quito comunicando o confron-
to com a guerrilha em solo equatoriano.

Os batalhões nacionais só conseguiram chegar ao 
local 12 horas depois. Encontraram no meio da floresta uma 
clareira completamente destruída, fuzis ak-47, 25 cadáve-
res e três mulheres gravemente feridas: Lucía Morett, Dóris 
Bohórquez e Marta Pérez. Elas foram transladadas ao Hospital 
Militar, na capital, onde receberam os cuidados necessários. 
Sobreviveram, e hoje se encontram exiladas na Nicarágua. 
Lucía era então uma estudante de filosofia da Universidade 
Nacional Autônoma do México. Estava no acampamento, 
segundo ela mesma, realizando um trabalho de campo sobre 
as farc junto com outros quatro companheiros de faculdade 
que não resistiram ao ataque. Dóris e Marta, ambas colombia-
nas, integravam a guerrilha. Além delas, suspeita-se que mais 
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ao contrário do que se poderia esperar, não houve combate. 
O comandante do batalhão fronteiriço justificaria a falta de 
agressividade com uma razão bem simples: os guerrilheiros 
estavam em maior número. Os equatorianos, então, preferi-
ram dialogar e pedir que se retirassem de seu território, ao 
que os inimigos teriam obedecido prontamente para poupar 
vidas de ambos os lados.

Diz-que-diz-que à parte, o fato é que José Ignácio 
Chauvín foi afastado do governo e preso assim que sua rela-
ção pessoal com Raúl Reyes veio à tona. Gustavo Larrea 
também teve que deixar o ministério. Rafael Correa, pes-
soalmente, nega qualquer vínculo oficial com as farc. Mais 
que negar, escandaliza-se quando tentam ligar seu nome ao 
da guerrilha. Para ele, se alguém dentro de sua gestão sabia 
dos acampamentos instalados dentro do Equador e não 
informou às autoridades competentes, cometeu o imperdoá-
vel delito de “traição à pátria”.

Enquanto as investigações progridem, os governos vizi-
nhos não deixam de manifestar interesse mútuo em restabe-
lecer os laços diplomáticos. Porém, o mandatário equatoria-
no só irá fazê-lo com “dignidade e respeito”. Isso significa 
que Bogotá deve cumprir cinco exigências impostas por 
Quito, a saber: deixar de sugerir a existência de relações 
entre o governo equatoriano e a guerrilha, evitar que as farc 
cruzem a fronteira e entrem no Equador, entregar todos os 
documentos supostamente encontrados no acampamento de 
Angostura, ajudar o governo equatoriano na assistência aos 
colombianos que emigraram para o país fugindo da guerra 
civil e, finalmente, pagar uma indenização pelo bombardeio. 
Um informe detalhado sobre as armas utilizadas durante a 
invasão também agradaria muito a Rafael Correa. Há indí-
cios de participação norte-americana no operativo.

Rio, unânimes em condenar a ação. Do lado de lá da frontei-
ra, Álvaro Uribe justifica o operativo dizendo que não havia 
colaboração por parte do governo equatoriano no combate à 
guerrilha dentro de seu território.

É aqui que entra a figura de José Ignacio Chauvín. O 
Exército da Colômbia, em meio à devastação que promo-
veu no acampamento inimigo dentro do Equador, alega ter 
encontrado e apreendido uma série de evidências materiais 
que ligam o governo de Rafael Correa às farc. O elo entre 
um e outro seria Chauvín. A informação teria sido obtida 
após uma devassa feita pela inteligência colombiana no 
computador de Raúl Reyes, conhecido como embaixador da 
guerrilha, e que morreu naquele mesmo 1O de março. Por 
sua posição destacada na hierarquia insurgente, Reyes era 
o principal objetivo do ataque e foi eliminado com sucesso. 
Seus arquivos digitais supostamente revelavam que Chauvín 
o havia visitado nos refúgios amazônicos pelo menos sete 
vezes entre 2007 e 2008, informação que o equatoriano não 
nega. Segundo o ex-funcionário do governo, o motivo de 
seus encontros com Reyes eram bem claros e até mesmo 
nobres: negociar a libertação de uma nova leva de reféns 
civis em poder das farc.

O xis da questão, portanto, passou a descansar no local 
das reuniões. Se Chauvín e Reyes tivessem se reunido em ter-
ritório colombiano, tudo bem. Mas, ao contrário, se os dois se 
sentaram a uma mesa de negociações localizada dentro das 
fronteiras no Equador, isso significa que alguém no gover-
no sabia da existência de um acampamento guerrilheiro em 
território equatoriano e não fez nada para combatê-lo. Eis 
o impasse. Depois surgiram outras histórias mal contadas. 
Numa delas, uma patrulha do Exército equatoriano incum-
bida de resguardar a fronteira do país se havia deparado 
com um destacamento das farc no meio da floresta. Mas, 
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agressão contra o Iraque e a deposição forçada de Saddam 
Hussein, cujas armas de destruição em massa jamais apare-
ceram. Aliás, Álvaro Uribe utiliza o termo “guerra contra o 
terrorismo” – e não “guerra civil” – para se referir ao conflito 
interno que há mais de 40 anos assola a Colômbia. Segundo 
a Cruz Vermelha e a Anistia Internacional, essa perspicácia 
discursiva serve para liberar o Estado de uma série de obri-
gações jurídicas reconhecidas pela Convenção de Genebra. 
Os Estados Unidos fazem algo parecido no Oriente Médio, 
de modo que qualquer semelhança não é mera coincidência.

– O Equador restabelecerá relações quando a Colômbia 
renunciar a esses resquícios da doutrina Bush, segundo a qual 
na defesa de seus interesses uma nação pode violar a sobe-
rania de outro país – respondeu Javier Ponce, ministro da 
Defesa equatoriano.

Como quase todos os entreveros diplomáticos entre 
países sul-americanos, as desavenças alimentadas pela retó-
rica agressiva de ambos os lados foram repercutidas aqui 
e acolá pela opinião pública, agravaram nacionalismos e, 
no fim, acabaram temporariamente esquecidas sem que se 
chegasse a nenhuma solução efetiva. É como se a polêmi-
ca tivesse sido colocada na geladeira à espera de uma nova 
oportunidade para ser requentada e utilizada para queimar 
a reputação de alguém.

De qualquer forma, Rafael Correa conseguiu se des-
vencilhar bastante bem do imbróglio e reverter o falatório 
a seu favor. Afastou do governo quem deveria ser afastado, 
incrementou a segurança fronteiriça, manteve-se firme nas 
exigências à Colômbia e, no final, saiu-se com a imagem de 
presidente que jamais se curva quando o assunto é a sobera-
nia do Equador – o que é midiaticamente positivo num país 
que desde a colonização espanhola esteve à serviço de inte-
resses geopolíticos estrangeiros.5 Aliás, a imagem de patriota 

Um documento3 divulgado pela Anistia Internacional 
diz que a população civil é a maior prejudicada pelo conflito 
armado na Colômbia. “Nos últimos 20 anos, 70 mil pesso-
as morreram em consequência das hostilidades.” Segundo o 
estudo, entre 3 e 4 milhões viram-se obrigadas a abandonar 
suas casas. Estima-se em até 30 mil o número de desapareci-
dos. Nos últimos dez anos, 20 mil sequestros foram contabi-
lizados. As agressões vêm de todos os lados: das guerrilhas, 
dos paramilitares e do Exército, que na guerra de um contra 
o outro matam, acossam, torturam, sequestram e estupram a 
população que está no meio do fogo cruzado.

No dia em que a invasão completou um ano, Juan 
Manuel Santos, ministro colombiano da Defesa, relembrou 
a importância do ataque. Ignorou o fato que de que as Forças 
Armadas de seu país assassinaram 25 pessoas em território 
alheio e que a manobra esfacelou as relações bilaterais entre 
duas nações irmãs – e comemorou com uma polêmica satis-
fação a vitória obtida contra as farc devido à morte de Raúl 
Reyes, um de seus cabeças. Questionado sobre a legitimida-
de do ataque e sobre as consequências que a invasão trouxe 
para as relações exteriores colombianas, Juan Manuel Santos 
deu de ombros.

– Golpear terroristas que sistematicamente atentam 
contra a população de um país, mesmo que estes não se encon-
trem dentro de seu território, é um ato de legítima defesa 
e uma doutrina cada vez mais aceita pela comunidade e o 
direito internacional.4

As declarações do ministro da Defesa demonstram 
claramente que a doutrina adotada pelas Forças Armadas 
colombianas no combate à guerrilha guarda muita seme-
lhança com o ideário militar estadunidense durante a admi-
nistração George W. Bush. Afinal, o Pentágono lançou mão 
das mesmas noções de “guerra preventiva” para justificar a 

. a revolução cidadã . . a revolução cidadã .



84

10,6 bilhões de dólares. Apenas entre janeiro e fevereiro de 
2009, o fisco deixou de receber 900 milhões devido à queda 
nos preços do petróleo.

Quanto às remessas internacionais, o país sofre por 
ser o último elo de uma reação em cadeia. A Organização 
Internacional para as Migrações (oim) estima que até 1,5 
milhão de pessoas deixaram o Equador entre 1996 e 2006, 
justamente a década de maior instabilidade política e eco-
nômica, em que três presidentes foram derrubados e a crise 
nos mercados asiáticos destroçou as finanças nacionais. Em 
1999, durante o governo de Jamil Mahuad, o Produto Interno 
Bruto equatoriano experimentou uma queda de 28 por cento: 
caiu de 23,2 bilhões de dólares para 16,6 bilhões. O número de 
pobres mais que duplicou – de 3,9 milhões para 9,1 milhões 

cultivada pelo presidente só fez crescer com o tempo, incre-
mentando-se ainda mais depois que Rafael Correa decidiu 
extraditar formalmente os funcionários da Agência Central 
de Inteligência dos Estados Unidos (cia) em serviço no 
Equador, decretar moratória à fatia “ilegal e ilegítima” da 
dívida externa e colocar um fim à presença de militares nor-
te-americanos na base aérea de Manta.

•

A crise econômica também não conseguiu abalar o desem-
penho eleitoral do presidente equatoriano. O terremoto que 
colocou o mercado financeiro de joelhos no mundo desen-
volvido atingiu o pequeno país andino basicamente em três 
flancos: petróleo, remessas internacionais e exportações. No 
caso do petróleo, cuja extração representa 40 por cento da 
economia nacional, o problema descansa na abrupta queda 
no preço do barril: se em junho de 2008 o Equador vendia 
um barril de petróleo bruto por 121,47 dólares, em dezembro 
do mesmo ano, no auge da desvalorização, o preço caiu para 
30 dólares – uma redução de 400 por cento. As cotações iriam 
se recuperar ao longo de 2009, mas as feridas abertas pela 
depreciação demorariam para cicatrizar tanto no orçamento 
do Estado como no das empresas privadas que exploram as 
jazidas equatorianas. O reflexo apareceu no volume de inves-
timentos do setor, que por sua vez impactariam nos níveis de 
produtividade. Segundo o diário El Comercio, as previsões 
do Equador para o ano da crise é extrair um total de 175,9 
milhões de barris – 8,8 milhões a menos do que em 2008.

Enquanto os jornais publicavam notícias ruins sobre 
os altos e baixos do mercado, a estatal Petroecuador anun-
ciava a demissão de 600 funcionários e o Ministério de 
Finanças reajustava os gastos públicos de 13,4 bilhões para 
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nas cidades natais. Em boa parte, as remessas dão sobrevi-
da a pequenos comércios locais e mantêm a roda da econo-
mia funcionando em vilarejos que provavelmente já teriam 
virado terra de ninguém não fossem os dólares oriundos 
d’além mar.

Acontece que a recessão nos países desenvolvidos teve a 
consequência óbvia de reduzir o fluxo de remessas. Pudera. 
Só a Espanha, no auge da crise, chegou a registrar um 
desemprego de 15,5 por cento.7 E os imigrantes, muitos sem 
qualificação, outros tantos ilegais, são sempre os primei-
ros a ir para o olho da rua. O dinheiro, portanto, minguou 
nas agências equatorianas da Western Union: as remessas 
caíram ao nível de 2005, com uma redução de 22 por cento 
entre outubro e dezembro de 2008.

Finalmente, o Equador sofreu com a queda no con-
sumo dos países desenvolvidos. Além do petróleo, o país é 
também um grande exportador de camarão, flores, cacau 
e outros produtos agrícolas. A crise reduziu as demandas, 
os preços foram derrubados e muita gente foi prejudicada. 
Em janeiro de 2009, o Banco Central registrava um volume 
de vendas internacionais 8,3 por cento menor, cifra que 
representa 825 milhões de dólares a menos para a economia 
equatoriana. Em abril, seria a vez do Instituto Nacional de 
Estatísticas e Censos (inec) medir o impacto da crise no 
emprego: 391,6 mil pessoas se encontravam desocupadas no 
país, ou seja, 8,6 por cento da população economicamente 
ativa. Pode parecer pouco, mas 71 mil trabalhadores perde-
ram o emprego no primeiro trimestre.

Uma das medidas de Rafael Correa para combater o 
tsunami dos mercados foi proteger a incipiente indústria 
equatoriana de um golpe que poderia ser mortal. O presi-
dente aumentou os impostos à importação de mais de 600 
produtos. A medida gerou protestos da Comunidade Andina 

– e a pobreza extrema passou a atingir 4,5 milhões de cida-
dãos. A renda média por habitante sofreu uma redução de 30 
por cento, ao mesmo tempo em que a riqueza se concentrou 
ainda mais: se no início da década de noventa os 20 por cento 
mais pobres recebiam 4,6 por cento do bolo, dez anos depois 
tinha ficado com a metade disso – 2,5 por cento. Já os 20 por 
cento mais ricos engordaram sua participação no pib e passa-
ram a abocanhar 61 por cento da renda.

As cifras mencionadas são reflexo de um período caracterizado 
pela quebra de empresas, perda de empregos, redução do poder 
aquisitivo dos salários, congelamento de depósitos bancários, 
queda de investimentos sociais – saúde, educação, desenvolvi-
mento comunitário, habitação –, encarecimento dos serviços 
públicos, um ambiente de severa instabilidade política e níveis 
decrescentes de segurança pública. Tudo isso ocasionou, por 
um lado, uma deterioração violenta na qualidade de vida da 
população; e, por outro, uma queda vertiginosa da confian-
ça no país e, consequentemente, o descenso do investimento 
nacional e estrangeiro.6

O êxodo iniciado na segunda metade dos anos noventa, 
ainda de acordo com a oim, elevou para 2 milhões o número 
de equatorianos que vivem no exterior. Um levantamento 
realizado pelo Ministério de Relações Exteriores em 2009, 
no entanto, atesta que o número de cidadãos fora do país 
pode chegar a 3 milhões, ou seja, mais de um quinto da 
população. É gente que cansou de sofrer com os descami-
nhos da economia nacional e com as sucessivas crises políti-
cas e preferiu tentar a sorte na gringa. Os principais destinos 
dos equatorianos que escolheram viver em outras latitudes 
são, nesta ordem, os Estados Unidos, a Espanha e a Itália. 
Hoje em dia o dinheiro que enviam no fim do mês é um 
dos grandes responsáveis pelo bem-estar de seus familiares 
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crise. Nós, com crise, temos uma taxa de 8,6 por cento, mesmo 
índice dos Estados Unidos e do Chile, metade do desemprego 
da Espanha e 5 pontos a menos que a Colômbia, que tem uma 
economia mais sólida e não sofreu com a queda das remessas 
e do preço do petróleo.

•

Contornados os problemas eleitorais causados por Ignacio 
Chauvín e pela crise internacional, Rafael Correa não 
encontra grandes dificuldades para vencer o pleito. A espe-
rança da oposição, talvez a derradeira, é empurrar a dis-
puta para uma segunda rodada e unificar todos os setores 
descontentes sob o nome de um de seus adversários mais 
fortes, Lucio Gutiérrez ou Álvaro Noboa, tanto faz. Assim, 
pode ser que haja uma chance de tirar Correa do poder. Mas 
não seria tão fácil. Aliás, não foi. No dia seguinte, Rafael 
era recebido efusivamente por funcionários do governo e 
colaboradores políticos no Palácio de Carondelet. Em meio 
a dezenas de balões verde-limão, simbolizando as cores de 
seu partido, comemorariam o início de outros quatro anos 
à frente do executivo com promessas de “trabalho, traba-
lho e mais trabalho”.

Entretanto, nesse domingo ensolarado, Rafael Correa 
é apenas o favorito. E seu favoritismo não é muito difícil 
de entender. Uns três meses antes das eleições, a revista 
Vanguardia, opositora ferrenha do governo, encomendou 
uma grande pesquisa para avaliar a aceitação do presi-
dente entre os equatorianos. Os questionários buscaram 
medir tanto a simpatia política como a identificação pes-
soal que os cidadãos sentem pelo mandatário. E os resul-
tados apontaram para uma popularidade de 65 por cento, 
capitaneada pela imagem de “inteligente e honesto” que, 

de Nações (can), cujos acordos garantem tarifas preferen-
ciais a bens de consumo provenientes da Colômbia, Bolívia, 
Venezuela e Peru, mas alcançou seu objetivo: as compras 
do país no exterior caíram 9,6 por cento e mantiveram no 
Equador um dinheiro que faria falta para encarar o tempo de 
vacas magras. Mais do que isso, redirecionou aos produtores 
nacionais o capital que seria gasto fora. A política protecio-
nista do governo foi acompanhada de uma ampla campanha 
publicitária instando os equatorianos a comprar produtos 
nacionais e também a viajar dentro do Equador. O slogan 
Primero Ecuador foi estampado em sacolas de supermerca-
do, jornais, revistas e cartazes pelas ruas e estradas do país. 
Esteve também nos aeroportos, no rádio e na tevê, e ajudou 
Rafael Correa a angariar apoio político entre a burguesia 
nacional que se beneficiou tanto das salvaguardas como dos 
incentivos ao consumo Hecho en Ecuador.

O caixa vazio também fez com que o governo saísse 
em busca de empréstimos internacionais. Como o Fundo 
Monetário Internacional (fmi) era uma opção descarta-
da pelo antineoliberalismo correísta, o presidente teve que 
buscar dinheiro em outras searas. E conseguiu.

– Temos linhas de financiamento abertas com o Fundo 
de Desenvolvimento da China, que nos disponibilizará 1 
bilhão de dólares a serem pagos com petróleo. O Fundo 
Latino-Americano de Reservas (flar) acaba de aprovar um 
crédito de 480 milhões de dólares. Com a Corporação Andina 
de Fomento (caf) conseguimos outros 100 milhões – contabi-
liza. – Estou muito otimista. Não sabemos o que vai aconte-
cer, claro, mas passamos por momentos bastante difíceis e o 
país praticamente não sentiu a crise. Para 2010 esperamos um 
grande ano econômico. Comparem o desemprego de março de 
2009 com março de 2004. O governo de Lucio Gutiérrez man-
tinha um nível de desemprego de 11,46 por cento. E não havia 
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ministério, que fica na avenida Diez de Agosto, data do pri-
meiro grito de independência quitenho.

“Inteligente” porque, antes de integrar o governo de 
Alfredo Palacio, Rafael Correa havia feito um mestrado na 
Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, um doutora-
do na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e dava 
aulas de microeconomia na Universidade San Francisco de 
Quito, uma prestigiosa instituição privada cujas mensalida-
des poucos equatorianos podem pagar.

Foi a atividade docente que aproximou o futuro pre-
sidente de figuras como Alberto Acosta, Fánder Falconí e 
outras cabeças pensantes da esquerda equatoriana que inte-
grariam seu futuro governo. Periodicamente, os acadêmicos 
se reuniam para discutir os rumos do país, que desde meados 
dos anos noventa sambava sobre a própria institucionali-
dade: oito governos diferentes em dez anos, três golpes de 
Estado, um triunvirato, sequestro das poupanças populares, 
extinção da moeda nacional, dolarização e muitas promes-
sas não cumpridas.

A instabilidade é tão recorrente na história política 
do país que virou motivo de piada. Tive a oportunidade 
de escutar uma delas durante uma confraternização com 
amigos, num bar de Quito. Por falta de opção, havíamos-nos 
sentado a uma mesa bamba que já entornara o conteúdo de 
dois copos de cerveja. Depois de várias tentativas de domá-la, 
todas frustradas, lançaram a pergunta:

– O que o Equador e esta mesa têm em comum?
– Hum... – todos pensaram. – Não sei – todos responderam.
– Ambos são ingovernáveis.
Ninguém deixou de rir. Talvez porque, gracinhas à 

parte, a ingovernabilidade do Equador parece ter chegado 
ao fim com Rafael Correa. Pode ser que seja um final tempo-
rário, é verdade, mas nesse dia 26 de abril de 2009, quando 

segundo o levantamento, Correa cultiva junto à maioria de 
seus compatriotas.

“Honesto” porque o candidato que agora concorre à ree-
leição não é um político de carreira. Antes de ser presidente, 
ocupou apenas um cargo público: foi ministro de Economia 
e Finanças no governo de Alfredo Palacio, de quem era 
assessor pessoal. Palacio era vice de Lucio Gutiérrez e assu-
miu o poder depois do golpe de Estado em 2005. Correa foi 
junto, mas não durou muito. Dirigiu a pasta por pouco mais 
de quatro meses antes de brigar com o chefe e pedir demis-
são, tempo suficiente para tomar medidas que o jogariam 
nos braços da esquerda e, mais tarde, do povo. Uma delas 
foi desapropriar o escritório que o fmi mantinha dentro do 
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dos congressistas. O candidato do recém-criado movimen-
to país capitalizou em cima.

– Não somos contra o Congresso, somos contra este tipo 
de Congresso, que antecipa as férias para ir ao Mundial da 
Alemanha e nem sequer consegue nomear o controlador da 
República – disse, naquele então, aos espectadores de um 
programa de tevê. – No lugar de retificar essa falsa democra-
cia, os partidos tradicionais lançam como candidatos dança-
rinas e jogadores de futebol. É uma classe política medíocre e 
decadente. Respeitamos os três poderes do Estado, mas clara-
mente quem não tem sido respeitoso é o Congresso.9

A estratégia era nítida e defendida abertamente. 
Se ganhasse, Rafael Correa proporia uma Assembleia 
Constituinte. Essa, aliás, era sua principal promessa de 
campanha. A convocatória para a elaboração da nova Carta 
Magna dissolveria o Congresso e chamaria novas eleições. 
Então já não existiriam congressistas, mas assembleístas, e o 
boicote da Aliança país à corrida pelas cadeiras no parlamento 
não traria maiores consequências para o recém-empossado 
mandatário. Aparentemente suicida, a tática funcionou 
tão bem que, dos zero legisladores que contabilizava o 
partido do presidente nos primeiros meses de governo, na 
Assembleia Constituinte seu domínio foi superior aos 70 
por cento. Rafael Correa deu, assim, o primeiro golpe no que 
denominava “partidocracia”, uma espécie de governo dos 
partidos, com os partidos e para os partidos, em benefício 
de uma certa oligarquia que vinha perpetuando-se no poder 
desde a época de Simón Bolívar. O novo mandatário, para 
sua própria fortuna, estava desvinculado desse clientelismo 
e soube aproveitar-se como nenhum outro do momento 
histórico em que estava inserida sua candidatura.

– Rafael Correa é uma figura diferente de todos os pre-
sidentes anteriores. Surgiu de setores não tradicionais da 

os equatorianos ratificariam nas urnas o mandato presiden-
cial, o correísmo completa dois anos e três meses no poder. 
Dos últimos três presidentes eleitos pelo povo, Correa já é 
o que mais tempo permaneceu no cargo. Abdalá Bucaram 
caiu aos 180 dias, e Jamil Mahuad, depois de um ano e cinco 
meses. Lucio Gutiérrez foi o que mais chegou perto do recor-
de de Rafael: comandou o país pelos mesmos dois anos e três 
meses, mas foi derrubado na sequência. Correa continuaria 
por muitos meses mais sem que o descontentamento popu-
lar com sua gestão – que existe – se transformasse em rebel-
dia coletiva e, menos ainda, em movimento golpista.

É bem provável que sua origem extra partidária seja a 
responsável pelo feito. Nas ruas de Quito, a descrença com as 
eleições e os candidatos havia atingido níveis desalentadores 
quando da queda de Lucio Gutiérrez, em 2005.

– É a primeira vez em 25 anos que os eleitores equatoria-
nos apontam a classe política como o principal problema do 
Equador – disse então Santiago Nieto, diretor do instituto de 
pesquisa Informe Confidencial.8

É fato que a falência moral do sistema político-parti-
dário se espalha pelo mundo inteiro, pela América Latina 
inclusive, mas no Equador acabou por se transformar numa 
indignação coletiva permanente. Por isso, a ordem institu-
cional do país respirou aliviada quando Rafael Correa apa-
receu como alternativa na campanha de 2006.

O diferencial de seu partido era imbatível: a Aliança 
país (sigla para Pátria Altiva e Soberana) não apresentou 
um candidato sequer ao Congresso. O professor de econo-
mia se lançou sozinho, e seu discurso esbanjava coerência 
com a decisão partidária de boicotar as eleições legislati-
vas. Em outubro, às vésperas do pleito, a Folha de S. Paulo 
publicou os resultados de uma pesquisa dando conta de 
que 91 por cento dos equatorianos reprovavam a atuação 
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Escola de Chicago, berço teórico do neoliberalismo ao que 
ambos se opõem radicalmente. “Sim, um Chicago Boy”, 
admite, “mas a ovelha negra dos Chicago Boys.” Consegue, 
assim, safar-se das provocações de seu maior aliado regio-
nal, a quem se refere como amigo e trata por tú, o que é sinal 
de informalidade entre os hispanófonos.

Os “bons antecedentes” que levaram Rafael Correa à 
presidência pela primeira vez foram turbinados para as elei-
ções de 2009 graças ao todo-poderoso senhor da indústria 
cultural e da comunicação de massas: o marketing. Pelas 
ideias que defende, o mandatário nunca contou com o apoio 
dos grandes meios de comunicação equatorianos. Teve, por-
tanto, que bolar estratégias para dialogar com o povo sem 
que suas palavras passassem pelo filtro oposicionista dos 
maiores jornais, revistas, emissoras de rádio e canais de tevê. 
Sua primeira gestão adotou uma postura agressiva no terre-
no midiático. O governo lançou um diário público, o pri-
meiro da história do país, chamado El Telégrafo; uma publi-
cação quinzenal intitulada El Ciudadano, com indisfarçável 
enfoque governista; e reservou para si cadeias nacionais de 
rádio, aos sábados, e de televisão, às segundas-feiras. 

Durante a campanha, a oposição pressionou Rafael 
Correa para que abandonasse temporariamente o diálogo 
direto com a população. Assim a disputa se desenrolaria 
de maneira mais equânime entre os candidatos, que, como 
diz a lei eleitoral, tiveram exatamente a mesma verba para 
gastar em publicidade. Se continuasse com seus programas 
de rádio e tevê, argumentavam, o presidente sairia com van-
tagem. Mas o mandatário se recusou a abdicar de seu direito 
de falar aos equatorianos na condição de chefe de Estado. 
Coube ao Conselho Nacional Eleitoral (cne) apreciar a ques-
tão, e os conselheiros decidiram que Rafael Correa poderia 
continuar dispondo dos canais de comunicação popular, 

política, mas tem uma visão progressista que jamais havia 
existido no governo equatoriano. Correa vem de fora, nunca 
teve nada a ver com o jogo partidário. É como se tivesse 
entrado pela janela – explica o jornalista uruguaio Kintto 
Lucas, há 17 anos radicado no Equador. – Rafael surge de 
grupos cristãos, que não eram as comunidades eclesiais 
de base. Eram grupos não tão radicais como aqueles que 
faziam o debate da teologia da libertação, mas ainda assim 
eram progressistas. Porém, quando começa a estudar econo-
mia e se aprofunda nas pesquisas, Correa percebe de onde 
vinham as desigualdades. É da economia que ele passa para 
o pensamento político.

Rafael Correa não pode ser considerado um perso-
nagem típico da esquerda latino-americana. Sua trajetória 
não tem nada a ver com a militância de Evo Morales ou Luiz 
Inácio Lula da Silva, por exemplo, nascidos em condições 
sociais desfavoráveis e politicamente criados no sindica-
lismo. O equatoriano vem de uma família de classe média e 
teve a oportunidade de graduar-se na Universidade Católica 
de Guayaquil, uma instituição de ensino particular. Também 
trabalhou como voluntário de projetos educacionais dos 
irmãos salesianos em pequenos povoados andinos. Nessa 
época aprendeu um pouco de kíchwa – e não perde a oportu-
nidade de soltar pequenas frases no idioma ancestral quando 
se dirige ao público indígena. Uma comparação com Hugo 
Chávez também é complicada. Antes de vencer as eleições na 
Venezuela, o coronel tentou chegar ao poder liderando um 
levante militar em 1992. Ficou dois anos preso e só quando 
veio a anistia teve a chance de candidatar-se à presidência.

Não é à toa que o venezuelano já fez algumas goza-
ções públicas com Correa, chamando-o de Chicago Boy, em 
alusão tanto à universidade onde o equatoriano cursou a 
pós-graduação como também – e é aí que está a piada – à 
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desde que os utilizasse para tratar exclusivamente de assun-
tos referentes à sua gestão. Qualquer uso eleitoral estava 
terminantemente proibido. O presidente consentiu, mas 
não cumpriu. Num de seus programas de rádio, em plena 
campanha, Correa aproveitou-se do microfone financia-
do com dinheiro público para criticar seus adversários. O 
cne, então, aplicou-lhe uma multa de 650 dólares e ameaçou 
interromper as transmissões em caso de reincidência – o que 
não aconteceu.

Rafael Correa tampouco deixou de comparecer aos 
chamados Gabinetes Itinerantes, outro mecanismo idealiza-
do pelo regime da Revolução Cidadã para estimular o con-
tato direto do mandatário com o povo. Uma vez por semana 
a comitiva leva o presidente e alguns ministros aos rincões 
mais afastados do país. Lá, a equipe de governo despacha, 
ouve a população, presta contas do que anda fazendo com 
o dinheiro dos impostos e, mais que nada, mostra a cara ao 
vivo e em cores. Rafael Correa também abraça, acena e sorri 
sempre e quando as condições de segurança permitem.

Gabriel García Márquez, numa de suas reportagens 
sobre Cuba publicadas na década de setenta, escreveu que 
provavelmente a maior das virtudes de Fidel Castro como 
líder revolucionário tenha sido sua vocação de repórter.

Todos os grandes feitos da revolução, seus triunfos e fracassos, 
os antecedentes mais remotos, detalhes íntimos, a significação 
política e humana, perspectivas históricas, todos estão regis-
trados para sempre, com uma técnica de repórter bem infor-
mado, nos discursos de Fidel Castro. Graças a estas imensas 
reportagens faladas, o povo cubano é um dos mais bem infor-
mados do mundo sobre a própria realidade, mediante um canal 
mais direto, profundo e honrado que o dos jornais trapaceiros 
do capitalismo.10
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Nacional e uma Constituição escrita à sua imagem e seme-
lhança. Também acabaria com um tabu: é o primeiro presi-
dente a vencer sem a necessidade de segundo turno nestes 30 
anos de eleições livres no país. A ditadura equatoriana acabou 
em 1979, mas quem falou em democracia?

– Tive um grande triunfo democrático no último 
domingo, é verdade, mas isso dentro da democracia formal. 
Sustento que o Equador pode ter eleições, mas não tem 
democracia. Não acredito que possa existir democracia 
onde existe tanta desigualdade e tanta injustiça – racioci-
na. – Quem conhece bem a América Latina sabe que se trata 
da região mais desigual do mundo. E o Equador, dentro da 
região mais desigual, é um dos países mais desiguais. Aqui 
se pode encontrar a mais insultante opulência ao lado da 
mais intolerante miséria. Isso tem que acabar, e apenas 
quando as coisas mudarem é que teremos uma verdadeira 
democracia. Por isso digo que não estou na situação com 
que sonhei. Sonho com o fim da miséria, da desigualdade e 
da injustiça, e ainda não alcançamos essa realidade.

Rafael Correa agradece a Deus e ao povo pelo respaldo 
eleitoral que acaba de conseguir. Uma votação expressiva 
pode não ser tudo com o que sonhava, mas sem dúvida é 
o que mais queria no momento. E, durante a entrevista, 
deixou claro que vê o apoio colhido nas urnas como uma 
procuração assinada pela maioria dos equatorianos para 
que seu governo siga com el cambio. As mudanças começa-
ram com a aprovação da nova Constituição, em setembro 
de 2008, que serve de arcabouço e instrumento jurídico 
para as transformações que já vieram e também para as 
que estão por vir.

– Precisamos de uma série de leis para aperfeiçoar a nova 
ordem institucional, por exemplo, a lei de empresas públi-
cas, de seguridade social, de ensino superior, de instituições 

É mais ou menos o que acontece atualmente no 
Equador de Rafael Correa, que não tem a capacidade retó-
rica de Fidel ou de Chávez, mas que sem dúvida soube 
aproveitar-se de sua boa reputação junto ao povo para criar 
um estilo de governar e uma imagem presidencial inédita 
no país. Nenhum outro mandatário equatoriano esteve tão 
próximo dos eleitores. Os cidadãos gostam e o resultado se 
vê nas urnas.

– Às vésperas das eleições, vemos que não há candida-
tos em condições de derrotar Correa. O presidente conseguiu 
inculcar na população a ideia de que representa um novo pro-
jeto para o país e fazer com que o povo votasse pela mudança. 
Além disso, foi capaz de cutucar a ferida dos partidos políti-
cos tradicionais – analisa Ruth Hidalgo, diretora do observa-
tório eleitoral Participación Ciudadana. – Os grupos políticos 
que agora se encontram na oposição ainda não entenderam 
que devem questionar-se sobre seus próprios estatutos e tra-
balhar a partir de um novo projeto político. Ainda estão 
pensando em recuperar velhas práticas. Enquanto esse for o 
pensamento dos partidos tradicionais, não haverá para eles 
possibilidade de vitória.

Um dia depois das eleições, as pesquisas de boca de urna 
apontavam um novo êxito eleitoral de Rafael Correa e Aliança 
país, o sexto em apenas três anos. Com a moral recheada por 
mais um triunfo, o presidente imediatamente convocou uma 
entrevista coletiva à imprensa estrangeira, com quem não 
havia falado durante toda a campanha. O cne, no entanto, 
ainda não havia oficializado os resultados do pleito. Números 
mais precisos só seriam divulgados no decorrer da semana, 
mas a pouca apuração que havia foi suficiente para desatar 
comemorações nas hostes governistas. No final, Rafael Correa 
acabaria com 51 por cento dos votos. Teria pela frente um man-
dato facilitado pelo domínio de seus aliados na Assembleia 

. a revolução cidadã . . a revolução cidadã .



100 101

NOTAS

1 adoum, 2000.

2 O Conselho Nacional Eleitoral (cne) permite a divulgação das pesquisas de inten-
ção de votos até 20 dias antes das eleições. Depois, fica proibido realizar e dar publi-
cidade a qualquer levantamento. No dia 6 de abril, portanto, Rafael Correa tinha 
um máximo de 56,9 por cento dos votos (segundo o Cedatos-Gallup) e um mínimo 
de 45,3 por cento (de acordo com o instituto Market). Lucio Gutiérrez ficava entre 
os 17,7 e os 12,4 pontos. Já Álvaro Noboa aparecia em terceiro, com uma porcenta-
gem de 15,3, na melhor das hipóteses, e 10,1, na pior.

3 anistia internacional, 2008.

4 El Tiempo, 06/03/2009.

5 acosta, 2005.

6 acosta, lópez & villamar, 2006.

7 El Comercio.

8 “Santiago Nieto cita outros números que demonstram o que ele chama de ‘eleitor 
deprimido’: 38 por cento acreditam que o país estará pior no ano que vem, já com um 
novo governo, e outros 31 por cento afirmam que tudo estará igual.” maisonnave, 
2006 a.

9 maisonnave, 2006 b.

10 garcía márquez, 2006.

financeiras, a lei antimonopólios etc. – exemplifica o presi-
dente. – Vamos também continuar com a revolução social 
que começamos há dois anos e três meses, melhorando a qua-
lidade e quantidade da educação pública, para que dentro 
de oito ou dez anos ninguém necessite de escolas privadas. O 
mesmo com hospitais e moradia.
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Rafael Correa é cético quanto à possibilidade de aplicar, 
dentro do modelo capitalista, as mudanças previstas no rotei-
ro de sua Revolução Cidadã. E não bota muita fé em trans-
formações que surjam no seio do sistema, “pois não seriam 
efetivas”. Até porque, argumenta, depois da crise generaliza-
da no mercado financeiro, ficou claro para todos, sobretudo 
para os inimigos do neoliberalismo, que o reinado absoluto 
do capital está em colapso e que é tempo de reinventar.

O presidente equatoriano não é o único a defender essa 
ideia. Muitos acadêmicos ao redor do mundo e um punha-
do de políticos latino-americanos, entre eles Hugo Chávez e 
Evo Morales, acreditam que a mais recente quebradeira em 
Wall Street marca o começo do fim de uma era.

É verdade que, desde que os Estados Unidos surgiram 
como superpotência e implantaram em praticamente todos 
os demais países do globo seu sistema econômico, tem gente 
falando que seu declínio está próximo. Afinal, se todos os 
impérios um dia caíram, logo chegará a vez dos ianques. 
Por isso, cada vez que as bolsas de valores despencam surge 
um profeta para dizer que estamos vivendo o fim de uma 
era. Agora não é diferente. Gastaram-se milhares de litros 
de tinta e toneladas de papel para estampar na capa de cada 
revista e jornal do planeta as consequências transcendentais 
da última e estremecedora crise. Pudera: pela primeira vez 
em muitos anos a recessão nasceu e cresceu nos países desen-
volvidos. E, para surpresa dos fiéis seguidores do neolibera-
lismo, tudo só aconteceu porque as instituições financeiras 
seguiram à risca as lições do Consenso de Washington. 

ssopão ideológico 
do século xxi
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O presidente equatoriano não apenas se inclui no time dos 
que decretam a morte do neoliberalismo, como ocupa uma 
vaga de titular e prefere jogar no ataque, discursando contra 
o tempo e pela emergência de um novo aparato ideológico 
que possa substituir as teorias neoliberais como gestora do 
contrato social e do jogo econômico. Ao assumir o governo 
pela primeira vez, Rafael Correa disse que sua vitória repre-
sentava o fim da “longa e triste noite neoliberal” no Equador. 
Agora, vê na debacle que se abateu sobre a estrutura finan-
ceira uma ótima oportunidade de mudar o sistema que rege 
a economia do país, ainda que preferisse implementar as 
mudanças estruturais sem que a população estivesse sofren-
do os efeitos de uma crise. Demagogia ou não, o certo é que 
o presidente não deseja ver o aparato capitalista reerguer-se 
sem ao menos dar-lhe algumas estocadas.

– A crise global que estamos vivendo neste momen-
to não é conjuntural, não vem de fora do sistema, mas de 
dentro – explica. – Das crises recorrentes do capitalismo, esta 
é uma das mais graves. Não se encontrarão soluções dentro do 
mesmo sistema que está colapsando. Há de se construir algo 
novo e melhor.

A inovação defendida por Rafael Correa tem nome e 
sobrenome: socialismo do século xxi, um conceito polêmico 
que, ao que parece, foi desenvolvido pelo sociólogo alemão 
Heinz Dieterich em meados da década de noventa e descrito 
de maneira sistemática num livro de mesmo nome, que veio 
a público no início dos anos 2000. Resumidamente, segun-
do o próprio autor, o socialismo do século xxi “consiste em 
que as maiorias tenham o maior grau de decisão histórica 
possível nas instituições econômicas, políticas, culturais e 
militares que regem suas vidas”.2

As ideias de Dieterich começaram a ganhar notorieda-
de em toda a América Latina ao ingressarem no panteão de 

A libertinagem mercadológica caiu sobre as próprias 
bases. Depois de três décadas satanizando o Estado, teve que 
recorrer aos cofres públicos para não afundar de vez. Um 
estudo das Nações Unidas realizado na esteira da hecatombe 
bancária constatou que, no espaço de apenas 365 dias, em 
meio ao desespero geral das grandes fortunas que se des-
faziam na tela do computador, os governos dos países mais 
ricos do mundo injetaram 18 trilhões de dólares no siste-
ma financeiro para amenizar a crise. A regra era salvar os 
bancos. Apenas para efeitos de comparação, nos últimos 49 
anos, os mesmos governos destinaram não mais de 2 trilhões 
de dólares para ajudar as nações mais pobres. É a história de 
como antiestatistas convictos tiveram seus meses de pedin-
tes: o calote aparentemente inofensivo que os cidadãos esta-
dunidenses deram às hipotecas imobiliárias virou uma bola 
de neve, desintegrou a confiança nas instituições financeiras 
mais confiáveis do universo, derrubou bolsas de valores de 
leste a oeste e, por fim, demonstrou na prática o que muitos 
pensadores já diziam há mais de um século: o mercado não 
é deus, e muito menos um deus autorregulável.

Creio que existam grandes e longos ciclos de linguagem polí-
tica hegemônica na história (…) De meados do século xix até 
os anos 20, o liberalismo clássico foi a linguagem das políticas 
nacionais e internacionais. Dos anos 30 aos 70, quase todos os 
países desenvolvidos – ou relativamente desenvolvidos – do 
mundo tiveram debates sobre políticas públicas formatados 
pela ideia de que o Estado é uma força necessária na economia 
e na sociedade. Desde os anos 70, vivemos num mundo com 
uma linguagem política em que qualquer coisa que não possa 
ser descrita em termos econômicos não é considerada. Os 
Estados Unidos criaram um vocabulário que o resto do mundo 
adotou. Penso, no entanto, que estamos próximos do fim dessa 
“era econômica”.1
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das alas mais retintas do comunismo equatoriano, porém, 
dizem exatamente o contrário.

– O governo faz certas reformas secundárias e cosméticas 
para defender o sistema capitalista – critica Diego Delgado 
Jara, líder do Movimento de Integração e Transformação 
Social (mits), que também disputa a presidência do Equador 
nestas eleições de 2009. – Correa não é um reformador social, 
é um salvador do capitalismo.

Mesmo assim, o olhar anticomunista sobre o socia-
lismo do século xxi à la equatoriana tem uma quantida-
de considerável de adeptos. Seu número dificilmente pode 
ser mensurado, mas muitas das pessoas que compartilham 
dessa interpretação se escondem entre os 40 por cento do 
eleitorado que votou por Lucio Gutiérrez e Álvaro Noboa 
nas últimas eleições. São do tipo de gente que resmunga e 
desliga a tevê toda vez que o noticiário estampa a cara de 
Rafael Correa. O ódio é maior se o presidente aparece sor-
rindo. Aliás, os meios de comunicação são os principais 
difusores da versão stalinista do correísmo. Diariamente há 
pelo menos um artigo publicado nos jornais El Comercio, 
de Quito, ou El Universo, de Guayaquil, os maiores do país, 
denunciando a suposta “ditadura” que se abateu sobre o 
Equador depois da ascensão do economista à presidência. 
Também criticam muito uma hipotética falta de liberdade 
empresarial que tira o sono dos empreendedores, sobretudo 
estrangeiros: um “retrocesso” que a grande mídia equatoria-
na não pode nem quer engolir.

Mas há pelo menos outras duas interpretações popu-
lares para o socialismo do século xxi. Uma delas – oriun-
da dos setores mais à esquerda, que por vezes engrossam 
as filas da oposição – defende que o novo regime não tem 
nada de novo nem nada de socialismo: é o mesmíssimo neo-
liberalismo, só que com um rosto mais humano, que sorri 

jargões utilizados pelo presidente Hugo Chávez em suas pro-
fessorais intervenções públicas. Mais que isso, socialismo 
do século xxi é o termo preferido do oficialismo venezue-
lano para explicar ideologicamente os rumos da Revolução 
Bolivariana. Uma das primeiras menções ao novo regime 
aconteceu na palestra de duas horas e meia realizada por 
Chávez (então aclamado3 como “líder de novo tipo”) no 
Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2005.

Assumimos o compromisso de dirigir a Revolução Bolivariana 
ao socialismo e contribuir com a opção socialista, um socialis-
mo do século xxi, que se baseia na solidariedade, na fraterni-
dade, no amor e na igualdade.

É um tanto quanto complicado definir na prática o que é 
o socialismo do século xxi. Igualmente difícil é precisar 
os componentes ideológicos de sua versão equatoriana. Na 
tentativa de explicar e traduzir o termo, uma série de inter-
pretações circulam pelas ruas e pela imprensa do Equador, 
na boca do povo e da intelligentsia nacional tanto de direita 
como de esquerda.

Para alguns, principalmente para a oposição mais tra-
dicionalista, o socialismo do século xxi não tem nada do 
século xxi e tudo do século xx: é uma cópia do antigo socia-
lismo real, no melhor estilo cubano, uma verdadeira volta ao 
passado – e, pior, a um passado que não deu certo. Durante 
minha estadia no Equador, perdi a conta de quantas vezes 
ouvi pessoas criticando Rafael Correa por um suposto 
comunismo latente, mesmo que seu governo jamais haja 
feito o menor movimento no sentido de nacionalizar a tota-
lidade do setor produtivo, instaurar um regime de partido 
único ou acabar com a propriedade privada. Representantes 
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sustentado dos salários reais. Ao contrário do que pregava a 
doutrina do livre-comércio, esses efeitos negativos se reprodu-
ziriam ao longo do tempo na ausência de uma indústria dinâ-
mica, entendida como a principal responsável pela absorção de 
mão de obra e pela geração e difusão do progresso técnico, pelo 
menos desde a Revolução Industrial britânica;
ii) o ritmo de incorporação do progresso técnico e o aumento 
de produtividade seriam significativamente maiores nas econo-
mias industriais (centro) do que nas economias especializadas 
em produtos primários (periferia), o que levaria por si só a uma 
diferenciação secular da renda favorável às primeiras. Além 
disso, os preços de exportação dos produtos primários tende-
riam a apresentar uma evolução desfavorável frente à dos bens 
manufaturados produzidos pelos países industrializados. Como 
resultado, haveria uma tendência à deterioração dos termos de 
troca que afetaria negativamente os países latino-americanos 
através da transferência dos ganhos de produtividade no setor 
primário-exportador para os países industrializados.5

Para reverter o subdesenvolvimento, em linhas gerais a 
cepal receitava investimentos estatais em infraestrutura 
e demais setores considerados estratégicos para o Estado 
mas que, ao mesmo tempo, mostravam-se pouco rentáveis 
aos interesses da iniciativa privada. O desenvolvimentis-
mo tem como objetivo alavancar a industrialização e o 
consumo interno, que eram as duas principais caracte-
rísticas econômicas dos países centrais do capitalismo na 
segunda metade do século passado. Também aposta numa 
divisão mais igualitária da riqueza, principalmente daquela 
gerada a partir da exploração dos recursos naturais. A ação 
redistributiva, claro, partiria do Estado, responsável por 
propiciar bem-estar social.

Dentro da mesma lógica de recuperação do desenvol-
vimentismo, a ecologista equatoriana Esperanza Martínez 
classifica a versão equatoriana do socialismo do século xxi 
como uma espécie de capitalismo andino-amazônico. O 

à população carente por meio de ajudas sociais e subsídios 
aos produtos de primeira necessidade. Para ilustrar a ideia, 
usam como exemplo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva 
e o Bolsa Família. Ao assumir pela primeira vez, em 2006, 
Rafael Correa deu início a um programa de transferência de 
renda chamado Bônus de Desenvolvimento Humano, que 
distribui aos mais pobres uma quantia mensal de 30 dóla-
res para cobrir despesas de primeira necessidade. Alguns 
intelectuais, como o sociólogo Francisco Hidalgo, acreditam 
que é assim que o presidente mantém sua base política, uma 
vez que está divorciado dos mais importantes movimentos 
sociais do país. Mas, segundo dados do próprio governo, em 
dois anos, a ajuda financeira foi responsável por um cresci-
mento de dez por cento na matrícula escolar e reduziu em 
17 por cento o trabalho infantil no Equador. O correísmo 
também deslocou parte do orçamento para ajudar os cida-
dãos na hora de pagar o aluguel, comprar gasolina, gás de 
cozinha e insumos agrícolas. No total, o Estado equatoriano 
subsidia 12 setores da economia,4 entre produtos e serviços, 
com um gasto de 2,66 bilhões de dólares por ano.

Finalmente, há quem defenda que o socialismo do 
século xxi é uma mera recuperação do desenvolvimentismo 
criado pela Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (cepal) para fomentar o crescimento econômico 
nos países da região, que nas décadas de sessenta e seten-
ta, assim como hoje, amargavam o subdesenvolvimento. A 
teoria cepalina gira em torno de duas premissas básicas, 
assim definidas pelo economista Renato Perim Colistete:

i) as economias latino-americanas teriam desenvolvido estru-
turas pouco diversificadas e pouco integradas, com um setor 
primário-exportador dinâmico mas incapaz de difundir pro-
gresso técnico para o resto da economia, de empregar produti-
vamente o conjunto da mão de obra e de permitir o crescimento 
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No livro de Heinz Dieterich, entretanto, o socialismo do 
século xxi se apresenta como o novo e inevitável projeto 
histórico da humanidade. Sua materialização como sistema 
político e econômico está atrelada, obviamente, à superação 
do atual projeto burguês. Isso porque, de acordo com a visão 
materialista da história, todas as mudanças na organização 
humana, em todos os níveis, acontecem a partir da elabo-
ração de uma megaestrutura ideológica inovadora e na luta 
de uma determinada classe social por sua aplicação práti-
ca. Ambos os períodos, tanto o de idealização como o de 
lutas, são atravessados pelas relações sociais que se dão no 
seio do sistema de produção. Assim, em 1789, os ideais nasci-
dos da burguesia francesa, e da relação dessa burguesia com 
uma aristocracia opressora, suplantaram o Antigo Regime 
e gradualmente impuseram ao mundo ocidental os valores 
de liberdade, igualdade e fraternidade. Estes se expressaram 
formalmente na democracia representativa – ou “substitu-
tiva”, na visão de Dieterich –, na economia capitalista e no 
poder estatal tripartite. Processo semelhante ocorreu com 
a Revolução Russa, em 1917, quando o projeto histórico do 
proletariado eslavo conseguiu vencer a estrutura czarista e 
suprimir a ordem burguesa dentro das fronteiras que mais 
tarde se expandiriam à toda União Soviética.

Da mesma maneira como o absolutismo político-econômico 
feudal sofreu sua democratização através dos direitos demo-
cráticos formais, assim há de sofrer sua democratização o 
absolutismo econômico-político do grande capital, mediante 
a extensão das decisões majoritárias a todas as esferas sociais. 
Sem embargo, a democratização do sistema burguês é equiva-
lente à sua negação, porque seu caráter predominantemente 
plutocrático é incompatível com a democracia real no políti-
co, econômico, cultural e militar. A democracia real é o fim da 
civilização do capital.7

conceito foi apresentado pelo vice-presidente da Bolívia, 
Álvaro García Linera, para denominar o modelo econômico 
que seria adotado no país após a vitória de Evo Morales, em 
2006. Nas palavras de seu mentor intelectual, o capitalismo 
andino-amazônico passa pela

construção de um Estado forte, que regule a expansão da 
economia industrial, extraia seus excedentes e os transfira ao 
âmbito comunitário para potencializar formas de auto orga-
nização e de desenvolvimento mercantil propriamente andi-
no-amazônicas (…) Hoje pensamos que, ao menos, podemos 
idealizar um modelo para que o comunitário deixe de estar 
submetido de maneira brutal à economia industrial, evitando 
que o moderno exprima e roube as energias do comunitário. 
Assim, podemos potencializar seu desenvolvimento autôno-
mo. Para tanto, contamos com o Estado e com o excedente dos 
hidrocarbonetos nacionalizados.6

García Linera faz questão de ressaltar, no entanto, que se 
trata de um regime temporário. A intenção do capitalismo 
andino-amazônico é, assim como no desenvolvimentismo, 
fortalecer o Estado como promotor do desenvolvimento. 
Trata-se de continuar explorando os recursos naturais, mas 
com um claro propósito: ao invés de acumular riqueza nas 
mãos de empresas privadas, a ação estatal se beneficiaria da 
renda extraída da natureza para redistribuí-la ao conjun-
to da sociedade. No caso boliviano, que alguns ecologistas 
estendem ao Equador, o capitalismo andino-amazônico 
teria como principal objetivo apoiar os modos de organiza-
ção comunitária, que é parte essencial da cosmovisão ances-
tral e permanece até hoje como sustentáculo econômico dos 
países atravessados pela cordilheira e tocados pela floresta.

•
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burguesia e do proletariado histórico, e a abertura da sociedade 
global a uma nova civilização: a democracia participativa.10

Dieterich, em boa medida, retoma o espírito negacionista 
de 1968, cuja estrutura ideológica havia sido sistematizada 
na década de cinquenta a partir da teoria crítica desenvol-
vida pelos intelectuais da Escola de Frankfurt. Um deles era 
Herbert Marcuse, cujas aportações, muito em voga entre a 
juventude rebelde dos anos sessenta, partem da constatação 
ancestral de que o ser humano foi incapaz de utilizar a tec-
nologia para sua própria libertação e a de seus semelhantes, 
preferindo, pelo contrário, aplicá-la diretamente no aperfei-
çoamento dos sistemas de dominação existentes. A explo-
ração do homem pelo homem pôde, assim, incrementar-se 
passo a passo com o progresso científico. Seu indisfarçável 
objetivo era (e continua sendo) o aumento da produção e 
distribuição de bens e serviços, tendo a precarização do tra-
balho como requisito e consequência do processo. Tal é a 
receita para a acumulação.

A obra de Immanuel Wallerstein,11 um pouco mais atual, 
também contribui com a ideia de que o capitalismo fracassou 
em suas propostas: é um sistema condenado às próprias con-
tradições, cujas força e quantidade já não permitem a forma-
ção de grandes consensos ao redor dos valores que defende. 
O futuro da humanidade está, portanto, totalmente aberto. 
Para construí-lo, há duas opções bastante claras: deixar as 
coisas como estão ou trabalhar no surgimento do novo. Para 
Wallerstein, a questão é simples: continuar com os princípios 
de opressão, hierarquia e desigualdade que dominaram toda 
a história e não desapareceram durante os quatro séculos em 
que o capitalismo, país a país, foi sendo implantado no plane-
ta; ou cumprir com os princípios da Revolução Francesa, que 
nunca saíram do mundo das ideias.

E o fim da civilização do capital, para Dieterich, é o início 
do socialismo do século xxi – o seguinte passo da evolu-
ção humana rumo a estruturas que admitam graus cada vez 
maiores de participação direta dos cidadãos, sem intermedi-
ários, na tomada de decisões sobre absolutamente tudo que 
diga respeito às suas vidas.

A necessidade de superação do projeto histórico bur-
guês nasce da constatação de que o capitalismo fracassou 
em prover a humanidade de democracia real, paz e justiça 
social: uma falência que também se observa no socialismo 
histórico. Cada um à sua maneira, capitalismos e socialis-
mos acabaram-se transformando em sofisticados mecanis-
mos de dominação, seja privilegiando uma visão dogmáti-
ca dos princípios de igualdade, seja insistindo numa leitura 
particular do conceito de liberdade.

Foi basicamente essa a ideia que a Grande Recusa de 
1968 tentou mostrar ao mundo. Mesmo porque o desconten-
tamento das gerações nascidas no pós-guerra era tão inten-
so8 nos Estados Unidos quanto na Checoslováquia: a juven-
tude reunida na convenção nacional do Partido Democrata, 
em Chicago, nas gigantescas passeatas contra a Guerra do 
Vietnã ou no festival de Woodstock carregava consigo rei-
vindicações muito semelhantes às dos estudantes que peita-
ram tanques soviéticos durante a Primavera de Praga. Nos 
epicentros do capitalismo e do comunismo, ambos trans-
formados em imensos aparatos da tecnocracia, a exigência 
– guardadas as diferenças de temperatura e pressão – era a 
mesma: mais liberdade e menos opressão.9

Nenhum dos dois conseguiu resolver os problemas urgentes da 
humanidade, entre eles: a pobreza, a fome, a exploração e a opres-
são de tipo econômico, sexista e racista; a destruição da natureza 
e a ausência da democracia real participativa. O que caracteriza 
nossa época é, portanto, o esgotamento dos projetos sociais da 
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realidade que persiste desde tempos imemoriais.

O mundo nunca produziu tantos alimentos como em 2008. E, 
paradoxalmente, o número de seres humanos que padecem de 
“fome crônica” é maior do que nunca: 1 bilhão e 20 milhões 
de pessoas, uma sexta parte da população mundial. A eles, 115 
milhões, pouco mais que a população do México, se somaram 
no último ano. “O erro que cometemos no passado foi pensar 
que produzindo mais alimentos conseguiríamos necessa-
riamente vitórias decisivas na batalha contra a fome”, reflete 
Olivier de Schutter, relator especial das Nações Unidas sobre o 
direito à alimentação.12

Existe, no entanto, um agravante entre a fome de hoje e a 
fome de outrora: a devastação ambiental. Os países pobres, 
de economia agrícola, são os que mais sofrem com o efeito 
estufa e o aquecimento global provocado pelas chaminés, 
escapamentos e desmatamentos promovidos pelas nações 
desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento. A divisão 
do mundo em privilegiados e desgraçados nos faz chegar 
à conclusão de que o bem-estar de uns é o mal-estar de 
outros: não há riqueza sem pobreza, assim como não há 
fartura sem penúria.

A organização do sistema capitalista também é, para 
Wallerstein, a grande promotora dos choques civis atuais 
– sobretudo quando suas engrenagens não giram com a 
velocidade necessária para atender a todos. Reflexo bastante 
atual desse fenômeno é o assassinato de imigrantes negros 
por trabalhadores também negros na África do Sul.13 O 
absurdo do apartheid ficou para trás devido ao alto nível 
de desemprego entre a classe social mais frágil do país: o 
funcionamento da economia obriga a migração de grandes 
hostes de mão de obra ao mesmo tempo em que cria 
condições para a xenofobia. 

Wallerstein decreta a falência do capitalismo porque 
o sistema não conseguiu acabar com o que denomina 
“quatro cavaleiros do apocalipse” e que, imageticamente, 
representam os quatro males fundamentais que levaram 
o homem a reunir-se em sociedade. Para Wallerstein, 
a coletivização do ser humano obedece ao desejo de 
distanciar-se das pestes, da fome, dos enfrentamentos 
civis e das guerras. Sua análise aponta as contradições 
do capitalismo para mostrar que o sistema teve um êxito 
apenas parcial em combater os quatro males do mundo, 
sempre com benefícios ao homem branco europeu ou 
norte-americano em detrimento dos demais povos.

O intelectual reconhece, por exemplo, que as indústrias 
farmacêuticas avançaram muitíssimo no desenvolvimento 
de novos remédios e, por isso, mantêm relativamente sob 
controle qualquer nova ameaça de epidemias. Salvar vidas 
de qualquer surto bacteriológico com a simples administra-
ção de pílulas e injeções é louvável e, pode-se dizer, conse-
quência da práxis capitalista. No entanto, se voltamos um 
pouco no tempo, a “mundialização” colonial e imperialista 
promovida pelos desígnios do sistema econômico extermi-
nou populações indígenas inteiras, além de ter proporcio-
nado o surgimento de novas doenças, como a aids, que hoje 
promove verdadeiras hecatombes populacionais na África. 
Aí fica a pergunta: como podemos comparar as “vidas pro-
longadas” com as “nunca criadas”? Ainda que o saldo de 
combate à peste seja considerado positivo, é geograficamente 
desigual e eticamente condenável.

Sobre a fome, as considerações de Wallerstein lembram 
muito às de Marcuse: houve um aumento incontestável na 
produção e produtividade de alimentos, mas estas já não 
têm como objetivo satisfazer a necessidade mais básica do 
conjunto da humanidade. A desnutrição ainda é uma triste 
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ou 50 anos. Apesar de que existiram ilhas de economia local 
através de toda a época da economia nacional, hoje em dia a 
inclusão de todas as famílias, grupos étnicos, povos e Estados 
na economia global de mercado, organizada pelos ricos povos 
dominantes, já é um fato consumado.14

Peters, com uma breve alusão a Aristóteles, diferencia dois 
tipos de economia. Na verdade, para o pensador grego, a 
economia é a arte da aquisição, e é essa “arte” que pode ser 
vista de duas maneiras. Uma delas se baseia na criação dos 
meios necessários para o sustento da família e do Estado, 
ou seja, na satisfação das necessidades de uma determinada 
agrupação humana. Isso, segundo a teoria de Aristóteles, 
recebe o nome de economia e é uma necessidade natural do 
ser humano reunido em sociedade. Por outro lado, o filósofo 
também vê a arte da aquisição a partir de outro prisma: 
a crematística, fenômeno que leva ao enriquecimento e 
que, ao contrário da economia, não é uma pretensão da 
natureza. Para Aristóteles, a crematística é o uso antinatural 
das habilidades humanas, um transtorno à economia. Ao 
contrário desta, que se limita fisiologicamente na satisfação 
das necessidades, o enriquecimento pretende incrementar-
se até o infinito. É movido pelo egoísmo, que não se trata de 
amor próprio, mas sim de desejar além do que é devido. A 
economia aristotélica, portanto, não é autônoma: está sujeita 
à ética e à política, uma vez que se desenvolve no ambiente 
social e, de certa maneira, viabiliza-o como projeto histórico.

O socialismo do século xxi seria, pois, o retorno 
da equivalência na economia – mas não, obviamente, do 
escambo. Das referências de Peters à época das trocas, ficam 
os valores. O novo projeto histórico prega o fim da domina-
ção, da exploração e da alienação do homem pelo homem, 
da mulher pelo homem, da natureza pelo homem e dos 
povos pelos povos – os frutos malignos do comércio e da 

Finalmente, Wallerstein cita a contradição da guerra 
recordando o fato de que apenas as bombas atômicas 
lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e 
Nagasaki mataram mais gente do que todos os conflitos 
pré-modernos juntos.

•

Voltando propriamente às formulações de Heinz Dieterich 
sobre o socialismo do século xxi, uma vez que nem comunis-
mo nem capitalismo são opções viáveis para o pleno desen-
volvimento da humanidade, o grande salto a ser empreen-
dido pelo novo projeto histórico é transformar a estrutura 
econômica atual agindo em seu princípio definidor mais 
básico: a não equivalência.

A proposta foi sistematizada pelo alemão Arno Peters e 
diagnostica historicamente a superação do escambo (troca de 
produtos por outros produtos) pelo comércio (troca de produ-
tos por dinheiro) como o início de uma lógica econômica que 
trouxe consigo a guerra, o enriquecimento e a desigualdade.

Quando hoje, no fim do segundo e começo do terceiro milênio, 
olhamos os 5 mil anos que deixamos para trás, percebemos que 
todo esse intervalo de tempo, através de todas as mudanças de 
Estados, impérios, dinastias, religiões e sistemas sociais, possui 
as mesmas características essenciais: o afã de obter riqueza e 
poder, trazido ao mundo pela aparição do comércio, da guerra 
e do despojo durante a fase de transição da economia local 
para a economia nacional. Essa transição, que se iniciou entre 
as poucas culturas desenvolvidas dos grandes vales dos rios, há 
5 mil anos, teve lugar no sul da Europa há aproximadamente 3 
mil anos; no norte, há mil e quinhentos anos, e na maior parte 
dos países não europeus faz apenas quinhentos anos, no trans-
curso da ocupação colonial por meio das potências europeias; 
e com os últimos, mais distantes tribos e povos, apenas há 100 
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é tempo. Os ponteiros do relógio rodam sempre numa 
mesma velocidade. No campo ou na cidade, na Ásia ou na 
Europa, um segundo equivale igualmente a 9.192.631.770 
ciclos de radiação de um átomo de césio. No entanto, uma 
saca de café não teria o mesmo preço de um avião, porque, 
na cadeia de produção de um e de outro, existe uma quanti-
dade maior ou menor de outros tempos embutidos.

Para calcular o valor de uma saca de café, portanto, deve-
se somar os tempos de trabalho de cada lavrador envolvido 
em seu cultivo e colheita; de fabricação das ferramentas e 
máquinas utilizadas; de produção dos adubos e pesticidas 
eventualmente empregados no crescimento dos cafezais e 
assim por diante. O avião segue o mesmo raciocínio: há que 
levar em consideração os tempos de serviço dos operários; 
de fabricação de cada peça que formará parte da aeronave; 
de construção do hangar em que o avião será montado etc. 
Cada componente da cadeia de produção da saca de café 
ou do avião terá seu preço calculado da mesma maneira. 
Assim, o valor da pá que um agricultor empregou para, por 
exemplo, lançar fertilizantes sobre o cafezal supõe o tempo 
empregado por um outro trabalhador ao produzi-la, o tempo 
gasto por um mineiro para extrair o ferro de uma jazida e os 
minutos que um marceneiro precisou para transformar um 
pedaço de madeira em cabo para a pá.

Pode parecer complexo, mas Peters adverte que a difi-
culdade inicial em calcular o “preço” de cada produto a 
partir do tempo de trabalho empregado em sua fabricação só 
acontece porque, para explicar o modelo, temos que come-
çar do zero. “Os produtos estão limitados em sua quantidade 
e, se tivéssemos calculado anteriormente o valor de cada um 
deles, então o valor final seria obtido muito mais facilmen-
te.”16 A vantagem da economia de equivalências, segundo 
Peters, é que basearíamos nossas relações comerciais num 

crematística. Se, segundo Peters, as ânsias de enriquecimen-
to, a opressão e as guerras nasceram com o mercado, sua 
extinção é também o fim do Estado opressor que sustenta 
a divisão social entre exploradores e explorados. A trans-
formação se daria pela implementação de uma economia 
democraticamente planificada.

Os países comunistas, assim como os capitalistas, (…) só 
podem realizar historicamente o regresso à economia equi-
valente em nível superior se combinam a teoria sobre o valor 
do trabalho com o princípio da equivalência. Então, o salário 
será equivalente ao tempo de trabalho investido pelo traba-
lhador, independentemente da idade, sexo, estado civil, cor de 
pele, nacionalidade, tipo de trabalho, esforço físico, prepara-
ção escolar, desgaste, habilidade, experiência profissional ou 
entrega pessoal ao trabalho; independentemente também do 
peso do trabalho e dos perigos que implique para a saúde. Em 
poucas palavras: o salario se equivale direta e absolutamente ao 
tempo trabalhado. Os preços se equivalem aos valores, e não 
contêm outra coisa que não seja a absoluta equivalência do tra-
balho incorporado nos bens. Desta maneira se fecha o circuito 
da economia em valores, que substitui à dos preços. Acabou-se 
a exploração dos homens por seus próximos, ou seja, a apro-
priação dos produtos do trabalho de outros acima do valor de 
trabalho próprio. Cada ser humano recebe o valor completo 
que agregou aos bens ou aos serviços.15

O cálculo do valor de cada produto corresponderia a uma 
intrincada equação que adiciona ao “preço” do que é pro-
duzido toda a cadeia de tempos de trabalho vivo ou incor-
porado necessária para sua produção. A terra e os recursos 
naturais perdem valor venal, uma vez que, dentro do novo 
projeto histórico, passam a ser novamente de propriedade 
comum. Assim, por exemplo, o tempo de trabalho investi-
do na produção de uma saca de café tem o mesmo valor do 
tempo empregado na construção de um avião. Afinal, tempo 

. sopão ideológico do século xxi . . sopão ideológico do século xxi .



IN
SU

M
OS RECURSO
S

EX
EC

U
ÇÃ

O

DESENVOLV.DIREÇÃO

AD
M

IN
.

M
ÁQ

U
IN

A
S

TERRA

SECUNDÁRIOS

P
R

IM
Á

R
IO

S

Manutenção

Produção

Manutenção

Distribuição
Transporte

Organização
geral

Desenvolvimento
Tecnológico

Desenvolvimento
de produto

Controle de
Qualidade

Supervisão

Recessos
Incapacidade

Férias

Tempo
utilizado

Matéria
-prima

Partes

Insumos
diretos

Insumos
indiretos

Uso

TRABALHO VIVOD
IR

ETO
INDIRETO

TR
A

BALHO INCORPORAD
O

PRODUTO

ROSA DE PETERS

120 121

Dieterich defende, portanto, que a justiça social apenas 
pode ser obtida pelo intercâmbio equivalente de produtos 
e serviços. Isso no plano estritamente econômico. No que 
diz respeito à política, o socialismo do século xxi prega a 
instauração da democracia direta e participativa. Chega de 
comparecer às urnas a cada quatro anos para eleger o menos 
pior e presenteá-lo com o direito de decidir pela coletivida-
de. Se todos integram a mesma sociedade, a voz de todos 
deveria ter o mesmo peso na hora de tomar as decisões que, 
no fim, dizem respeito a todo mundo. O voto, portanto, deve 
estender-se a cada momento da vida do cidadão, que seria 
chamado a expressar-se constantemente através de plebis-
citos. A dificuldade e o custo de sua realização em todo o 
território nacional seriam reduzidos graças ao surgimento 
das novas tecnologias informáticas e da internet. 

A mudança proposta pelo socialismo do século xxi, 
como qualquer outra já vivida pela humanidade, não pode 
ser implementada do dia para a noite. A transformação da 
sociedade é a fase final de um processo e, como tal, seria 
viabilizada em três momentos. O primeiro deles consiste 
num permanente trabalho de conscientização das maiorias 
oprimidas sobre sua situação dentro do sistema neoliberal, 
o que executaria uma mudança na correlação de forças em 
favor do novo projeto histórico. A segunda etapa propõe a 
coexistência entre os princípios da nova ordem social, que já 
começa a ser implementada, e elementos burgueses. Por fim, 
o triunfo do socialismo do século xxi chega a seu termo com 
a superação definitiva do mercado capitalista, do Estado 
classista e da cultura excludente. O novo projeto histórico 
inaugura uma comunidade multicultural, pluriétnica, poli-
classista, de ambos os gêneros e global.

Dieterich faz, no entanto, uma ressalva à viabilização 
do socialismo do século xxi na América Latina. O triunfo 

valor concreto, expressado pelo relógio, e não em divisas arti-
ficiais, como o dinheiro. É verdade que os segundos também 
são uma convenção. No entanto, têm um referente fixo e per-
manente. A moeda de um país, pelo contrário, vale mais ou 
menos dependendo dos humores do mercado e da cotação do 
dólar, que por sua vez se origina da dívida que o governo dos 
Estados Unidos contrai junto ao Federal Reserve.17

O modelo a partir do qual o valor de todos os produ-
tos poderia ser calculado está desenhado na Rosa de Peters,18 
que leva em consideração tanto o trabalho vivo como o tra-
balho incorporado e uma série de outras constantes que, em 
ambos os casos, vão influenciar no valor do produto final. 
(Ver figura abaixo)
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a integração regional. Para Rafael Correa, os governos da 
América Latina devem unir esforços em três áreas prin-
cipais: defesa, energia e finanças. O primeiro passo já foi 
dado pela constituição do Conselho de Defesa no âmbito da 
União de Nações Sul-Americanas (unasul) e pelos acordos 
que viabilizam a operação do Banco do Sul. Mas, na visão do 
equatoriano, ainda não é o bastante.

– Temos que construir algo novo e melhor. Por exemplo, 
uma nova arquitetura financeira regional, para acabar com a 
dependência de dólares. Ao invés de enviar nosso dinheiro aos 
países desenvolvidos por meio de bancos centrais autônomos, 
poderíamos autofinanciar-nos com nossos próprios recursos. 
Com um sistema financeiro regional, esse capital ficaria aqui 
e acabaria com nossa dependência – argumenta o presidente 
economista. – Acabamos de criar entre os países da Aliança 
Bolivariana para as Américas (alba) um sistema único de 
compensação regional que minimizará nossa necessidade de 
dólares. Mas ainda falta muito. Devemos concretizar o Banco 
do Sul e, a médio prazo, o Fundo de Reservas do Sul.

Aqui a figura de Simón Bolívar assume o papel de pro-
tagonista. Em seus discursos, entrevistas e aparições públicas, 
Rafael Correa faz questão de lembrar que o pensamento inte-
gracionista do Libertador influencia enormemente a condu-
ção da política externa equatoriana. Nisso se assemelha muito 
a Hugo Chávez. Aliás, a entrevista coletiva que os dois conce-
deram quando da visita do venezuelano a Quito, em maio de 
2009, foi uma verdadeira louvação ao prócer da independên-
cia – e também uma aula explicativa sobre o bolivarianismo.

Simón Bolívar, no entanto, é um personagem mais com-
plexo do que podem sugerir os discursos proferidos à exaus-
tão nos países andinos. E o tom de seus escritos políticos não 
fica atrás. Para começar, há quem defenda o pensamento boli-
variano tanto na esquerda como na direita. Conservadores, 

do novo projeto histórico no continente supõe a formação 
de Blocos Regionais de Poder, essenciais para que os países 
latino-americanos tenham capacidade de resposta às agres-
sões do capitalismo internacional e não fiquem, como antes, 
à mercê de seus desígnios. É um chamado à integração como 
caminho a seguir.

•

Socialismos do século xxi à parte, o que parece interessar a 
Rafael Correa é adquirir um nível cada vez maior de inde-
pendência perante as potências hegemônicas que durante 
todo o século passado ditaram as linhas gerais da política e 
da economia equatoriana.

– Já não podemos seguir falando em integração como 
uma questão etérea, que ninguém entende bem, que nin-
guém sente. A integração tem de se traduzir em ações con-
cretas em benefício de nossas populações. Um dos grandes 
erros do integracionismo nos últimos anos foi se pautar na 
integração comercial, que nada mais é do que a busca por 
mercados maiores baseada no absurdo da competitividade. 
Ganhava quem mais maltratava e precarizava sua força de 
trabalho – avalia o presidente. – Assim, deterioramos o nível 
de vida de nossa população e da classe trabalhadora. E quem 
se beneficiou com produtos mais baratos foram os países do 
Primeiro Mundo. Não podemos seguir caindo nessa arma-
dilha. Temos de construir uma integração focada em princí-
pios de coordenação, complementaridade e cooperação entre 
países irmãos. E, assim, transcender o meramente comercial. 
Temos de abordar todos os aspectos. Estamos avançando, mas 
é necessário avançar mais rápido.

Uma das mais importantes facetas da Revolução 
Cidadã transborda as fronteiras do Equador e aponta para 
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suprema autoridade deve ser perpétua, porque nos sistemas 
sem hierarquia se necessita, mais do que em outros, um ponto 
fixo ao redor do qual girem os magistrados e os cidadãos, os 
homens e as coisas.20

A facção progressista do bolivarianismo prefere embrenhar-
-se por outras instâncias do pensamento do Libertador 
e, por mais contraditório que possa parecer, exaltam suas 
inequívocas qualidades democráticas: a luta contra a 
dominação espanhola, a opção pela República como forma 
de governo das novas nações, o esforço por submeter a Igreja 
ao poder do Estado e o abolicionismo. Sobretudo lembram 
da luta bolivariana pela construção de países territorialmente 
grandes e internacionalmente fortes, e de sua desconfiança 
em relação ao imperialismo estadunidense, que no início do 
século xix já teria começado, segundo o próprio Bolívar, a 
dar perigosos sinais às ex-colônias hispânicas.

– O Libertador sempre excluiu os Estados Unidos da ideia 
de integração americana – brada Hugo Chávez. Enquanto 
discorre sobre o pensamento bolivariano, óculos de leitura a 
postos, consulta um caderninho repleto de anotações feitas a 
lápis. São pensatas escritas pelo próprio presidente venezue-
lano, fruto de horas de estudo sobre os livros de seu maior 
inspirador. – Bolívar dizia: “Os Estados Unidos parecem des-
tinados pela Providência a espalhar miséria pela América em 
nome da liberdade. Que irmãos são esses do norte, que até 
mesmo a Espanha reconheceu nossa independência e eles se 
negam a fazê-lo? Cuidado”, alerta Bolívar em várias cartas, 
“cuidado, que ao norte deste continente existe uma nação 
muito grande, muito hostil e capaz de tudo.”

A herança multifacetada de Simón Bolívar também 
está presente nas representações gráficas que dele se fizeram 
ao longo de sua vida e de sua morte. O ensaísta colombiano 

liberais, indígenas, católicos, mações, déspotas, socialistas, 
enfim, muitas esquinas da ideologia encontram em Bolívar 
o exemplo histórico que necessitam para justificar determi-
nadas posições. Sua trajetória vitoriosa, seu destino trágico 
e, mais que tudo, sua morte na pobreza e no esquecimento 
(típico crepúsculo dos heróis injustiçados) são utilizados em 
defesa dos interesses de quem os reivindica: a imagem do 
Libertador vai e vem muitas vezes para prover de argumen-
tos, uns contra os outros, os inimigos mais declarados.

Simón Bolívar é, sem dúvida, a figura latino-americana que 
mais despertou veneração no continente. O culto de sua per-
sonalidade veio estendendo-se até o ponto em que, já há algum 
tempo, é uma característica da cultura nacional dos países cha-
mados “bolivarianos”.19

Portanto, ninguém deve se surpreender ao presenciar rea-
cionários de toda estirpe salientando a lucidez de Simón 
Bolívar por suas posturas autoritárias quando, por exemplo, 
resgatam a opção do Libertador por um governo centrali-
zador e forte, que suprime determinadas garantias sociais à 
população e abafa todo e qualquer ideal político que contri-
bua para uma indesejável noção de liberdade ilimitada – a 
temida anarquia. Podem, também, louvar a face bolivariana 
que advoga pela construção de um sistema republicano em 
que o presidente exerce de maneira vitalícia e, ademais, tem 
garantido o direito de designar um sucessor. O modelo está 
claramente expresso no discurso que Simón Bolívar proferiu 
diante da Assembleia Constituinte da Bolívia, em 1825. Ali 
apresentou o projeto de Constituição que havia preparado 
para o país recém-nascido e batizado em sua homenagem.

O presidente da República vem a ser, em nossa Constituição, 
como o sol, que, firme em seu centro, dá vida ao universo. Esta 
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Antonio Caballero, depois de analisar uma série de imagens 
compiladas no livro Iconografía del Libertador, assinala que os 
retratos e efígies produzidos em sua homenagem, apesar de, a 
princípio, serem todas autênticas, diferem muito entre si.

O que se vê é toda uma sorte de Bolívares, brancos, vagamente 
índios e negroides, Bolívares de elevada estatura e baixinhos, 
esbeltos e corpulentos, grosseiros e sonhadores, rudes, gordos, 
magros. Esta variedade de imagens se repete nas descrições 
legadas por seus contemporâneos: uns o veem nervoso, outros 
sereno; para uns, tem o nariz grande e, para outros, pequeno; 
alguns o escutam falar de maneira precipitada enquanto outros 
atribuem a suas palavras certo comedimento. Tudo muda: a 
aparência, a voz, o tom, o timbre e o ritmo.21

Quais, dentre as dezenas de quadros que se pintaram para 
dar cara e corpo ao Libertador, representam o “verdadeiro” 
Bolívar ou, pelo menos, oferecem uma imagem mais veros-
símil do general que liderou o processo de independência 
em metade da América do Sul? Nenhuma, talvez. Ou todas, 
do mesmo jeito que, tergiversações à parte, todas as caracte-
rísticas do pensamento bolivariano, ressaltadas aqui e acolá 
pelos mais fervorosos adversários políticos, deitam raízes em 
escritos e discursos do próprio autor. Se cada facção penteia 
para o seu lado o bigode de Simón Bolívar, se é que ele tinha 
mesmo um bigode, o melhor possivelmente seja verificar 
o contexto em que se inseriam suas ideias revolucionárias, 
sua práxis como presidente da Grã-Colômbia e os princípios 
defendidos durante sua breve experiência como legislador.

Antes de mais nada, parece forçoso anotar que Simón 
Bolívar nasceu em berço de ouro. Sua família descendia 
diretamente dos primeiros colonizadores espanhóis que 
desembarcaram no Novo Mundo. Portanto, nos idos de 1783, 
quando sua mãe lhe deu a luz, o futuro libertador já fazia 
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velho continente e aos Estados Unidos.
Outro fator preponderante nas ideias de Bolívar é o rea-

lismo com que costumava analisar a conjuntura política em 
que estava metido. O “pé no chão” está presente em todas 
as suas propostas para a construção de novas estruturas 
estatais, que para o Libertador deveriam assegurar acima de 
tudo a independência – obtida a ferro e fogo por uma exten-
sa campanha militar – e a unidade do território. Por isso, 
propôs a formação de um governo que buscasse um “meio 
termo” entre o sistema colonial autocrático e a democracia 
republicana, por si só impraticável no momento da inde-
pendência. Bolívar jamais viu com bons olhos um regime 
que concedesse “liberdade demais” a seus cidadãos. Para 
ele, a liberdade sem limites é a antessala do despotismo. O 
que vale é manter a ordem, mesmo que seja dentro de uma 
nova ordem. No Manifiesto de Cartagena, escrito em 1812, o 
Libertador explica aos cidadãos da Nova Granada por que a 
rebelião patriota fracassou na vizinha Venezuela. Uma das 
razões, segundo Bolívar, foi a instauração de um governo 
demasiadamente permissivo.

O mais consequente erro que a Venezuela cometeu ao apresen-
tar-se no teatro político foi, sem contradição, a fatal adoção por 
um sistema tolerante: sistema reprovado como débil e ineficaz, 
desde então, por todo o mundo sensato, e tenazmente sustenta-
do até os últimos períodos com uma cegueira sem exemplo (…) 
Ao abrigo desta doutrina, cada conspiração era sucedida por 
um perdão, e cada perdão era sucedido por outra conspiração 
que se voltava a perdoar, porque os governos liberais devem 
distinguir-se por sua clemência. Clemência criminosa, que 
contribuiu mais que nada para derrubar a máquina que ainda 
não havíamos concluído inteiramente!23

parte da aristocracia crioula da Venezuela. Apenas por ser 
filho de Juan Vicente Bolívar e Concepción Palacios, Simón 
já seria o herdeiro de grandes extensões de terra e uma série 
de bens que lhe dariam a necessária tranquilidade finan-
ceira para dedicar-se aos estudos, que, aliás, foram conclu-
ídos na Espanha. Uma vez na Europa, pôde visitar Roma, 
Londres e Paris antes de retornar a Caracas e implicar-se na 
conspiração pela independência venezuelana. Bolívar já era 
uma figura de destaque entre os quadros patriotas quando 
o Congresso da Venezuela resolveu separar-se da metrópole 
ibérica, em 1811. Naquele então, posicionou-se contra a ins-
tauração de um sistema federalista, prestando todo seu apoio 
e influência política em prol de um regime centralizador que 
logo se transformaria em ditadura e, pouco tempo depois, 
acabaria temporariamente derrotado pelas tropas realistas.22

Mas o autoritarismo de Bolívar tem algumas explicações, 
que talvez não se justifiquem, mas que fazem parte de uma 
avaliação política e de uma lógica pragmática para sustentar 
a independência. Suas razões se escondem naquilo que 
o historiador equatoriano Enrique Ayala Mora enumera 
como pilares essenciais do pensamento bolivariano. A visão 
da América hispânica em seu conjunto é o primeiro deles. 
Foi o Libertador quem inaugurou a prática de considerar o 
subcontinente como sujeito histórico. 

– Não somos europeus nem indígenas – dizia – somos 
um pequeno gênero humano. 

Assim reconhecia inevitáveis semelhanças entre a 
gama plural de povos recém-independizados, provenientes 
de uma mesma raiz civilizacional, e também as nítidas 
diferenças que se criaram pela dialética da colonização em 
cada rincão conquistado pela coroa espanhola. O latino-
americanismo de Bolívar servia ainda para marcar um 
distanciamento (muito oportuno na época) em relação ao 
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A democracia bolivariana, portanto, só seria possível com o 
advento de uma República que admitisse algumas caracte-
rísticas típicas da monarquia e que brindassem estabilidade 
ao novo sistema. É por isso que defendia um Senado heredi-
tário e vitalício, uma Presidência vitalícia e a nomeação para 
alguns cargos executivos: eram “necessárias limitações” à 
democracia para que ela mesma pudesse sobreviver nesta 
etapa de transição entre a colônia e a “autêntica” República 
que se concretizaria no futuro.

Também porque, segundo Ayala Mora, Bolívar não 
fazia questão de esconder seu temor às mobilizações popu-
lares de massa, fruto direto do utopismo que combatia 
com suas fórmulas realistas de “democracia possível”. O 
Libertador defendia um conceito moderno de “povo” na 
medida em que o entendia como o conjunto da população 
de um país, mas permitia ressalvas a esse pensamento na 
hora de definir as regras para a formação dos governos. A 
soberania popular, para o bolivarianismo daquele então, 
descansava sobre os “notáveis”, ou seja, a elite, únicos em 
condições de manejar o Estado, já que as massas eram 
vistas como politicamente incapazes.
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Apenas no século xx, o Equador teve sete constituições. 
Como é natural, a aprovação de cada uma delas refle-
tiu mudanças na correlação de forças sociais e a ascensão 
deste ou daquele grupo de poder à cabeça do aparato esta-
tal. Assim, em 1906, após o êxito da Revolução Liberal, o 
governo do presidente Eloy Alfaro criou as condições neces-
sárias para a convocação de uma Assembleia Constituinte 
que desse vazão jurídica às mudanças que seu projeto polí-
tico queria implementar no país. E foram muitas: o ensino 
primário, que até então estava nas mãos da Igreja católica, 
passou a ser público, gratuito, obrigatório e laico; o Estado 
deixou de reconhecer privilégios hereditários às elites; insti-
tuiu-se a liberdade de consciência; aboliu-se a religião oficial; 
e instauraram-se mecanismos de proteção aos indígenas.

As transformações desencadeadas pela Revolução 
Liberal, no entanto, provocaram a ira da oligarquia. Nos 
anos vinte, a reação das classes mais abastadas destituiu o 
governo. Eloy Alfaro foi preso e ardeu numa grande fogueira 
acesa em praça pública. Outros líderes liberais tiveram des-
tino semelhante. Enquanto os conservadores retomavam o 
comando, porém, o Equador começa a assistir ao surgimen-
to das primeiras mobilizações populares organizadas. Em 
1922, uma rebelião de trabalhadores em Guayaquil desen-
cadeou uma cruenta repressão do governo – que então já 
estava novamente em mãos reacionárias – e provocou um 
dos maiores massacres políticos da história país.

Nesse cenário contraditório, em que a velha aristo-
cracia equatoriana voltava a galgar posições de poder e o 

Ca 
constituição 
pós-materialista



134 135

Constituinte. O resultado foi uma das constituições mais 
importantes da história do país. Entre outras conquistas, o 
texto reconheceu o kíchwa e as demais línguas originárias 
como elementos da cultura nacional; dispôs que os idiomas 
tradicionais integrassem o currículo escolar nas regiões de 
predominância indígena; prescreveu a escravidão, a servi-
dão e o concertaje; puniu toda forma de discriminação lesiva 
à dignidade humana; incorporou a figura do habeas corpus 
à legislação criminal; proibiu a formação de monopólios pri-
vados; adequou o pagamento de impostos ao nível de renda 
do contribuinte; obrigou o Estado a fornecer material escolar 
aos estudantes do ensino primário; estabeleceu a autonomia 
universitária; e submeteu o funcionamento da economia a 
princípios de justiça social e combate à miséria, atribuindo 
funções sociais à propriedade privada.

Velasco Ibarra, porém, não estava de acordo com tantas 
e tão profundas mudanças. Por isso, não titubeou para der-
rubar a nova Constituição logo na primeira oportunidade. 
E trabalhou duro para isso. Velasco era um político habili-
doso. Seu traquejo junto às massas o levou à presidência do 
Equador em inúmeras ocasiões. Em 1945 ocupava o Palácio 
de Carondelet pela quarta vez. Apenas numa delas conse-
guiu terminar o mandato. “Deem-me um palanque e serei 
presidente”, diz seu bordão mais célebre. Sua capacidade de 
oratória era inquestionável. Certa vez, ao passar por uma 
cidadezinha em plena campanha eleitoral, Velasco prome-
teu construir uma ponte para facilitar a vida da população 
que ali vivia. A notícia foi recebida com surpresa pelos cida-
dãos. Ponte? Um de seus assessores se apressou em alertá-lo 
de que não havia rio algum atravessando o povoado. Mas o 
candidato não se abateu nem se desculpou pela gafe. Apenas 
redirecionou o discurso e prometeu que, além da ponte, 
traria também um rio para a cidade. Acabou ovacionado.

proletariado começava a mostrar sua força nas ruas, aprova-
-se uma nova Constituição, a de 1929. O novo texto ratificaria 
os princípios liberais, a essa altura já arraigados na sociedade, 
e institucionalizaria as novas leis que ditavam o funciona-
mento dos bancos, da moeda e das aduanas.

A seguinte Carta Magna seria aprovada em 1945. Antes 
disso, os movimentos sociais haviam vencido importan-
tes batalhas na luta pela legislação trabalhista e contra a 
exploração do campesinato mestiço e indígena nas fazen-
das equatorianas. No entanto, como ocorrera há 20 anos, as 
forças políticas conservadoras tinham conseguido uma vez 
mais retomar as rédeas do Estado. E, em 1941, tiveram que 
enfrentar uma guerra fronteiriça com o Peru, que implicou 
a perda de uma importante faixa territorial na Amazônia. 
Um ano mais tarde, a anexação peruana seria ratificada pelo 
Protocolo do Rio de Janeiro, acordo que é motivo de polêmi-
ca até hoje e que viria a desencadear um novo conflito bélico 
entre os vizinhos em 1995. Enquanto as Forças Armadas 
contabilizavam derrotas no cenário internacional, o governo 
conservador iniciou uma campanha de repressão aos traba-
lhadores do campo e da cidade. A oposição de esquerda, em 
ascensão, também foi perseguida pelas forças de ordem.

Com estes antecedentes e em meio a uma onda de levantes 
populares que no fim da Segunda Guerra Mundial sacudia 
toda a América Latina, em 28 de maio de 1944 se produz uma 
das mais importantes expressões insurrecionais do Equador, 
denominada pelo povo que dela participou como a “Gloriosa”.1

A insurreição jogou o poder para as mãos do experien-
te Velasco Ibarra, homem que, apesar de populista, ou 
talvez exatamente por isso, não era muito afeito a revoltas 
populares. Uma vez presidente, no entanto, foi obrigado a 
ceder às pressões da esquerda e convocar uma Assembleia 
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ditadura. Em 1967 aparece uma nova Carta Magna que, por 
exemplo, reconhece os direitos trabalhistas adquiridos pela 
Revolução Gloriosa e institucionaliza a reforma agrária. O 
texto também traz algumas recomendações elaboradas pela 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(cepal), como a planificação estatal.

A Constituição de 1967, no entanto, durou pouco. Três 
anos depois de sua promulgação, Velasco Ibarra aproveitou-se 
de uma onda reacionária para voltar ao poder por meio de uma 
conspiração golpista que ganhou terreno num ambiente de 
criminalização da esquerda e repressão aos setores populares. 
Desta vez, no entanto, ficou apenas alguns meses na presidên-
cia. Seu quinto e derradeiro governo foi derrubado pelos mili-
tares, que retornavam assim ao cenário político nas fardas de 
Guillermo Rodríguez Lara e, logo depois, com um triunvira-
to. É este triunvirato que vai elaborar a seguinte Constituição 
sem convocar Assembleia Constituinte nenhuma.

A Carta Magna de 1978 nasceu de uma comissão jurídi-
ca. Na verdade, de duas comissões. Uma delas foi incumbida 
de reformular o “glorioso” texto de 1945. A outra tinha como 
proposta escrever uma nova Constituição desde os alicer-
ces. O governo militar organizou um referendo para que a 
população escolhesse qual dos projetos seria levado a cabo, e 
os equatorianos votaram pela elaboração de uma Carta iné-
dita, que entrou em vigor em agosto de 1979, terminando 
definitivamente com a ditadura militar. Entre suas princi-
pais conquistas, estão a igualdade de direitos entre homem e 
mulher; a condenação do abuso de poder econômico; o reco-
nhecimento da organização comunitária e da autogestão; e 
o monopólio estatal na exploração dos recursos naturais e 
demais setores considerados estratégicos, como as teleco-
municações e o abastecimento de água.

Foi essa capacidade política que virou o jogo a favor do 
conservadorismo ainda durante a vigência da Assembleia 
Constituinte de 1945, que terminou os trabalhos em meio a 
protestos e tentativas de agressão aos deputados por parte dos 
apoiadores do presidente. Com uma imagem reconstruída, 
Velasco convocou uma nova Assembleia em 1946 e acabou 
com as conquistas sociais da Gloriosa. Nas palavras da histo-
riadora equatoriana Sílvia Ugarte, se a Constituição de 1945 
tratou de institucionalizar a revolução, a de 1946 institucio-
nalizou a contrarrevolução. Não trouxe, portanto, nenhum 
avanço significativo ao texto anterior. Muito pelo contrário.2

Na década de sessenta, como é sabido, a América Latina 
começou a sofrer diretamente os efeitos da política externa 
estadunidense e de seu empenho em combater o avanço do 
comunismo internacional. Ao sofrer um golpe militar em 
1963, o Equador foi um dos primeiros países no continente a 
sentir dentro de casa o peso da Aliança para o Progresso. O 
objetivo da conspiração era afastar do Palácio de Carondelet 
a “ameaça vermelha” que brotava dos setores populares no 
campo e nas cidades. O regime de exceção, no entanto, não 
tirou o ânimo dos trabalhadores. A luta continuou, agora 
com o apoio da juventude urbana de classe média engaja-
da nas reivindicações por justiça social e soberania nacio-
nal. Junto com a brutalidade militar, os anos sessenta no 
Equador assistiram ao florescimento do movimento indíge-
na nos Andes, do camponês no Litoral e do proletariado em 
Quito e Guayaquil, todos eles em franca ascensão.3

As tensões sociais cresciam. Em meados dos anos ses-
senta, o enfrentamento de classes se agravou de tal forma 
que o governo militar decidiu buscar uma “saída institucio-
nal e democrática” para os choques sociais que tomavam 
conta do país. A cautela das Forças Armadas se traduziu na 
convocação de uma Assembleia Constituinte e no fim da 
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uma chance de adequar o aparato jurídico do país às reco-
mendações do Fundo Monetário Internacional e do Banco 
Mundial. Havia consenso quanto à elaboração de uma nova 
Carta, mas esse consenso não conseguia esconder os interes-
ses diametralmente opostos sobre seu teor.

Espelho da dicotomia social de fim de século no 
Equador, o texto de 1998 reconheceria uma série de direitos 
coletivos ao mesmo tempo em que daria suporte a políticas 
de privatização. A Constituição, por exemplo, institui no 
país a economia de mercado e se articula de maneira a pro-
mover a competitividade entre agentes econômicos como 
veículo para o desenvolvimento. Também abre espaço para 
a privatização de serviços públicos, como água, saneamento 
básico, eletricidade e telecomunicações, e garante igualdade 
de condições para os investimentos nacionais e estrangeiros. 
Simultaneamente, declara o Equador um país multiétnico 
e pluricultural, reconhece as heranças milenares dos povos 
indígenas e celebra a diversidade.

As constituições que estiveram vigentes no Equador durante o 
século xx foram antecedidas de processos sociais importantes 
(…) De uma Constituição a outra, para além das vontades que 
puderam abrigar os setores de vanguarda, o resultado concreto 
foi um permanente processo de modernização do Estado, num 
sentido liberal clássico, keynesiano, cepalino ou neoliberal.4

As constituições institucionalizam o ponto alto de uma 
determinada caminhada política e põem em vigência os 
valores que resultam vitoriosos no processo. É fácil obser-
var essa ideia no caso equatoriano. Em 1906, após o triun-
fo de uma revolução que defendia os princípios liberais, a 
correlação de forças empurrou o governo a trabalhar pela 
aprovação de um texto que transformasse em ordenamen-
to jurídico as novas teorias políticas compartilhadas pelo 

A última Constituição equatoriana do século xx foi 
aprovada em 1998. Como nas ocasiões anteriores, o tecido 
social do país estava polarizado. Desde o começo da década 
de oitenta, o governo havia sido dominado por grupos polí-
ticos simpáticos aos ditames do Consenso de Washington. 
Todos eles, de Osvaldo Hurtado Larrea a Fabián Alarcón, 
trabalharam duro para implementar as políticas de ajuste 
estrutural e desmantelamento do Estado. Ao mesmo tempo, 
depois de um levante que abalou o país, o movimento 
indígena surgia como a grande novidade política dos anos 
noventa. Sua capacidade de mobilização e a força de seu dis-
curso anti-hegemônico concentrou os setores populares na 
Coordenadora de Movimentos Sociais e conseguiu barrar 
uma série de reformas econômicas que visava à privatiza-
ção das empresas estatais, o fim dos subsídios à população, 
a redução dos investimentos públicos nas áreas de saúde e 
educação, o corte de salários e a perda de direitos civis e tra-
balhistas. O Equador entrava num período de mobilização 
permanente contra o neoliberalismo, que, apesar da inten-
sa oposição popular, vinha sendo reiteradamente adotado 
pelos presidentes de turno.

Em 1998, portanto, a instabilidade gerada com a queda 
de Abdalá Bucaram unificou o país na exigência de uma 
Assembleia Constituinte. Esquerda e direita, patrões e tra-
balhadores, indígenas e executivos, todos, ainda que por 
motivos diferentes, queriam uma nova Carta. Para uns, era a 
oportunidade de recolher institucionalmente os valores acu-
mulados pelas lutas sociais contra o neoliberalismo e pelo 
reconhecimento de direitos coletivos aos povos ancestrais. 
Mobilizações nesse sentido ganhavam as ruas desde finais 
da década de oitenta, e o principal objetivo da esquerda era 
a refundação do Equador como um Estado plurinacional. 
Já as elites econômicas viam na Assembleia Constituinte 
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necessariamente são absorvidos pelo conjunto dos cidadãos. 
Como a história é dinâmica, os grupos que disputam o poder 
de direito podem ou não ser os mesmos grupos que coman-
dam os poderes de fato. Na prática, a Constituição não tem 
autoridade em si mesma, e as eventuais mudanças na corre-
lação de forças sociais acabam desrespeitando-na em algu-
mas determinações ainda não consolidadas entre a popula-
ção. A educação pública é uma delas, mas há várias outras, 
como o respeito ao meio ambiente, a igualdade dos cidadãos 
perante a lei e a função social da propriedade privada.

•

A atual Constituição equatoriana, aprovada em setembro 
de 2008, pode, assim, ser vista como o saldo da agitação 
social vivida no país desde os estertores do século passado 
até a ascensão do presidente Rafael Correa e a pacificação da 
resistência antineoliberal.

Entre 1996 e 2005, como já vimos, o Equador passou 
por um ciclo de instabilidade política que derrubou três pre-
sidentes: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad e Lucio Gutiérrez. 
Todos foram eleitos com uma agenda de reformas popula-
res. Uma vez no governo, porém, abandonaram rapidamen-
te a plataforma de campanha e, orientados pelos organismos 
multilaterais de crédito, adotaram políticas de ajuste estru-
tural e desmantelamento do Estado. Cada um a seu tempo, 
tentaram reiteradamente privatizar empresas estatais e ser-
viços públicos, favorecer o setor bancário, facilitar a entrada 
de capital estrangeiro e reduzir os subsídios à população.

Por isso, suscitaram uma forte resistência nas ruas e, 
um atrás do outro, acabaram destituídos do cargo. Também 
por isso, e como consequência de uma mobilização social 
permanente entre os setores de esquerda, Rafael Correa 

conjunto da população. A sociedade de então, em sua maio-
ria, demandava, por exemplo, o fim dos privilégios here-
ditários dentro do aparato estatal e a laicização do ensino 
primário. A Assembleia Constituinte veio ratificar essa 
demanda, transformando em imperativo legal o que já era 
uma exigência social. Mecanismo semelhante deu-se em 
1945, quando o país atravessou outro período insurrecional 
e foi chamado a se organizar a partir dos valores defendi-
dos pela Revolução Gloriosa; e também em 1946, quando os 
acontecimentos políticos viraram o jogo a favor das ideias 
conservadoras. Nas décadas de sessenta e setenta uma nova 
teoria econômica começou a ganhar espaço na América 
Latina e acabou absorvida pelos equatorianos, refletindo-se 
nas constituições de 1967 e 1978. Por fim, o discurso neoli-
beral que conquistou o mundo depois da debacle soviética 
sentou as bases da Carta Magna de 1998, que, devido ao pro-
tagonismo político do movimento indígena, acabou garan-
tindo ainda alguns direitos coletivos para os descendentes 
dos povos originários.

Portanto, não é a Constituição que muda a socieda-
de, mas a sociedade que muda a Constituição. Em outras 
palavras, os cidadãos, primeiro, transformam a realidade e, 
só então, as leis. O reconhecimento jurídico das mudanças 
sociais é uma vitória dos que por elas lutaram. A promul-
gação de uma nova Constituição abre espaço tanto para o 
aprofundamento das reformas como para uma reação a elas. 
Assim, por exemplo, uma Constituição que defende a edu-
cação pública, universal, gratuita e de qualidade não garante 
por si só que o Estado investirá na construção de escolas, na 
formação de professores, no aprimoramento dos currículos, 
na distribuição de livros etc.

As cartas magnas abrigam valores. Esses valores, 
mesmo compartilhados entre a maioria da população, não 
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dos votos no dia 28 de setembro de 2008. Os adesivos que 
faziam campanha para o “sim” traziam os dizeres: Yo voto 
Sí, porque el No yo ya viví. É mais ou menos esse o espírito 
de inovação que permeou a redação do novo texto, que pre-
tende ser o canal para uma espécie de refundação do Estado.

Hoje a economia do Equador, pelo menos no papel, é 
social e solidária. Isso quer dizer que o país está em busca de 
uma nova maneira de girar as engrenagens do sistema de pro-
dução e comercialização de bens e serviços. Nas palavras de 
Alberto Acosta, ex-presidente da Assembleia Constituinte e 
um dos principais articuladores da Carta Magna, uma nova 
economia deve ser pautada por relações diferentes “daquela 
caracterizada por uma suposta livre-iniciativa que anima o 
canibalismo econômico entre os seres humanos e que tem 
alimentado a especulação financeira”.5

O valor básico da economia deixa de ser a competitivi-
dade entre agentes econômicos e passa a ser a complementa-
riedade entre seres humanos. O mercado perde protagonis-
mo, tendo em vista que, sozinho, não foi capaz de solucionar 
os problemas do país. Em muitos casos, inversamente, 
apenas agravou a situação. O Equador está cheio de exemplos 
que mostram como a fome capitalista por recursos naturais 
contribuiu decisivamente para a degradação ambiental e 
empobreceu regiões de uma riqueza ecológica inenarrável. 
A brecha entre ricos e pobres tampouco diminuiu. Basta 
recordarmos que, no auge das reformas neoliberais equato-
rianas, em 1999, quando o governo de Jamil Mahuad adotou 
o dólar estadunidense como moeda nacional, a desigualdade 
atingiu níveis alarmantes e alavancou a massiva fuga de mão 
de obra rumo aos Estados Unidos e Europa.

Mas não é porque resolveu aplacar a influência do “deus 
mercado” sobre a vida das pessoas que a nova Constituição 
joga todo o peso da gestão econômica nas costas do Estado. 

pôde chegar à Presidência. Nas eleições de 2006, o econo-
mista soube como nenhum outro candidato captar o desejo 
popular pelo cambio. Tanto que a convocatória para uma 
Assembleia Constituinte era sua principal proposta de 
campanha. Com a promessa de uma nova Carta Magna, 
Correa conseguiu atrair o voto dos cidadãos que tinham 
passado os últimos dez anos lutando para frear as reformas 
neoliberais no país.

As discussões para a elaboração do texto, portan-
to, já arrancaram num clima totalmente diferente do da 
Constituição anterior. Após a queda consecutiva de três 
mandatários, a superação do Consenso de Washington era 
condição fundamental para que a Carta Magna passasse 
pelo crivo dos eleitores quando suas disposições fossem para 
consulta pública. Depois de duas décadas de “fim da his-
tória”, a conjuntura política dentro e fora do país apontava 
para a direção contrária. A sociedade equatoriana já havia 
demonstrado seu rechaço à receita do fmi e queria algo 
novo, de preferência nacional, nascido da terra. É por isso 
que a nova Constituição vai celebrar a Pacha Mama, apelar à 
sabedoria das culturas ancestrais e recolher a herança de luta 
social contra todas as formas de dominação e colonização. 

Para entender suas abordagens – muitas vezes encara-
das como peças de folclore – é preciso ter em mente que o 
movimento indígena foi o grande ator político da etapa ime-
diatamente anterior à aprovação do novo texto. Seus valores, 
portanto, junto aos de uma esquerda que se manteve com-
bativa contra as reformas neoliberais, irão permear de cabo 
a rabo a nova Carta Magna, cujo objetivo declarado é cons-
truir um país que privilegie a integração latino-americana e 
respeite a dignidade humana sobre todas as coisas.

São muitas as inovações da Constituição equatoriana, 
aprovada em referendo popular com mais de 60 por cento 
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duas vezes, de maneira seguida. É o que acontece no Brasil, 
por exemplo. O chefe de Estado tem ainda o poder de des-
tituir o parlamento uma única vez durante seu mandato, 
que dura quatro anos. No entanto, se escolhe fazê-lo, a con-
vocatória para novas eleições legislativas vai acompanhada 
de um referendo em que a população vota se o mandatário 
deve ou não continuar no cargo. Da mesma forma, os depu-
tados podem promover uma consulta pública para revogar 
o mandato presidencial. Neste caso, porém, o parlamento se 
dissolve automaticamente e um novo pleito é convocado. É a 
chamada “morte cruzada”.

A nova Constituição proíbe a terceirização e todas as 
demais modalidades de precarização trabalhista. Ao mesmo 
tempo, permite o trabalho informal. A ideia é que o ser 
humano deve passar a ser o centro de uma economia que até 
então, desde o período colonial e a exploração cacaueira, vem 
se apoiando na “renda da natureza”.8 Quem quiser trabalhar 
dentro da legalidade, portanto, que trabalhe. O governo está 
proibido de proibir o artesanato, o cooperativismo, o merca-
do de rua. E Rafael Correa acredita na potência da informa-
lidade como arma no combate ao desemprego.

– Hoje mais do que nunca temos que apoiar esta eco-
nomia. Enquanto no setor capitalista moderno se gastam 10 
mil dólares para criar um único posto de trabalho, nesse setor 
popular e solidário há um posto de trabalho a cada 800 dóla-
res investidos – diz.

Os constituintes também quiseram colocar um fim nos 
grandes monopólios empresariais que concentram muito 
poder nas mãos de poucas pessoas, um poder que na maioria 
das vezes transcende o meramente econômico e extravasa 
para outras searas. É normal e permitido que os empresários 
diversifiquem seus investimentos, mas essa diversifica-
ção agora tem limites: os bancos, por exemplo, deverão se 

É verdade que a autoridade pública recuperou muito do 
espaço que havia perdido na década de noventa. Como a 
privatização foi praticamente abolida do país, sobretudo nos 
setores estratégicos, é óbvio que o aparato estatal terá que 
se fortalecer para dar conta de uma série de serviços que já 
não podem cair em mãos de investidores estrangeiros. Se as 
empresas públicas estiveram prestes a desaparecer durante 
a “longa e triste noite neoliberal”, agora a tendência é que 
se fortaleçam cada vez mais e que novas subsidiárias sejam 
criadas para assumir áreas da economia em que existe um 
vazio governamental, como é o caso da mineração.6

Isso, no entanto, não quer dizer que a Carta Magna de 
2008 é estatizante. O que o texto propõe, pelo contrário, é 
o estabelecimento de uma relação dinâmica entre mercado, 
Estado e sociedade civil, esta a grande figura emergente no 
cenário político equatoriano. Daí a criação de um novo órgão, 
denominado Conselho de Participação Cidadã e Controle 
Social (cpccs), cujo objetivo, como o próprio nome diz, é 
fomentar a influência da população na definição de políticas 
públicas e acompanhar mais de perto o fazer político como 
método de combate à corrupção, uma das grandes maze-
las do país. O cpccs, aliás, foi elevado à condição de quinto 
poder da República, ao lado do Conselho Nacional Eleitoral 
(cne) e dos tradicionais executivo, legislativo e judiciário.

O objetivo foi construir democraticamente uma sociedade 
democrática; se o caminho não é democrático, o destino não 
será a democracia. Este objetivo se mantém vigente. Com a nova 
Constituição, os cidadãos e cidadãs têm em suas mãos a possi-
bilidade de definir o presente e a construção do futuro: o poder 
é para a cidadania (…) Sempre mais democracia, nunca menos.7

O presidente da República ganhou a prerrogativa da reelei-
ção imediata. Pode ocupar o Palácio de Carondelet por até 
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ambas um repasse mínimo anual de verbas, de seis e quatro 
por cento do pib, respectivamente.

O Equador também deu um passo importante no reco-
nhecimento da cidadania universal e da livre circulação de 
pessoas ao redor do mundo. Todos os estrangeiros com resi-
dência fixa no país agora gozam de direitos políticos similares 
aos de um cidadão autóctone. Podem participar das eleições 
em todos os níveis, do local ao nacional, sem a necessidade de 
que seus países de origem façam o mesmo pelos equatoria-
nos. Os maiores beneficiários das novas normas migratórias 
certamente serão os milhares de colombianos que residem 
no Equador, a maioria deles refugiados da guerra civil que 
joga guerrilheiros, paramilitares e Forças Armadas contra 
a população civil das áreas em conflito.9 De acordo com o 
texto, o governo fica proibido de deportar estrangeiros cuja 
integridade física esteja em risco em sua terra natal. A pro-
pósito, a Constituição de 2008 também reconhece direitos 
aos emigrantes. Cerca de 3 milhões de equatorianos vivem 
fora do país, e agora poderão eleger representantes exclusi-
vos para o parlamento, filiar-se voluntariamente à segurida-
de social e contar com facilidades na hora de repatriar os 
recursos econômicos que obtêm no exterior.

A integração latino-americana deixa de ser uma opção 
política para ganhar ares de mandato constitucional. Há 
um capítulo inteiro dedicado à necessidade de estreitar os 
laços com os países vizinhos. Mais que isso, considera-se a 
união dos povos latino-americanos como um objetivo estra-
tégico do Estado. Entre outras coisas, o artigo 423 diz que o 
Equador deve-se comprometer a

Impulsionar a integração econômica, equitativa, solidária e 
complementar; a unidade produtiva, financeira e monetária; 
a adoção de uma política econômica internacional comum; o 

desfazer de todas as suas empresas que estejam vinculadas a 
atividades que não sejam exclusivamente financeiras. E está 
expressamente proibido que mantenham qualquer tipo de 
participação acionária nos meios de comunicação. Aliás, o 
monopólio ou oligopólio mediático também entra na ilega-
lidade, pois é visto como um entrave à democracia.

A educação passou a ser totalmente gratuita dentro 
da rede pública, do nível primário ao universitário. Antes 
os estudantes eram obrigados a pagar taxas de matrícula e 
adquirir por meios próprios os livros escolares. Quem não 
podia arcar com as despesas, não estudava. Agora, com o 
dinheiro dos impostos, até mesmo os uniformes são forne-
cidos pelo governo. Situação semelhante se observa na área 
da saúde. Até a aprovação do novo texto constitucional, os 
pacientes tinham que tirar do próprio bolso os recursos para 
comprar insumos hospitalares dos mais básicos. O governo 
em alguns casos até aportava o medicamento, mas o preço 
da seringa com que seria aplicado, por exemplo, ia para a 
conta do cidadão.

– A tese central dos debates na Assembleia Constituinte 
era de que se deveria transformar profundamente o conceito 
de direito à saúde, que não é a mesma coisa que o direito ao 
acesso aos serviços de saúde, mas sim um direito indissoluvel-
mente ligado à vigência de outros direitos integrais: o direito 
a um ambiente saudável, a um trabalho digno etc. Ou seja, a 
saúde é um direito que não pode existir independentemente – 
explica Jaime Breilh, professor da Universidade Andina Simón 
Bolívar, em Quito, e uma das maiores autoridades equatorianas 
em saúde pública. – Não se tratava apenas de corrigir as distor-
ções e retrocessos do neoliberalismo, que destruiu o setor público, 
mas sim de construir um projeto realmente inovador.

De acordo com a Constituição de 2008, educação 
e saúde são direitos humanos. Como tal, está garantido a 
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Isso significa dar um basta na maneira como a socieda-
de ocidental historicamente tem olhado para seu entorno 
ambiental. É uma tentativa de colocar um ponto final na 
ideia de que ser humano e natureza são coisas distintas em 
permanente estado de luta um contra o outro.

A inspiração vem do mundo pré-colombiano. As civi-
lizações indígenas sempre pautaram seu desenvolvimento 
na indissociabilidade entre homem e meio ambiente. Tanto 
que são as grandes responsáveis pela conservação dos ecos-
sistemas que ainda restam na América Latina. Mantiveram 
florestas e montanhas praticamente intactas desde tempos 
imemoriais até a chegada dos conquistadores europeus. 
Implementada com sucesso no Novo Mundo, foi a ideologia 
do homem branco que, em pouco mais de 500 anos, impôs à 
natureza uma devastação sem precedentes.

Diz um dito popular que a exploração aurífera no Brasil 
do século xviii deixou fábricas na Inglaterra, Igrejas em 
Portugal e buracos em Minas Gerais. Essa anedota colonial 
aponta para a lógica que move as engrenagens internacio-
nais da acumulação. Por meio dela é possível perceber que a 
transformação dos recursos naturais em bens de capital foi 
nitidamente uma escolha das culturas ocidentais e de seu 
aparato de dominação. Afinal, para ficar no exemplo latino-
americano, os impérios inca, maia e asteca chegaram a apre-
sentar densidades populacionais semelhantes às das gran-
des capitais europeias. Em determinados períodos, Cusco 
ou Tenochtitlán concentraram mais gente que Madri ou 
Londres.12 Eram igualmente expansionistas e nem por isso 
precisaram destruir radicalmente o entorno ambiental para 
dar de comer a todos ou atingir níveis avançados de desen-
volvimento científico. Outro ditado, este espanhol, assegu-
ra que, no tempo dos mouros, um esquilo podia cruzar a 
península Ibérica sem encostar os pés no chão, tamanha a 

fomento de políticas de compensação regional para superar as 
assimetrias regionais; e o comércio regional, com ênfase nos 
bens de alto valor agregado.10

Ao mesmo tempo em que prega a integração, o texto refor-
ça a soberania do Equador. Por isso, impede a instalação 
de Forças Armadas estrangeiras em território nacional, 
assim como a concessão de bases militares dentro do país a 
Exércitos forâneos. Outro tipo de soberania – a alimentar – 
também ganha espaço como eixo articulador da política 
agrícola, de maneira que a atividade rural deve privilegiar 
as necessidades alimentares da população antes de mirar os 
mercados estrangeiros.

A grande inovação trazida pela Constituição de 2008, 
no entanto, descansa sobre três princípios fundadores da 
cosmovisão ancestral e que desde os anos oitenta vêm sendo 
reivindicados pelo movimento indígena como preceitos 
básicos para a construção de um Estado realmente novo: 
os direitos da natureza, a plurinacionalidade e o sumak 
kawsay ou bom-viver.

•

Os direitos da natureza querem dizer exatamente o que 
querem dizer: a nova Carta Magna equatoriana enxerga 
a natureza como um sujeito de direitos. Está escrito no 
artigo 71 que

A natureza ou Pacha Mama, onde se reproduz e realiza a vida, 
tem direito a que se repeite integralmente sua existência e à 
manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, fun-
ções e processos evolutivos.11
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A raiz do problema, não restam dúvidas, está nas 
práticas capitalistas. E essa conclusão não tem nada a ver 
com fervor ideológico. A vida nas sociedades ocidentais é 
totalmente baseada nos valores do capitalismo, ou seja, na 
acumulação. Em última análise, inclusive nas sociedades 
comunistas foi assim. E o mesmo acontece com os padrões 
de comportamento que definem a relação entre homem e 
natureza. Não é novidade para ninguém que, se o mundo 
todo gozasse dos mesmos padrões de consumo dos países 
desenvolvidos, o planeta não aguentaria. Alguns estudio-
sos dizem que, nesse caso, precisaríamos de três ou quatro 
Terras13 para suportar nosso apetite por telefones celulares, 
computadores, automóveis, viagens de avião, enfim, pelos 
objetos e serviços que inspiram a sensação de conforto e 
comodidade que amenizam a vida contemporânea.

Porém, um estudo do Massachussets Institute of 
Technology (mit) intitulado The Limits of Growth já na 
década de setenta dizia que a economia dos Estados Unidos, 
a maior do mundo, tendia a ser cada vez mais dependente 
de recursos não renováveis produzidos fora do país. Para 
embasar a constatação, os responsáveis pela pesquisa lista-
ram uma série de minérios que até então eram exportados 
pelos norte-americanos, mas que, dali a 20 anos, em sua 
maioria, teriam de começar a ser importados para suprir 
a demanda doméstica. E não tinha nada a ver com alar-
mismo: os dados utilizados pelo levantamento foram for-
necidos pelo próprio Ministério do Interior ianque. O caso 
mais significativo era o do petróleo: havendo sido o maior 
vendedor mundial do combustível no começo do século 
xx, as previsões apontavam que os Estados Unidos termi-
nariam o milênio como seu maior comprador.14

Na época, o economista Celso Furtado alimentou-
-se das conclusões obtidas pelos estudiosos do mit para 

quantidade de árvores existentes no país. E o esplendor cul-
tural do Reino de Granada é suficientemente conhecido para 
reforçar o argumento de que é possível congregar avanço 
tecnológico com preservação da natureza.

Mas o modelo escolhido pela maioria da humanida-
de foi outro. E o resultado de séculos inteiros dedicados 
à exploração natural está muito bem explicado no último 
relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (ipcc) das Nações Unidas, que periodicamente 
reúne especialistas de todo o mundo para avaliar o impac-
to do ser humano sobre o planeta.

As mais recentes conclusões do ipcc, amplamente 
divulgadas pelos meios de comunicação, são alarmantes: 
a temperatura vai subir e o nível dos oceanos também; 
cidades inteiras ficarão debaixo d’água e outras tantas 
sofrerão com processos de desertificação; inúmeras espé-
cies animais e vegetais estão condenadas à extinção, assim 
como culturas e meios de vida tradicionais; e, por mais que 
comecemos a agir radicalmente neste exato momento, a 
natureza continuará sentindo pelos próximos cem anos os 
efeitos da devastação que já lhe foi imposta.

O grande culpado de tudo? O efeito estufa, que, em si, 
não é de todo mal. Se não existisse efeito estufa, não existiria 
vida na Terra – pelo menos não da maneira como a conhece-
mos. É a retenção do calor solar pela atmosfera que mantém 
o planeta suficientemente aquecido para que os seres vivos 
possam permanecer vivos. No entanto, o que fizemos ao 
longo da história, sobretudo no século xx, foi intensificar 
o efeito estufa através da queima indiscriminada de com-
bustíveis fósseis. Isso produziu gás carbônico em demasia e, 
junto com ele, efeito estufa para além do necessário. A Terra 
se aqueceu para mais do que deveria e no relatório do ipcc é 
possível conferir o tamanho do desastre.
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da população americana de que a escravidão se tratava 
da mais espúria forma de degradação do indivíduo. Os 
negros, afinal, eram seres humanos como quaisquer outros. 
Tinham, pois, o direito a ter direitos.

Com a natureza acontece mais ou menos a mesma 
coisa. Quando os negros deixaram de ser gentios para se 
transformar em gente, o establishment reagiu. Tamanho 
disparate à legalidade não poderia ser aceito em hipótese 
alguma. Felizmente, as elites escravocratas acabaram der-
rotadas pela História. Agora, as sociedades ocidentais apa-
rentemente se recusam a reconhecer direitos a um ente que 
sequer é de carne e osso. Se nem a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos é integralmente respeitada, o que se 
dirá dos direitos da natureza? A Constituição equatoriana, 
entretanto, defende que o meio ambiente tem valor em si 
mesmo. No final das contas, trata-se do velho respeito à 
vida: não só à vida humana, mas a todas as formas de vida. 
Hoje em dia, apenas valorizamos sistemas naturais que 
podemos explorar economicamente. Por mais exuberante 
que seja uma floresta, e por mais rica que seja sua biodiver-
sidade, dificilmente suas árvores pararão em pé se debaixo 
de suas raízes forem encontradas, por exemplo, imensas 
jazidas de petróleo ou diamante. É como se a vida animal e 
vegetal espalhada pelos diferentes ecossistemas dependesse 
de nossa atribuição de valor – comercial ou estético.

Até na hora de defender a conservação o raciocínio 
aponta para a conveniência da natureza aos desígnios 
humanos. Não é incomum escutar o argumento de que, 
ao destruir a Amazônia, os países tocados pela selva estão 
perdendo, entre muitas outras, a oportunidade de desco-
brir uma série de medicamentos para doenças que ainda 
não têm cura. Deixariam de ganhar, assim, uma fortuna 
que poderia ser obtida com a venda das patentes. Esse é 

criticar o que chamou “mito do desenvolvimento econô-
mico”. Afinal, se o objetivo declarado do capitalismo era 
promover o crescimento gradual de todos os países ao 
redor do mundo, com a promessa de que um dia todos 
teriam o mesmo nível de vida dos países centrais; e se os 
Estados Unidos, baluarte do capitalismo internacional e 
super-potência global, não conseguiam suprir as próprias 
necessidades de matérias-primas a despeito de sua imensa 
riqueza natural; então, como é que o way of life dos países 
ricos poderia universalizar-se? Para Celso Furtado, con-
tinuar com o sistema econômico atual só poderia levar a 
humanidade ao colapso.15

Os indígenas do Equador compartilham a mesma 
opinião. E, agora, a Constituição do país também. A nova 
Carta Magna defende que o ser humano deixe de enxergar 
a natureza como mera fonte de recursos naturais e passe 
a encará-la, como sempre fizeram os povos originários, 
como uma mãe ou, em palavras ocidentais, como um siste-
ma cujo bom funcionamento é essencial à vida no planeta 
– inclusive à vida humana. A natureza não é apenas uma 
cesta de matérias-primas destinada a alimentar a econo-
mia. Não pode, portanto, continuar única e exclusivamen-
te a serviço do homem.

Eis o grande salto dado pelos constituintes equatoria-
nos: com o novo texto, a natureza deixa de ser uma pro-
priedade e passa a ser um sujeito. Algo parecido aconteceu 
com os negros após o advento da abolição. Na condição 
de escravos, os seres humanos de pele escura eram consi-
derados uma propriedade dos seres humanos de tez clara. 
Segundo a Igreja católica, nem alma possuíam. Eram obje-
tos e, como tal, estavam sujeitos às leis de compra, venda 
e troca. Essa visão vigorou por muito tempo antes que as 
ideias abolicionistas finalmente convencessem a maioria 
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Não são, porém, os únicos sujeitos de direito impossibilita-
dos de fazê-lo. As crianças tampouco são capazes de pro-
tocolar ações na justiça, mas, ainda assim, é consenso que 
devem permanecer ao abrigo de legislações que protejam 
sua vida e bem-estar.

O mecanismo jurídico que viabilizaria a aplicação 
prática dos direitos da natureza, portanto, seria semelhan-
te ao que rege os estatutos da criança e do adolescente: 
uma mistura de titularidade e tutela. Os ecossistemas são 
titulares de direitos, mas necessitam que seu cumprimen-
to seja tutelado por outrem. Assim como existe, na justiça 
brasileira, o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da 
Adolescência, no caso da natureza o Estado equatoria-
no deve criar instituições que possam garantir a aplica-
ção e o cumprimento das disposições constitucionais. E 
o princípio que serve de parâmetro para a ação da justiça 
é simples: tudo o que preservar a integridade, estabilidade 
e beleza da comunidade biótica pode ser feito; do contrá-
rio, está proibido.18 É algo como o imperativo categórico 
de Kant, fazer com que a máxima de suas ações possa 
transformar-se em regra universal, só que direcionado à 
questão ambiental.

O reconhecimento de direitos à natureza, portanto, 
não implica que os seres humanos não possam mais usu-
fruir dos recursos disponíveis no meio ambiente. Não se 
trata de impedir o extrativismo sob qualquer hipótese. Uma 
interrupção brusca na exploração petrolífera, por exemplo, 
provocaria um caos não somente econômico, mas também 
humanitário. A proposta constitucional do Equador apenas 
acarreta o compromisso de que a natureza seja vista não 
como um capital, mas como um patrimônio.19 Essa postura 
provoca um incremento na valoração dos ecossistemas, que 
passam a ser avaliados segundo outras noções (religiosas, 

um pensamento que ajuda a conservar a floresta, é verda-
de, mas ainda não enxerga a natureza como uma estrutu-
ra dotada de valores imanentes. Mesmo as mais moder-
nas leis ambientais se pautam não pela preservação, mas 
pelo controle da devastação. Não deixamos de tolerar a 
depredação – e por depredação se entende a utilização dos 
recursos naturais para além de sua capacidade regenera-
tiva – apenas porque passamos a controlá-la. “Bem sabe a 
natureza”, escreve Eduardo Galeano, “que até as melhores 
leis humanas a tratam como objeto de propriedade, e nunca 
como sujeito de direito”.16

A Constituição equatoriana, em boa medida, pretende 
ultrapassar o antropocentrismo em favor de uma postura 
holística do homem para com o planeta, ou seja, uma visão 
de mundo em que o ser humano está integrado à nature-
za, e não divorciado dela. Um comportamento diametral-
mente oposto aos ensinamentos do filósofo renascentista 
Francis Bacon, um dos pais do experimentalismo, quando 
escreveu: “À natureza, devemos arrancar seus segredos e, 
se for preciso, torturá-la como se tortura uma mulher, para 
assim dominá-la e submetê-la”.17

O Direito ocidental diz que, para gozar de direitos, um 
sujeito deve em contrapartida submeter-se a uma série de 
deveres. Essa regra, por si só, não impossibilitaria a nova 
determinação constitucional equatoriana, uma vez que 
a natureza cumpre com seu dever de sustentar a vida na 
Terra. Aliás, sempre cumpriu com ele, desde muito antes 
de haver leis. Pode-se argumentar ainda que a natureza não 
tem condições de fazer cumprir seus próprios direitos. De 
fato, nenhuma árvore, jacaré ou tucano fará manifestações 
nas ruas de Quito caso se vejam afetados em seus interes-
ses. Tampouco juntarão seus semelhantes para cercar o 
Palácio de Carondelet e exigir a renúncia do presidente. 
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A plurinacionalidade segue uma linha de raciocínio seme-
lhante. O texto constitucional aprovado em 2008 reconhece 
que a nação equatoriana é formada por uma série de nacio-
nalidades. Isso quer dizer que a condição do ser equatoriano 
não é homogênea. Dentro dos 256.370 km2 em que se inse-
rem as fronteiras do país, convivem inúmeros modos de 
vida, distintos entre si, mas que nem por isso necessitam se 
organizar cada um deles sob um Estado nacional diferente 
para se afirmar como tais.

O dicionário Houaiss da língua portuguesa talvez ajude 
a entender a diferença entre nação e nacionalidade. Nação sig-
nifica “agrupamento político autônomo que ocupa território 
com limites definidos e cujos membros, ainda que não neces-
sariamente com a mesma origem, idioma, religião ou raça 
(como fazia crer um conceito mais antigo), respeitam insti-
tuições compartidas (leis, Constituição, governo)”. Esta seria 
a nação equatoriana definida pela nova Carta Magna: tem 
uma autoridade nacional unificada, leis aplicáveis a todos os 
cidadãos, um mesmo hino e uma mesma bandeira. O termo 
nacionalidade, por sua vez, refere-se a um “povo que tem em 
comum a origem, a tradição e a língua”. No caso das naciona-
lidades equatorianas, poderíamos adicionar, ainda, a existên-
cia de territórios comuns espalhados pela geografia do país.

“Povo” vem de população. Quando vários povos têm carac-
terísticas comuns, e se poderia dizer que são um povo mais 
global, como os kíchwas, usamos o termo “nacionalidade”. 
Nacionalidade, pelo contrário, vem de nascer, de ter um tipo 
de vida, de costume, de cosmovisão. Há grupos de pessoas com 
as quais compartilhamos estas características e outros que têm 
raízes totalmente distintas, que são outras nacionalidades. A 
nacionalidade geralmente tem um território, e este inclui não 
somente o espaço físico: é a água, a natureza, a vida e agora 
dizemos a biodiversidade, enfim, tudo o que a mãe terra nos dá.21

culturais, estéticas etc.), e não apenas segundo preceitos da 
economia moderna. Assim, na maioria das vezes, o meio 
ambiente simplesmente deixará de ter um preço, até porque 
não se pode medir em dólares a extinção de uma determi-
nada espécie ou habitat natural, ou de meios de vida tradi-
cionais cuja sobrevivência esteja ameaçada pela degradação. 
Todas as atividades humanas estão permitidas desde que 
não alterem a capacidade da natureza em reconstituir-se e 
continuar existindo. Extrair minérios, por exemplo, pode. 
Mas, se essa extração implicar um dano irreversível ao meio 
ambiente, deixa de poder.

O desafio, portanto, é gerar um equilíbrio entre os 
usos econômicos que o homem faz e continuará fazendo 
da riqueza oferecida pela natureza e a proteção dos 
ciclos vitais dessa mesma natureza. Até porque, pontua 
o sociólogo uruguaio Eduardo Gudynas, do Conselho 
Latino-Americano de Ecologia Social, o agravamento da 
crise ecológica vai desembocar inevitavelmente em crise 
política e econômica. Para ficar em dois exemplos básicos: 
de que vão viver os camponeses cujas lavouras já estão se 
transformando em deserto na África? E os habitantes dos 
países-ilha que sucumbirão à elevação das águas oceânicas? 
Para evitar esse quadro é necessário riscar do mapa as 
atividades extrativistas não sustentáveis ou, pelo menos, 
estancar seu crescimento. Ao mesmo tempo, deve-se criar 
novos mecanismos para a satisfação das necessidades 
básicas e geração de riqueza econômica. No Equador, país 
que concentra a maior biodiversidade por quilômetro 
quadrado em todo o mundo, há uma aposta muito forte – e 
controversa – pelo ecoturismo.20

•
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aos mesmos resultados. O escritor Jorge Enrique Adoum, 
natural de Ambato, na cordilheira dos Andes, assegura que 
o país é um amontoado de identidades diferentes, mas que 
se reconhecem, aqui e acolá, em períodos específicos da 
vida nacional, como parte de um mesmo todo.23 Já Miguel 
Donoso Pareja, intelectual de Guayaquil, alerta para o cará-
ter esquizofrênico do ser equatoriano, que às vezes parece 
não saber conciliar suas dissimilitudes e acaba fazendo um 
uso fratricida das próprias diferenças, sobretudo no terreno 
da política partidária.

A plurinacionalidade tem a ver com a volatilidade 
identitária do equatoriano, mas vai além. Muitos dos povos 
e etnias que hoje residem no Equador já habitavam o país 
bem antes de existirem Estado nacional, hinos e símbolos 
pátrios. Aliás, é interessante pensar que os 520 anos referen-
tes à presença do homem branco na América correspondem 
a apenas dois por cento da história do povoamento humano 
no continente.24 É um período de tempo irrisório, que não 
pode simplesmente suplantar as distintas cosmovisões que 
existiram e, de certa forma, continuam existindo no país à 
custa de um longo processo de resistência. A plurinaciona-
lidade, entretanto, não diz respeito apenas aos povos indí-
genas: também se considera, e não poderia ser diferente, a 
presença dos afrodescendentes, dos mestiços e dos brancos, 
cada um com a sua carga de valores, costumes, religiões, lín-
guas, formas de economia e justiça.

A formação do Estado equatoriano, porém, limou toda 
essa riqueza cultural construída historicamente pelas dis-
tintas agrupações humanas em prol de uma ideia de nação 
homogênea e mestiça por excelência, que existia na cabeça 
dos pais da pátria, mas nunca teve correspondência na rea-
lidade.25 Os valores liberais de liberdade, igualdade e frater-
nidade, fundadores da modernidade na qual se deram os 

O Equador é formado basicamente por quatro paisagens 
naturais: a cordilheira dos Andes, a costa do Pacífico, a flo-
resta amazônica e os arquipélagos, entre os quais se desta-
cam as ilhas Galápagos. O clima, a fauna e a flora de cada 
uma delas, diferentes entre si, têm uma imensa parcela de 
responsabilidade na definição de usos e costumes pratica-
dos pelas culturas humanas que ao longo de milênios foram 
instalando-se pela região, seja nas altitudes de baixas tempe-
raturas e ar rarefeito ou nas planícies quentes de biodiversi-
dade exuberante.

Muito já se escreveu sobre a identidade do povo equato-
riano, e a grande conclusão a que se chegou é que dificilmente 
se pode identificar a população do Equador segundo um cri-
tério único. São poucas as unanimidades nacionais. Talvez a 
Tricolor, que é como os torcedores costumam chamar a sele-
ção de futebol, ou os raros esportistas que ganham notorie-
dade no cenário internacional ostentando o vermelho, azul 
e amarelo da bandeira. O país não criou uma bebida ou um 
ritmo musical que sejam suficientemente conhecidos para 
identificar o equatoriano ao redor do mundo.

A vida no litoral chega a ser tão diferente da andina 
que virou motivo de piada. Em Quito zombam dos guaya-
quilenhos. Nas ruas de Guayaquil, maior cidade do país, o 
alvo das brincadeiras são os moradores da capital. As diver-
gências têm lá suas raízes históricas. Quando decretou sua 
independência da Espanha, por exemplo, Guayaquil preferiu 
não se unificar imediatamente ao território que viria a ser 
conhecido como Grã-Colômbia e, mais tarde, Equador. Em 
1820, os guayaquilenhos (ou monos, macacos, como também 
são conhecidos) ainda tinham dúvidas se valia mais a pena 
integrar o Peru ou submeter-se ao comando de Quito.22

Talvez por isso duas das melhores tentativas literárias 
de interpretar a alma do equatoriano chegaram praticamente 
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espécies animais, para alcançar estados alterados de cons-
ciência e entrar em contato com os deuses. Algumas cultu-
ras têm o sol como maior expressão de divindade. Outras 
elevam a própria natureza – o grande espírito – como objeto 
de culto. A ordem dominante no Equador, porém, comba-
teu as expressões ancestrais de religiosidade e foi progres-
sivamente submetendo os nativos ao cristianismo. A maio-
ria dos indígenas hoje pratica a religião europeia, seguindo 
tanto ritos católicos como evangélicos. 

A concepção indígena de justiça também é diferente da 
ocidental. Os povos originários, com ou sem razão, relutam 
em acatar o método punitivo que conhecemos, que leva o 
acusado ao tribunal e, depois, se considerado culpado pelo 
juiz, à cadeia, onde supostamente será recuperado antes de 
retornar ao convívio social. Os índios equatorianos prefe-
rem resolver seus conflitos de outro jeito. O julgamento é 
feito, dentro da própria comunidade, por autoridades nome-
adas entre os homens e mulheres mais velhos. A comissão 
de anciãos analisa a culpabilidade do réu e, se for o caso, 
destina-lhe uma pena, que via de regra se transmuta em tra-
balhos comunitários.

A reivindicação do movimento indígena, desde as pri-
meiras rebeliões contra a ocupação espanhola até as mar-
chas e levantes mais recentes, em linhas gerais obedece a 
um mesmo desejo ancestral: viver segundo os costumes que 
definiam a vida dos povos de Abya Yala antes da chegada do 
homem branco. O texto constitucional aprovado em 2008, 
em parte, vem atender essa exigência histórica. Daí a polêmi-
ca. Os valores de igualdade pregados pelo liberalismo foram 
introjetados com tamanha eficácia no imaginário social 
que permanecem na cabeça da maioria dos cidadãos como 
o princípio fundador de qualquer regime que se pretende 
minimamente justo. A História, no entanto, prova que não 

processos de independência, não foram capazes de reconhe-
cer as diferenças existentes dentro dos países que nasciam 
após as tropas ibéricas terem batido em retirada. Portanto, 
o colonialismo continuou operando nos territórios recém--
-libertados mesmo depois da independência. Assumiu, no 
entanto, outras formas, definidas pelo sociólogo português 
Boaventura de Sousa Santos como “colonialismo social” e 
“colonialismo interno”.26

A colonização continuada se traduz em dados. Na 
região andina, onde se concentra a maior parcela de popula-
ção indígena, 90 por cento dos índios são pobres, enquanto 
32,5 por cento dos brancos se encontram na mesma situa-
ção.27 A pobreza no Equador, portanto, tem cor.

A nova Constituição equatoriana é um passo a mais 
em direção à ideia de que existem maneiras de olhar para a 
realidade que são diferentes da maneira europeia. Apesar de 
ser dominante na América Latina, a cosmovisão ocidental é 
apenas um dos caminhos para compreender e estar no mundo. 
Da mesma forma, há diversos jeitos de encarar a dignidade 
humana e alcançar bem-estar. Por exemplo, o sistema comu-
nitário praticado pelos índios do Equador oferece um estilo 
de vida que bate de frente com o sistema capitalista imposto 
ao país. Choque parecido se observa entre o regime demo-
crático burguês, oficializado pelo Estado, e a administração 
comunal dos territórios indígenas. Enquanto no primeiro se 
reconhece o direito individual à propriedade, no segundo a 
propriedade não pode ser entendida senão coletivamente.

Podemos estender as diferenças também para o terre-
no religioso. A crença tradicional dos nativos americanos 
guarda estreita relação com a terra. É animista e crê nos 
espíritos da natureza. Em muitos casos, prega o uso de subs-
tâncias (alucinógenas para uns, sagradas para outros) extraí-
das de cactos, raízes e outros vegetais, e também de algumas 
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comunidades, desde que não contradigam os direitos 
humanos. Portanto, as demonstrações de selvageria regu-
larmente transmitidas pela tevê equatoriana – em que 
pessoas acusadas de roubo são espancadas por multidões 
enfurecidas e, em alguns casos, acabam sendo queimadas 
em praça pública – não são reconhecidas como instrumen-
tos da justiça ancestral.28 Não passam de crimes comuns, e 
a tarefa do Estado é identificar os culpados e puni-los con-
forme a lei, já que os destacamentos policiais não possuem 
contingente o bastante para evitar as execuções sumárias 
nos rincões mais afastados do país.

Hoje fica difícil lutar pela igualdade sem lutar pelo 
reconhecimento das diferenças.29 Se os seres humanos não 
são iguais entre si, podem e devem assemelhar-se pelo res-
peito às suas particularidades. Uma sociedade que admite e 
incentiva as práticas culturais tradicionais e legítimas de um 
determinado povo, dentro de parâmetros acordados conjun-
tamente com todos os demais grupos, está trabalhando pela 
instauração da igualdade entre seus cidadãos. Os indígenas 
equatorianos não terão problema em aceitar o capitalismo 
dos grupos brancos e mestiços desde que esse sistema não 
os impeça de viver em comunidade. O que tem acontecido 
historicamente, porém, é a tentativa de impor culturas e 
comportamentos. Desde a conquista, os vencedores de pele 
mais clara têm lutado para submeter os costumes das classes 
derrotadas. E essa intolerância acabou por se transformar 
em colonização social e interna – processo que, felizmente, 
não tem mais lugar na ordem constitucional equatoriana.

Até porque, de acordo com o intelectual Luis Macas, 
existem pontos positivos e negativos tanto na cosmovisão 
ancestral como na ocidental. Só resta ao país, portanto, 
acionar uma espécie de mecanismo de encontro intercul-
tural. Afinal, negros, brancos, mestiços e indígenas estão 

tem sido assim. A adoção do conceito burguês de igualdade 
não eliminou a desigualdade entre os homens – está, aliás, 
muito longe desse objetivo. Já a liberdade se traduziu num 
tipo bem específico de livre-iniciativa econômica e fechou 
o caminho para outros campos da convivência humana. E 
a fraternidade, por sua vez, jamais deixou de ser uma reles 
peça publicitária.

Na prática, a plurinacionalidade reconhece o kíchwa, o 
shuar e demais línguas ancestrais como idiomas oficiais para 
os povos indígenas nas zonas onde habitam. Por sua vez, as 
comunas, comunidades, povos e nacionalidades adquirem 
uma série de direitos coletivos. Podem, por exemplo, manter 
e fortalecer livremente suas identidades, tradições e formas 
de organização social, e conservar a propriedade comunal 
das terras, que serão inalienáveis e indivisíveis, ademais de 
estarem isentas de impostos.

Os indígenas também adquiriram o direito de ser con-
sultados pelo governo, com a devida antecedência, sobre os 
planos de destinar as terras onde habitam para atividades 
de exploração petrolífera, mineira ou qualquer outra que 
comprometa a integridade do meio ambiente nos parâme-
tros estabelecidos na Constituição pelos direitos da natu-
reza. Ao menos na teoria, e tendo em vista os riscos que o 
extrativismo representa à sobrevivência de modos de vida 
tradicionais, as comunidades têm a prerrogativa de decidir 
se aceitam ou não ceder seu território ou parte dele à pros-
pecção de recursos naturais não renováveis. Essa autonomia 
se insere perfeitamente na concepção plurinacional de ofe-
recer aos povos ancestrais a oportunidade de viver segundo 
seus próprios valores, uma vez que a maioria deles só podem 
ser viabilizados por um meio ambiente preservado. 

A justiça indígena passa a ser aceita pelo Estado como 
método legítimo de resolução de conflitos no âmbito das 
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ao desenvolvimento. Um e outro não possuem uma rela-
ção direta de causa e efeito: crescer não é, necessariamente, 
desenvolver-se. O Equador é prova dessa tese. Ao longo dos 
séculos, as finanças nacionais foram beneficiadas pelas fases 
áureas do cacau, da banana e do petróleo. O país também 
foi um importante exportador de camarão e flores, além de 
outros produtos agrícolas de baixo valor agregado. Desde 
a colonização até as épocas atuais, a inserção comercial do 
Equador no mercado internacional perseguiu o objetivo de 
atender à demanda das economias desenvolvidas por pro-
dutos primários. Essa característica o define historicamente 
como um país primário-exportador.31

É inegável que o negócio das commodities abasteceu 
os cofres públicos e, principalmente nos períodos de alta de 
preços, gerou riqueza. No entanto, essa riqueza manteve-se 
represada e jamais se dispersou entre o conjunto da popu-
lação. No caso da banana, por exemplo, os grandes bene-
ficiários foram os membros da elite agroexportadora de 
Guayaquil. As regiões produtoras continuam, quase meio 
século depois do auge bananeiro, ostentando altos níveis de 
pobreza, intensificados pelas péssimas condições de trabalho 
nas plantações. Já o petróleo, responsável por praticamente 
metade do pib equatoriano, não tem melhorado as condições 
de vida da população que habita as regiões produtoras. Pelo 
contrário, as províncias amazônicas onde se encontram os 
principais poços de extração registram os índices de desen-
volvimento humano (idh) mais baixos de todo o país. 

Os equatorianos, portanto, têm razões de sobra para 
afirmar que, pelo menos ali, o crescimento econômico obtido 
com o extrativismo e com o modelo primário-exportador, 
além de não ter trazido bem-estar coletivo, acabou degra-
dando o meio ambiente e reduzindo a oferta de biodiversi-
dade. Em alguns casos, empobreceu regiões naturalmente 

“condenados a viver juntos” no Equador para sempre. A situ-
ação não pode continuar como sempre esteve. Tampouco 
se pode pensar em encontrar as soluções para o problema 
racial no desencadeamento de uma versão contemporânea 
de guerra de reconquista. Batalhas étnicas já não são uma 
alternativa para resolver dessemelhanças culturais e diver-
gências civilizatórias.

A nova Constituição diz que é chegada a hora dos equa-
torianos se conhecerem uns aos outros, de tomarem contato 
com as alteridades e com o que há de comum entre eles, na 
serra, na costa, nas ilhas e na Amazônia, no campo e nas 
cidades, vestindo ponchos, ternos ou estando pelados, tanto 
faz. O que importa é manter sempre presente a ideia de que 
os seres humanos “temos o direito de ser iguais quando a 
diferença nos inferioriza, e o direito de ser diferentes quando 
a igualdade nos descaracteriza”.30

•

Dá-se o nome de sumak kawsay ou bom-viver ao regime de 
desenvolvimento que, a partir do mandato constitucional de 
2008, as autoridades equatorianas devem perseguir para via-
bilizar a seus cidadãos equidade social e justiça ambiental. 
Em outras palavras, o sumak kawsay também pode ser lido 
como um estilo de vida pautado pela harmonia do homem 
com a natureza e com seus semelhantes. Ao encampar o 
bom-viver como objetivo político da planificação estatal, a 
nova Constituição abandona o conceito capitalista de cres-
cimento econômico para definir o desenvolvimento a partir 
de outras prerrogativas.

O sumak kawsay deita raízes na constatação de que 
o crescimento econômico, sobretudo aquele viabilizado 
pela exploração dos recursos naturais, nem sempre leva 
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tempo, omitem os processos destrutivos, e com isso muitas 
vezes aparece como acumulação de riqueza o que na verdade é 
um processo sistemático de empobrecimento coletivo, porque 
se traduz na destruição das condições que tornam possível o 
que chamamos riqueza.32

O advento constitucional do sumak kawsay implica, portan-
to, repensar a noção ocidental de riqueza. Este é um problema 
que transcende os projetos históricos tanto da direita quanto 
da esquerda, porque já não é uma questão de conseguir ou 
não derrocar o neoliberalismo. Tampouco se trata apenas 
de superar o capitalismo em favor das versões conhecidas 
do socialismo. É necessário produzir algo inovador, que seja 
pós e anticapitalista ao mesmo tempo e em todos os senti-
dos. Levando o conceito ao seu limite, o novo modelo talvez 
deva pautar-se por uma concepção pós-ocidental, no sentido 
em que buscará ultrapassar completamente os valores que 
serviram de apoio para o progresso das civilizações monetá-
rias. Caso não se criem novas maneiras de medir, quantifi-
car e atribuir valor a bens e serviços, o sociólogo venezuela-
no Edgardo Lander acredita que nenhum projeto político e 
econômico salvará o mundo da pobreza ou, até mesmo, em 
cenários mais desoladores, da hecatombe ambiental.

Não é difícil perceber que o sumak kawsay vai de encon-
tro com a noção em voga de crescimento econômico. Hoje 
em dia, a ascensão numérica do pib é um valor em si mesmo. 
Os governos de todos os países e matizes ideológicos baseiam 
o sucesso ou o fracasso de suas políticas financeiras na divul-
gação anual dos índices de crescimento. Assim, a China é 
inequivocamente um país bem-sucedido porque há mais de 
uma década cresce a taxas de dois dígitos. Seu êxito, além de 
inquestionável, é invejado pelos analistas de plantão. Tanto 
que acabou virando modelo. É a grande potência emergente e 
o destino de uma fatia significativa do fluxo internacional de 

ricas ao poluir o ar, o solo e as fontes de água. Muita gente 
que tinha suas necessidades básicas atendidas pela genero-
sidade do ecossistema de repente se viu impossibilitada de 
tirar o sustento da terra e dos rios em troca de promessas 
não cumpridas de riqueza e desenvolvimento. Outras tantas 
caíram vítimas da contaminação trazida pelos agrotóxicos 
ou resíduos petrolíferos.

O Equador é o lugar por excelência onde a abundância 
de recursos naturais convive com uma pobreza social igual-
mente abundante.

– É a maldição da abundância – define o economista 
Alberto Acosta.

Essa aparente contradição faz com que os defensores 
do bom-viver acreditem que o país vive uma crise civili-
zatória em que, fazendo eco aos princípios definidores dos 
direitos da natureza, já não se pode continuar pensando o 
desenvolvimento nos termos de uma luta do ser humano 
contra a natureza, identificando a riqueza segundo parâ-
metros de acumulação de bens materiais ou pautando a 
ideia de crescimento econômico numa curva ascendente 
de consumo ilimitado.

Os cálculos mostram que há várias décadas nos encontramos 
num jogo de soma zero: se estamos utilizando mais recursos do 
que está disponível, os ricos ficam necessariamente mais ricos, 
reduzindo os recursos para os mais pobres (…) Assim, o que 
se entende por riqueza, sua quantificação, a definição do que 
se mede e do que não se mede, possui um instrumento básico 
com que se avalia todo o âmbito econômico: as contas nacio-
nais. Mas estas medem apenas algumas coisas e não outras. 
Não medem a capacidade produtiva da vida, toda a capacidade 
de subsistência que não implica intercâmbio mercantil, todo 
o âmbito – amplamente espalhado pelo planeta – do trabalho 
das mulheres no lar como condição de reprodução; medem 
apenas uma porção de um processo mais amplo. Ao mesmo 
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equatoriano acredita que dentro do mercado não há perspec-
tivas de frear as mudanças climáticas e o aquecimento global. 
Pelo contrário, a busca de soluções para a tragédia ambiental 
que não se propõem a romper com os parâmetros neoliberais 
apenas tem produzido aberrações econômicas.

Somente a partir de uma visão de extremo egoísmo com o pre-
sente, e absoluta alienação com o futuro, pode-se pensar que a 
produção de alimentos agora se destine aos automóveis e não 
aos seres humanos. Os biocombustíveis levam o discurso do 
crescimento à fronteira final da utilização da natureza: o que 
vem depois?34

A segunda cicatriz aberta pelo crescimento econômico diz 
respeito à ética. Para Dávalos, a noção capitalista de desen-
volvimento não carrega valores éticos. Caso contrário, se 
autodestruiria. Isso porque o crescimento – que na verdade 
é acumulação – se apoia sobre o consumo. E o consumo é 
um ato individual e individualista. Se, na hora de comprar, 
o consumidor deixasse de pensar apenas em si e se dedicasse 
a refletir sobre a situação de seus semelhantes, sobretudo a 
dos trabalhadores envolvidos na fabricação de determinados 
produtos, provavelmente não compraria. A regra número 
um do consumo é buscar os preços mais baixos. Todos nós 
sabemos, no entanto, que mercadorias baratas são fruto de 
uma exploração mais acentuada do trabalho ou dos recur-
sos naturais, com vistas a maximizar os lucros. O que mais 
poderia explicar a migração das empresas transnacionais 
rumo a países do terceiro mundo senão a busca por menores 
salários e legislações trabalhistas e ambientais mais frou-
xas?35 Pensar eticamente dentro do capitalismo, portanto, 
não é racional, porque afasta os agentes econômicos de seu 
principal objetivo dentro do sistema: a mais-valia. É por isso 
que não tem importância se a banana que chega com um 

capitais. Mas, de olho nas inigualáveis possibilidades de lucro 
oferecidas pelo mercado chinês, pouca gente se importa com 
questões “secundárias”, como, por exemplo, o fato de que 
esse crescimento exuberante tenha transformado a China 
num dos maiores emissores de gases-estufa à atmosfera, pas-
sando por cima de todos os acordos globais sobre mudan-
ça climática e atentando contra a qualidade de vida de sua 
imensa população. Nem os casos flagrantes de desrespeito 
aos direitos humanos intimidam o capital. Até o comunismo 
dos chineses, quem diria, é relevado. Pouca coisa importa se 
o pib mantém um crescimento saudável e vigoroso.

O crescimento econômico se transmuta, assim, no 
grande objetivo dos países atrasados. É a indubitável fonte 
de progresso, a solução de todos os problemas sociais e o 
caminho natural da evolução histórica que leva a humani-
dade à modernização e à felicidade. No entanto, o econo-
mista equatoriano Pablo Dávalos defende que o crescimento 
econômico não existe como tal. Ao contrário do que possa 
parecer, o crescimento econômico não é o crescimento da 
economia, mas sim o crescimento da acumulação.33 Quando 
o pib cresce, os detentores de capital passam a acumular 
mais capital. Não é à toa que em vários países do mundo, do 
Equador aos Emirados Árabes Unidos, bons resultados nas 
taxas de crescimento não acarretam altos índices de desen-
volvimento humano. Isso porque, continua Dávalos, a acu-
mulação de capital é uma relação social mediada pelo par 
exploração-reificação. Portanto, mais crescimento implica 
mais acumulação, que implica mais exploração, mais degra-
dação e mais alienação.

Os princípios contemporâneos do capitalismo abrem o 
que Dávalos denomina cinco cicatrizes (cesuras) do desenvol-
vimento. A primeira e mais importante delas pode ser obser-
vada na relação do ser humano com a natureza. O economista 
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e que, em grande medida, são os responsáveis pelo abas-
tecimento mundial de alimentos. A escassez descrita por 
Dávalos, portanto, é artificial e não guarda suas origens na 
realidade. Trata-se de um estado criado e administrado pelo 
sistema como forma de incrementar a dominação e concen-
trar poder nas mãos dos magos da penúria. Na medida em 
que seus mecanismos incrementam a acumulação do capi-
tal, a pobreza das maiorias se transforma numa consequên-
cia óbvia do crescimento econômico.

Finalmente, a quinta cesura descansa sobre o próprio 
conceito de desenvolvimento. Quando as pessoas assumem 
os valores do crescimento econômico, dificilmente con-
seguem ver o mundo de outra maneira. É o que Dávalos 
chama de “colonização epistêmica”,39 ou seja, o poder do sis-
tema em submeter e neutralizar a capacidade do ser humano 
para pensar alternativas ao modelo atual. De fato, essa é uma 
das maiores dificuldades enfrentadas pelos opositores do 
capitalismo, que sabem que as coisas não caminham bem, 
mas tampouco têm ideia do que propor para substituí-lo. 
As tentativas de transpor a nova Constituição equatoriana 
do papel para a realidade certamente se chocarão com essa 
mesma barreira.

Mas, se lograrem superá-la, os valores defendidos pelo 
sumak kawsay poderão fechar as cicatrizes provocadas pelo 
capitalismo e liberar as amarras da história para a cons-
trução de um novo capítulo na convivência entre os seres 
humanos e destes com a natureza.

•

A aprovação do novo texto constitucional equatoriano é 
uma clara tentativa de “abrir” o leque de possibilidades 
da construção histórica, na acepção que o filósofo Walter 

preço irresistível ao supermercado é produzida com mão 
de obra infantil. Por mais irracional que seja,36 a racionali-
dade capitalista define as regras do jogo e expurga a moral 
do cálculo financeiro. No fim das contas, os fins devem jus-
tificar os meios.

Fazendo eco às aportações de Eduardo Galeano sobre 
a “cultura de plástico” imposta aos povos de todo o mundo 
pela globalização,37 Dávalos escreve que o crescimento eco-
nômico aposta pelo esvaziamento da história e dos costumes 
populares na tentativa de disseminar a lógica da indústria 
cultural. Só tem valor uma música e uma dança que podem 
ser vendidas. Os meios de vida tradicionais, que pregam a 
sobrevivência do ser humano com poucos recursos e baixo 
impacto sobre o entorno natural, são simplesmente atrope-
lados pela máquina da modernização.

Nas coordenadas do mercado, não podem subsistir diferenças 
culturais, a não ser que se convertam em excelentes mecanis-
mos de mercado (…) Os mercados não suportam a diversidade 
humana. A extraordinária diversidade cultural dos povos do 
mundo é uma ameaça que deve ser controlada. O mundo raso 
e uniforme de Burger King, Nike, McDonald’s, Coca-Cola e 
Walmart é a aposta pela colonização da diversidade cultural 
e sua integração ao capitalismo como uma outra dimensão do 
mundo corporativo.38

A quarta cicatriz aberta pelo modelo econômico é a que iden-
tifica o desenvolvimento com a administração política da 
escassez. A ideia guarda relação com a “maldição da abun-
dância” defendida pelo economista Alberto Acosta. Não é 
que as sociedades subdesenvolvidas sejam naturalmente 
pobres. Como já vimos, via de regra acontece o contrário. 
Com algumas exceções, os miseráveis do mundo estão dis-
tribuídos pelos países que mais concentram biodiversidade 
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O poder de uma classe dominante não resulta simplesmen-
te de sua força econômica e política ou da distribuição da 
propriedade, ou das transformações do sistema produtivo: 
pressupõe sempre um triunfo histórico no combate às clas-
ses subalternas.42

Essa interpretação da História nos permite dirigir uma crí-
tica direta à visão “evolucionista” do sistema político-econô-
mico e à ideia de que o ser humano empreende uma cami-
nhada rumo à acumulação de conquistas que lhe trarão cada 
vez mais e mais progresso e, com o progresso, mais liberda-
de, mais racionalidade e mais civilização. De acordo com a 
maneira a que estamos acostumados a ver o mundo, quanto 
mais o tempo passa, melhor se torna a vida das pessoas. Essa 
é uma certeza absoluta e, em grande medida, é a esse con-
senso que Dávalos se referia ao escrever sobre a “coloniza-
ção epistêmica” do crescimento econômico. Para os que são 
derrotados pelo avanço ininterrupto do desenvolvimento, 
o progresso, pelo contrário, traduz-se em mais dominação, 
mais irracionalidade e mais barbárie.

Há, portanto, duas visões flagrantes de progresso. Uma 
delas, segundo Benjamin, tem pretensão dogmática e não 
se orienta pela realidade. Por isso, acredita que o progresso 
é um progresso da própria humanidade, e não somente de 
suas habilidades e conhecimentos. Em segundo lugar, essa 
concepção encara o progresso como uma trilha interminá-
vel. É como se o desenvolvimento das capacidades huma-
nas ao longo da História nos aproximasse cada vez mais da 
perfeição. Sabemos que nunca iremos atingi-la, mas, como 
no quadro de Michelangelo,43 temos a absoluta certeza de 
que estamos prestes a tocá-la. Por fim, o progresso ditado 
pelo capitalismo é essencialmente irresistível e percorre, por 
moto próprio, uma trajetória reta ou em espiral. Assim, não 
reconhece que os avanços obtidos numa certa dimensão da 

Benjamin dá ao termo nas teses Sobre o conceito de histó-
ria. Porém, a grande diferença entre as mudanças propostas 
pela Constituição e as conclusões benjaminianas, que talvez 
lance por terra todo intento de comparação, está no método: 
adepto da luta de classes, o pensador alemão defende uma 
ruptura radical com a linha do tempo que conduz a huma-
nidade ao progresso. Essa ruptura pode também ser cha-
mada de revolução.40 Já a Carta Magna do Equador, como 
qualquer outra, utiliza-se do caminho institucional, cujas 
mudanças, se é que se materializam na realidade, o fazem 
de maneira gradual.

O termo “abertura da História” significa que o tempo 
está repleto de possibilidades. Tanto a maior das catástrofes 
como os maiores movimentos emancipatórios podem acon-
tecer neste exato momento dentro dos limites dados pelas 
condições objetivas da realidade. Não se pode conhecer o 
futuro por antecipação. O futuro, aliás, não existe senão 
como presente. E o presente está inteiramente à disposição 
da ação humana.

Para Walter Benjamin, no entanto, não basta que o pre-
sente esteja aberto para que a História possa ser reconstru-
ída sobre outras bases. É também necessário que o passado 
possa ser reinterpretado. Só assim o homem pode perceber 
que o modelo social, político, econômico e cultural sob o 
qual vivemos não era o “caminho natural das coisas”. O fato 
de um projeto ideológico ter triunfado ao longo do tempo 
não quer dizer que era – ou é – a única variante histórica pos-
sível.41 O filósofo alemão, portanto, vê a História do ponto de 
vista dos derrotados, dos que viram frustradas as tentativas 
de impor sua carga de valores ao conjunto da sociedade, dos 
que foram empurrados para fora do bonde dos vencedores e 
acabaram esmagados por suas rodas. Assim, o que conhece-
mos por História é uma sucessão de vitórias dos poderosos.
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A segunda característica definidora do progresso, de 
acordo com o filósofo alemão, é o fim da dominação do 
homem pelo homem. Se a História, como a conhecemos, é 
uma sucessão de vitórias dos poderosos, o progresso históri-
co pode ser entendido como o aperfeiçoamento do processo 
de dominação de uma classe social sobre as outras. Enquanto 
houver vencedores e vencidos, haverá opressão e, portanto, 
não haveremos progredido. Continuaremos vivendo, segundo 
Marx, na pré-história da humanidade ou, segundo Benjamin, 
no “estado de exceção permanente”. Nessa fase do desenvol-
vimento humano, que é a fase em que nos encontramos já há 
alguns milênios, civilização e barbárie não se opõem nem se 
excluem como etapas da evolução histórica: são apenas uni-
dades dialéticas contraditórias. As grandes obras da huma-
nidade – desde as pirâmides do Egito, erguidas com trabalho 
escravo, até o mercado financeiro, que possibilita situações de 
riqueza e miséria igualmente inimagináveis – apenas podem 
ser executadas às custas do sofrimento das multidões.44

Portanto, Benjamin acredita que é imperativo basear o 
conceito dominante de progresso na ideia de catástrofe. A 
conclusão é simples. O modelo que escolhemos para avan-
çar ao longo da História não beneficia a todos. O trem da 
humanidade enche de prazeres e alegria a vida dos tripulan-
tes, mas deixa atrás de si um rastro de mazelas e injustiças 
jamais reparadas. Para que haja conforto dentro dos vagões 
do progresso, muitos passageiros devem ser lançados para 
o lado de fora como penetras pegos de surpresa pela auto-
ridade ferroviária. O trem apenas pode seguir se amontoa 
convivas indesejados sobre os trilhos da História. 

Tese ix – Existe um quadro de Klee intitulado “Angelus 
Novus”. Nele está representado um anjo, que parece estar a 
ponto de afastar-se de algo em que crava o seu olhar. Seus olhos 

civilização – como a ciência – podem ser acompanhados de 
regressões em outras – por exemplo, a artística.

O conceito defendido por Benjamin, pelo contrário, 
tem duas características principais. A primeira delas diz que 
o progresso, para ser efetivo e poder ser definido enquan-
to tal, não pode abrir mão de uma dimensão moral, polí-
tica e social. O progresso da humanidade não se reduz ao 
progresso do conhecimento científico e tampouco pode ser 
viabilizado unicamente pelo avanço da ciência. Afinal, a 
História está cheia de exemplos que provam exatamente o 
contrário. Walter Benjamin viveu o início do regime nazis-
ta na Alemanha e pôde conferir de perto como o Partido 
Nacional Socialista apropriou-se das mais novas tecnologias 
industriais, militares e comunicacionais para implantar com 
sucesso seu projeto de poder e cometer as piores atrocida-
des de que se tem notícia. Outros exemplos foram a bomba 
atômica e a guerra de precisão inaugurada pelos Estados 
Unidos no Golfo Pérsico. A mais avançada tecnologia mili-
tar chegou ao ponto de dar o nome de “bomba inteligente” a 
um artefato explosivo capaz de aniquilar a vida de centenas 
de pessoas que recebem direto na cabeça um míssil lançado 
a quilômetros de distância.

A cadeia tecnológica que possibilitou a invenção das 
bombas inteligentes é impressionante e, sem medo de errar, 
podemos dizer que o avanço da indústria bélica é um dos 
signos do progresso científico. É extremamente complicado, 
no entanto, dizer que, elaborando armas cada vez mais efi-
cientes na arte de matar, o ser humano tem evoluído como 
civilização. Essa é a dimensão moral e política que Benjamin 
exige ser levada em consideração na hora de definir a con-
cepção de progresso e que, infelizmente, está em falta nos 
padrões de desenvolvimento atuais.

. a constituição pós-materialista . . a constituição pós-materialista .



176 177

presente. É basicamente a mesma observação dos preâmbu-
los da Constituição equatoriana quando considera o povo 
como “herdeiro das lutas sociais de libertação frente a todas 
as formas de colonialismo e dominação”.46 Isso significa que, 
ao parar trem, a humanidade dá a si mesma a oportunidade 
de reler o progresso a partir da noção histórica que reconhece 
– ou, melhor, coloca em primeiro plano – o lado mais miserá-
vel da caminhada humana. É algo como celebrar o que nunca 
é celebrado. Em 1992, quando o achamento da América com-
pletou 500 anos, os movimentos sociais e indígenas subverte-
ram a agenda das comemorações para lembrar o processo de 
dominação a que foram impostos seus costumes. Enquanto a 
cultura dominante festejava o quinto centenário da chegada 
dos europeus, os índios, numa espécie de ritual de memória, 
recordavam o despojo a que foram submetidos. Algo pareci-
do acontece todos os dias 7 de setembro no Brasil, quando os 
movimentos sociais organizam o Grito dos Excluídos como 
forma de chamar a atenção para o fato de que a independên-
cia do país produziu vencedores e vencidos.

A finalidade de um progresso efetivo é, portanto, retor-
nar às origens, ou seja, a uma época em que os seres humanos 
estavam livres do jugo da dominação. Aqui Walter Benjamin 
mostra toda a atualidade de seu pensamento. As teses Sobre 
o conceito de história foram publicadas pela primeira vez em 
1940. O processo de escritura, no entanto, consumiu o filó-
sofo durante a década de trinta e antes, uma vez que se 
realizou de maneira descontinuada. Parece improvável que 
alguém falasse, ainda que não nesses termos, de ecologis-
mo na primeira metade do século xx, quando as benes-
ses da cultura de massas começavam a ganhar terreno às 
custas da devastação ambiental. A grande conclusão de 
Benjamin, no entanto, aponta para a necessidade de criar 
uma outra relação entre homem e natureza, que não esteja 

estão  arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estira-
das. O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto 
voltado para o passado. Onde uma cadeia de eventos aparece 
diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar 
amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus pés. 
Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e 
juntar os destroços. Mas do paraíso sopra uma tempestade que 
se emaranhou em suas asas e é tão forte que o anjo não pode 
mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para 
o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de 
escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de 
progresso é essa tempestade.45

Benjamin afirma que é necessário parar a tempestade e 
puxar os freios de emergência do trem para que a huma-
nidade possa interromper a trajetória do progresso. Com 
tamanho saldo desfavorável, os trilhos não podem condu-
zir a outro lugar que não seja o abismo. A transformação 
radical da sociedade, portanto, que se traduz no fim da 
opressão e no retorno de uma dimensão moral como base 
para a definição de padrões econômicos, apenas pode ser 
possibilitada por um salto para fora do progresso, e não 
pela aceleração do progresso. Caso o avanço da locomoti-
va não seja interrompido bruscamente, os passageiros do 
trem jamais perceberão o amontoado de escombros que jaz 
do lado de fora. Se o progresso segue seu curso, os retro-
cessos que impõe à sociedade não poderão ser notados, 
porque passarão incólumes como adereço “inevitável” da 
“necessária” escalada tecnocientífica.

Se é assim, a História é carregada de “tempo de agora”, 
pois a luta contra a marcha dos atuais paradigmas do pro-
gresso é a luta pela redenção das gerações que padeceram o 
avanço da locomotiva produtora de dominação. A humani-
dade deve, portanto, saltar ao passado para resgatar a sorte 
dos oprimidos e nela se inspirar para resolver a catástrofe 
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pré-capitalistas das sociedades ancestrais. A abertura do 
passado, do presente e do futuro possibilita ver o progresso, 
de uma maneira distinta, sob a ótica dos vencidos. A partir 
da constatação de que o avanço do ser humano pela trilha 
dos vencedores leva ao abismo da destruição ambiental, 
pois acumula, em iguais proporções, capital e injustiça, iro-
nicamente o projeto ideológico das classes derrotadas pelo 
desenvolvimento das forças produtivas é elevado ao patamar 
de salvação da espécie e do planeta.

O alarme de incêndio acionado por Benjamin em 1940 
já há algum tempo ecoa na Amazônia e nos Andes equatoria-
nos e, agora, está também expresso na Constituição do país.

•

Contudo, una cosa es con guitarra, otra con violín:49 aquela 
que talvez seja a Constituição mais avançada do mundo em 
termos de preservação ambiental tem pela frente um longo 
caminho para se fazer cumprir na prática.

O estabelecimento do sumak kawsay como novo 
regime de desenvolvimento possui duas prerrogativas prá-
ticas para além das que já foram citadas. Uma delas é a 
integração latino-americana. Os defensores do bom-viver 
argumentam50 que os países do continente devem se unir 
em blocos políticos e econômicos – ou blocos regionais de 
poder,51 na definição de Dieterich – para fazer frente às pres-
sões do capitalismo internacional. Essas pressões se definem 
basicamente por leis ambientais frouxas e desvalorização da 
mão de obra, duas das principais vantagens que as empresas 
transnacionais buscam no terceiro mundo. Uma vez inte-
grados, os países da América Latina deixariam de competir 
entre si para atrair investimentos estrangeiros. Sabemos que 
essa competição se baseia na redução de exigências e, mais 

pautada pela destruição. É, com todas as letras, o mesmo 
chamado proferido pela Constituição equatoriana aprova-
da em 2008, 68 anos depois.

Benjamin acredita que o estado beligerante do homem 
contra a natureza é produto da noção ocidental de progres-
so. A diferença é que chegou a essa conclusão não a partir 
da releitura contemporânea dos valores indígenas, mas 
pelos caminhos e descaminhos do marxismo. Mais preci-
samente, através da leitura da obra fantástica do socialista 
utópico francês Charles Fourier, para quem a libertação 
do ser humano passaria pela extinção das modalidades de 
exploração trabalhista.47 A ideia se assemelha à proposta 
do socialismo do século xxi, que vimos anteriormente, 
e também aos escritos de Herbert Marcuse, para quem o 
fim da opressão entre os homens passa necessariamente 
pelo fim da dominação dos seres humanos sobre o meio 
ambiente. O raciocínio revela que, quanto mais as socie-
dades se empenham em incrementar o uso da tecnologia 
para submeter a natureza, acabam também submetendo 
com maior eficácia seus semelhantes ao princípio da acu-
mulação. Quando o revés ambiental do capitalismo ainda 
não era um problema de transcendência internacional, 
Benjamin encontrou uma saída para a questão do progres-
so nas definições de Fourier sobre o “trabalho apaixonado”.

Fazer da brincadeira o cânon de um trabalho, que não é mais 
explorado, é um dos maiores méritos de Fourier. Um trabalho 
cujo espírito, constituído assim pela brincadeira, não é mais 
orientado para a produção de valores, mas para uma natureza 
aperfeiçoada. É à custa disso que se assistirá ao nascimento de 
um mundo novo em que a ação é a irmã do sonho.48

Walter Benjamin lembra, assim, o retorno a um paraí-
so perdido, que guarda estreita relação com os valores 
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– O grande problema é que a Constituição é vanguardis-
ta e pós-materialista – define.

A declaração pode causar espanto se levarmos em 
consideração que o partido do presidente, Aliança país, 
tinha em torno de 70 por cento das cadeiras disponíveis na 
Assembleia Constituinte que elaborou o novo texto. É con-
senso no Equador que, para o bem e para o mal, a Carta 
Magna de 2008 foi fortemente influenciada pela visão polí-
tica de Rafael Correa e seus correligionários. O mandatá-
rio acompanhou de perto todo o processo de debate cons-
titucional e não hesitou em pressionar os constituintes 
quando julgava necessário. Foi sua pressa em levar o texto 
à votação popular, por exemplo, que provocou a renúncia 
de Alberto Acosta como presidente da Assembleia. Após ter 
liderado praticamente todo o processo, o economista, filiado 
à Aliança país e amigo pessoal de Rafael Correa, preferiu 
entregar o posto a assinar uma Constituição cuja redação 
seria definida pelo “atropelo político”.

René Ramírez, no entanto, tem lá suas razões para assi-
nalar deficiências na Carta Magna. Até porque, no plano 
ideal, está plenamente de acordo com os mandatos cons-
titucionais. Só que, acredita, o país ainda precisa dar um 
salto qualitativo sem o qual jamais poderá ser administrado 
segundo os novos critérios da Constituição. Esse salto será 
viabilizado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento (pnd), 
lançado pelo senplades no primeiro semestre de 2009. O 
documento – um calhamaço de estatísticas sociais e proje-
ções financeiras – divide os próximos passos a serem dados 
pela economia equatoriana em quatro fases, cuja aplicação 
gradual deve estar concluída apenas em 2025.

O objetivo do pnd é atingir uma única e ambiciosa 
meta: mudar os padrões de acumulação e geração de riqueza 
no Equador. Assim, num primeiro momento, a equipe de 

que isso, na criação de facilidades para o desembarque de 
companhias d’além mar.

Há alguns anos, as relações diplomáticas entre Argentina 
e Uruguai passaram por maus lençóis devido à instalação 
de uma fábrica finlandesa de papel na fronteira entre os dois 
países. Enquanto os uruguaios de Fray Bentos comemoravam 
a chegada da usina, sinônimo de emprego, na outra margem 
do rio Unruguai os argentinos se queixavam de que os resídu-
os oriundos do processamento da celulose, sinônimo de polui-
ção, iriam contaminar suas fontes de água e prejudicar a eco-
nomia agrícola local.

Um processo de integração regional que se pautasse 
em novos paradigmas de desenvolvimento evitaria situa-
ções como essa, aparentemente sem solução dentro do siste-
ma econômico capitalista. Para viabilizar o sumak kawsay, 
portanto, os países devem galgar uma posição de autono-
mia que lhes permita desenvolver-se de maneira indepen-
dente do fluxo de investimentos do mercado global. Essa 
é a segunda pré-condição, que hoje em dia depende forte-
mente das iniciativas de união latino-americana, sobretu-
do no terreno monetário.

O homem destacado entre os quadros do primeiro 
escalão do governo equatoriano para planejar estrategica-
mente a implementação do bom-viver e mudar o modelo 
de desenvolvimento do país se chama René Ramírez, um 
economista de cabelos longos e óculos de aros verme-
lhos que comanda a Secretaria Nacional de Planificação e 
Desenvolvimento (senplades). O peso da responsabilida-
de que carrega nas costas se dilui em meio à simpatia com 
que me atendeu, em seu gabinete ministerial, para uma 
demorada entrevista sobre o descompasso entre as políti-
cas governamentais e os princípios constitucionais naqueles 
dois primeiros anos de Rafael Correa.
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a pdvsa. O escambo hidrocarbonífero já possibilitou uma 
economia de 250 milhões de dólares às finanças do país. 
Hugo Chávez é também o caminho mais curto entre o 
Equador e um polo petroquímico nacional. Ambos gover-
nos já assinaram um memorando para a construção da 
Refinaria do Pacífico, na província de Manabí, que será via-
bilizada com tecnologia venezuelana. A obra está em fase de 
estudos ambientais e, se não sofrer atrasos, deve ser inaugu-
rada dentro dos próximos dez anos.

A continuação do pnd se daria, entre 2017 e 2021, com 
um novo programa de substituição de importações que 
priorizará uma nova carta de produtos cuja fabricação inter-
na ainda esteja longe de atender à demanda nacional. Nessa 
fase, o governo espera já ter desenvolvido um sistema efi-
ciente para a distribuição da riqueza gerada com o processo 
de industrialização.

– A economia social e solidária reparte os benefícios da 
riqueza durante o próprio processo produtivo – explica René 
Ramírez. – Nos próximos anos, vamos apostar na redistribui-
ção para viabilizar a construção de uma economia que tenha 
princípios totalmente diferentes dos da acumulação, indivi-
dualismo e cobiça.

Em 2025, finalmente, o pnd espera ter reconvertido o 
modelo de desenvolvimento do Equador ou, pelo menos, 
ter lançado bases sólidas para essa transformação. Então, o 
país deixaria de ser uma economia primário-exportadora 
para assumir uma condição mais vantajosa para sua balan-
ça comercial. A ideia é passar a exportar produtos com 
maior valor agregado, sobretudo bens e serviços relaciona-
dos à biotecnologia, e construir as condições para fazer do 
Equador uma potência turística, já que o país goza de uma 
diversidade paisagística e cultural única. A natureza, aliás, 

governo trabalhará para implementar uma política de subs-
tituição seletiva de importações a fim de desenvolver sete 
setores da indústria equatoriana considerados estratégicos: 
bioquímica, petroquímica, metalurgia, medicamentos, bio-
energia, informática e serviços ambientais. A fase inicial 
do pnd terá duração de quatro anos, de 2009 a 2012, e deve 
consumir investimentos públicos na ordem de 8 bilhões de 
dólares. No período, espera-se que o país reduza o volume 
de suas compras internacionais em 42 por cento e imponha 
um ritmo de crescimento de 12 por cento ao pib.

O próximo passo é incentivar a pesquisa científica e 
o desenvolvimento tecnológico para criar novas fontes de 
energia renovável e reduzir a dependência equatoriana de 
combustíveis fósseis. O Equador vive a irônica situação 
de ser um país produtor de petróleo, mas não contar com 
nenhuma refinaria para processar os milhares de barris 
que extrai diariamente. Por isso, o presidente Rafael Correa 
tem buscado incessantemente firmar parcerias estratégi-
cas tanto para diversificar a matriz energética como para 
garantir soberania no fornecimento de petróleo e deriva-
dos ao mercado interno.

Nesse sentido, dois acordos internacionais ganham 
especial relevância. Um deles envolve a participação de 
empresas chinesas, que se comprometeram a financiar, com 
recursos de bancos chineses de fomento, até 85 por cento do 
projeto hidrelétrico de Coca-Codo-Sinclair, na região ama-
zônica. A construção da usina terá um custo previsto de 2 
bilhões de dólares e, segundo o governo, reduzirá o preço da 
energia no país em mais de 30 por cento.52

Outra parceria técnica que vem frutificando é com a 
Venezuela. Há mais de um ano a estatal Petroecuador inter-
cambia o petróleo bruto equatoriano por gasolina e outros 
derivados produzidos por sua correspondente venezuelana, 
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como uma escolha entre extrativismo ou não extrativismo. 
Mais de 50 por cento dos equatorianos vivem na pobreza. 
Existe uma brecha entre a nova Constituição e o que realmen-
te é o Equador. O que temos de fazer é construir uma base 
socioeconômica que permita alcançar a realidade que está 
expressa no texto constitucional. Devemos, no entanto, come-
çar do mais elementar para logo caminharmos em direção 
às questões pós-materiais. Vemos que a médio e longo prazo 
será possível construir a nova sociedade. Mas, neste momen-
to, com as estruturas sociais que temos, é inviável.

é vista pelo pnd como a grande “vantagem comparativa” da 
economia equatoriana.

– Queremos dar um salto qualitativo e sair do modelo 
extrativista, mas não podemos deixar de ser um país pri-
mário-exportador da noite para o dia – reconhece René 
Ramírez. – Nosso objetivo é viabilizar o desenvolvimen-
to endógeno e possibilitar uma nova inserção da economia 
equatoriana no sistema. Isso passa fundamentalmente pela 
adoção de uma estratégia que atenda às necessidades básicas 
do povo em saúde, educação e trabalho.

É assim que o titular da senplades justifica a desobedi-
ência do governo a alguns princípios da atual Constituição.

– Acreditamos que a mineração tem um papel muito 
importante nessa transição, desde que feita de uma maneira 
ordenada e territorializada. Não pretendemos tocar em zonas 
de biodiversidade altamente sensível. Mas, onde a explora-
ção seja viável, a mineração será praticada. O país precisa 
dos recursos, e no momento apenas podemos contar com a 
agricultura, o petróleo e as minas. Somos um país pobre. Não 
podemos nos dar ao luxo de abrigar riqueza debaixo de solo 
e, ao mesmo tempo, ostentar altos níveis de desnutrição e 
analfabetismo.

– Nesta etapa transitória – insisto – como o governo vai 
adequar o sumak kawsay à continuidade das políticas extra-
tivistas e à necessidade de desenvolver o país?

– Antes de mais nada, temos que ver qual é a definição 
de sumak kawsay. Acreditamos que a obtenção do bom-viver 
passa por uma série de aspectos. A educação, por exemplo. 
Se alguém diz que o bom-viver não compreende o acesso à 
educação, há um problema. Quem pensa que o bom-viver 
não tem a ver com a satisfação das necessidades mais básicas 
tampouco está entendendo o que é bom-viver – argumenta 
René Ramírez. – O sumak kawsay não deve ser encarado 
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Imagino um hipotético cidadão quitenho saindo de sua casa 
na manhã do dia 28 de maio de 1990. É uma segunda-feira, e 
ele acaba de fechar o portão detrás de si para tomar o cami-
nho até o ônibus mais próximo. É mestiço, mora na zona 
sul da cidade e deve apressar o passo se não quiser chegar 
atrasado ao trabalho, que fica longe, no norte. Ao avistar a 
condução se aproximando, faz sinal para o motorista e sobe 
de um salto no veículo ainda em movimento. Paga a passa-
gem com alguns sucres e se senta no único banco vazio dis-
ponível. Respira aliviado: não é sempre que tem essa sorte.

O ônibus se coloca em movimento e o sujeito se perde 
em pensamentos. Lembra do fim de semana enquanto sabo-
reia na língua o gosto misturado de sono com café. Hoje tem 
tudo para ser um dia de trabalho como qualquer outro. Vai 
pegar no batente às oito, parar para almoçar ao meio-dia, 
retomar a labuta à uma e subir num ônibus de volta para 
casa às seis. Tudo igual, inclusive a merreca que ganhará no 
final do mês. Mas, enfim, não pode reclamar. Pelo menos 
tem trabalho, graças a Deus. Muita gente por aí faria tudo 
para estar em seu lugar. O negócio é tocar em frente. Quem 
sabe um dia esse maldito país toma jeito e a gente possa viver 
bem como nos Estados Unidos.

Ao aproximar-se do Panecillo, um enorme anjinho de 
concreto que faz as vezes de Cristo Redentor nas alturas da 
capital equatoriana, o ônibus para. O trânsito está pior do 
que o de costume, pensam os passageiros, que já se espre-
mem dentro do coletivo. Não há muita alternativa além 
de esperar. E esperam e esperam. O cidadão quitenho que 

io 
movimento 
que não é mais



190 191

O que estão fazendo em Quito? O lugar deles é no mato! 
Toda aquela desordem era a prova cabal de que, definitiva-
mente, não passam de um bando de longos selvagens e inci-
vilizados. Melhor estaríamos se desaparecessem de uma vez.

Na firma todos já receberam as primeiras notícias.
– Os cholos acabam de invadir a Igreja de Santo 

Domingo – dizem.
– Ora, francamente! Já não respeitam nem mesmo a Deus!
A televisão e o rádio estão frenéticos. Todos estão fre-

néticos. Mais que frenéticos, desnorteados, e cada vez mais, 
conforme vão chegando notícias de outros lugares do país. 
As estradas foram bloqueadas e os povoados estão ocupados. 
Toda a região dos Andes centrais está incomunicável com o 
norte e o litoral. Os índios se recusam a realizar as feiras que 
semanalmente abastecem o interior do país com frutas, ver-
duras, legumes e artesanato. Também se negam a vender o 
produto de seus roçados aos mercados locais. Enquanto isso, 
alguns grupos começam a empreender ocupações de terra. 
A polícia tenta, mas não dá conta de restabelecer a ordem em 
todos os cantões tomados pela maré indígena.

Ninguém sabe o que está acontecendo. Os equatoria-
nos jamais haviam visto uma coisa daquelas. Nas cidades, 
muitos se dão conta de que perderam o controle sobre o 
espaço urbano, que até então sempre tinha sido dos brancos 
e dos mestiços embranquecidos. Hoje, porém, não ocupam 
os postos de comando. São meros espectadores do maior 
levante étnico da história do país – e não conseguem escon-
der o medo do que pode acontecer.

Pouco a pouco, no entanto, tudo começaria a ser 
explicado. A Confederação das Nacionalidades Indígenas 
do Equador (conaie) estava à frente das mobilizações. A 
entidade nascera apenas quatro anos antes ao congregar a 
Ecuador Runacunapac Riccharimui4 (ecuarunari), criada 

estamos acompanhando percebe, então, que o congestiona-
mento bateu todos os recordes. As ruas do centro são estrei-
tas demais, deve ser por isso. Ou aconteceu algum acidente, 
quem sabe? Ultimamente as pessoas andam dirigindo como 
loucas... Resolve então caminhar um pouco, talvez o tráfego 
volte ao normal um pouco mais adiante. O que não dá é pra 
ficar aqui o dia todo.

Conforme seus passos levam para cada vez mais perto 
da Praça de Santo Domingo, é impossível não perceber o 
alvoroço. O sujeito, então, vê que há muita gente nas ruas, 
muito mais do que o normal. E que, para sua surpresa, são 
todos indígenas. Pior, são indígenas e estão vestidos como 
indígenas: ponchos coloridos, filhos amarrados nas costas, 
chapéus na cabeça e tranças negras balançando pra lá e pra 
cá. É possível ouvir a música de algumas quenas1 estridentes 
que tocam ao longe. Os silvatos se combinam com a batida 
descompassada de tambores e o ponteio frouxo dos charan-
gos2. Alguns metros mais adiante há gritos, punhos ao alto, 
corre-corre. Quando seus olhos conseguem avistar a praça, 
mal pode acreditar no que está presenciando.

– ¿Pero qué chuchas pasa aquí?
Nunca havia visto tantos índios juntos, ainda menos 

em Quito. Aliás, jamais pensou que existiam tantos no país. 
Até então tinha a nítida impressão de que não passavam de 
meia dúzia perdidos nas montanhas. Mas agora eram tantos 
que pareciam estar levando nos ombros a estátua de Gabriel 
García Moreno, que se ergue no centro da praça. Está curio-
so para saber de uma vez por todas que raios está acontecen-
do, mas prefere não se demorar muito. A polícia já deve estar 
para chegar. Além do mais, está atrasado para o trabalho. 
Boa coisa não há de ser. Afinal, são apenas runas3 mulam-
bentos e malcheirosos. Todos sabem que não gostam de tra-
balhar. São tão preguiçosos que nem banho tomam direito. 
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Existiam, no entanto, outras e mais complexas moti-
vações por trás do levante. Seria difícil acreditar que apenas 
algumas disputas de terra e a má vontade do presidente da 
República em resolvê-las levariam por si só as centenas de 
milhares de indígenas para as ruas das principais localida-
des andinas do país. Não há números oficiais, mas se estima 
que mais de um milhão de legítimos representantes dos 
povos originários do Equador participaram das manifesta-
ções iniciadas no dia 28 de maio.

Foi um levante contra a injustiça, pelo direito a uma vida digna 
e pela autodeterminação de dez nacionalidades indígenas que 
lutamos para defender nossos legítimos direitos históricos 
(...) Constitui um chamado urgente à libertação solidária dos 
pobres, em busca de uma nova sociedade.6

A magnitude da rebelião só pode ser entendida em pers-
pectiva histórica. Francisco Pizarro e sua trupe de con-
quistadores desembarcaram pela primeira vez no que hoje 
conhecemos como Equador em 1526. Um pouco antes disso, 
o Tahuantinsuyo7 passara por uma cruenta guerra civil. 
Huayna Cápac, imperador responsável pela última expan-
são do Incário, havia morrido e deixado seu poderoso trono 
às ambições incompatíveis de dois herdeiros: Huáscar, nas-
cido em Cusco, sede do império, que hoje pertence ao Peru; 
e Atahualpa, concebido na linha equatorial em plena cam-
panha militar. Ambos queriam comandar sozinhos o legado 
da família e, portanto, deram início a uma disputa fratrici-
da pelo poder. Atahualpa sairia vencedor, e como resulta-
do imediato a capital do Tahuantinsuyo seria transladada a 
Quito, cidade natal do novo soberano.

O monarca, no entanto, mal teve tempo de exercer sua 
supremacia.8 Em 1531, Francisco Pizarro deu início às mano-
bras políticas que dois anos depois facilitariam a conquista 

em 1972 para representar os povos originários dos Andes, e 
a Confederação das Nacionalidades Indígenas da Amazônia 
Equatoriana (confeniae), fundada no começo da década 
de oitenta. Devido ao trabalho de base realizado junto às 
tribos da floresta e, sobretudo, nas comunidades espalhadas 
pela cordilheira, praticamente toda a região central do país 
estava paralisada. O objetivo imediato das marchas, barrica-
das e ocupações era exigir uma solução definitiva para mais 
de 70 conflitos fundiários5 que estavam acontecendo naquele 
mesmo instante, a maioria deles na serrania.

A conaie lançou mão do levante porque estava farta 
da empáfia do governo. Até então, a tática do movimento 
indígena havia sido o diálogo. O presidente Rodrigo Borja 
fora acionado uma série de vezes antes de que o descontenta-
mento coletivo se transformasse no que se transformou. Em 
todas elas recusou-se a conversar.

Diante da intransigência, a alternativa foi criar o 
momento político para ensejar uma negociação. A con-
vocatória foi realizada pela direção da conaie e se capi-
larizou pelas ramificações do movimento até chegar à 
choupana de cada índio nos rincões mais afastados da 
montanha. As comunidades entenderam o recado e aten-
deram prontamente às lideranças. No dia combinado, 
famílias inteiras iniciaram caminhadas intermináveis 
aos distintos alvos do protesto. Teve gente que, sem poder 
pegar carona nem com ônibus nem com cavalos, andou 
das primeiras horas da manhã aos últimos raios do sol 
para engrossar as manifestações. Outros preferiram não 
esperar e se adiantaram à estratégia oficial: alguns povoa-
dos já estavam ocupados na manhã em que a conaie con-
seguiu entrar na Igreja de Santo Domingo e trancar por 
dentro suas pesadas portas de madeira.
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entre brancos e índios revertiam-se em almas para a Igreja 
e terras para Espanha e Portugal. Para explorar as exten-
sões que conquistavam com as próprias espadas e arcabu-
zes, portanto, os colonos deviam observar certas regras 
estabelecidas pela metrópole europeia para usufruto dos 
novos territórios.

Nas colônias espanholas, a primeira delas denominou-se 
encomienda. A coroa castelhana exigia a cada colono que 
providenciasse a evangelização de pelo menos um grupo 
de selvagens nas terras em que estava assentado. O objetivo 
era salvar a alma de todos os indivíduos de pele acobreada 
encontrados nas Américas. Mas os ofícios da fé não seriam 
ensinados de graça. Em troca, os índios deveriam pagar um 
tributo pelo catecismo que recebiam. Como não tinham 
dinheiro ou moedas de ouro, as dívidas eram saldadas com 
trabalho. Assim, com as bênçãos da Igreja, começa a se ins-
titucionalizar a espoliação: o papa ganha novos súditos, a 
metrópole exerce sua suserania sobre o Novo Mundo e os 
colonos se beneficiam da mão de obra dos nativos, dis-
farçadamente escravizada. “De modo que o senhor feudal 
improvisado na América e a Igreja”, conclui o historiador 
equatoriano Pío Jaramillo Alvarado, “haviam absorvido em 
pouquíssimo tempo a maior parte da propriedade territorial, 
ficando o índio reduzido à miséria”.

Vieram. Eles tinham a Bíblia e nós tínhamos a terra. E nos dis-
seram: “Fechem os olhos e rezem.” Quando abrimos os olhos, 
eles tinham a terra e nós tínhamos a Bíblia.10 

Quando se acaba a encomienda, já no século xvii, surge 
a mita, trabalho compulsório imposto aos indígenas nas 
obras públicas e privadas executadas em toda a colônia. Já 
nessa época, segundo o historiador Enrique Ayala Mora, 

do Incário pelos espanhóis: aproveitou-se da instabilidade 
interna do império, fez aliados entre os povos descontentes 
com o expansionismo inca e derrotou com relativa tranqui-
lidade o Exército quitenho, então fragilizado após a inten-
sa campanha contra as forças de Cusco. O assassinato de 
Atahualpa – o último Sapa Inca – marca o começo do fim da 
complexa civilização incaica e de sua imensa unidade terri-
torial, que compreendia desde o sul da Colômbia até as regi-
ões centrais do Chile. Do período incásico, apenas a língua 
kíchwa e alguns costumes esparsos seriam legados à posteri-
dade. Boa parte das técnicas agrícolas e dos princípios cien-
tíficos, entre outros, se perderiam para sempre.

Inimigos diretos do novo ordenamento cristão medie-
val, os indígenas seriam reiteradamente subjugados pelos 
conquistadores e despojados de suas terras, uma vez que os 
europeus estavam devidamente autorizados pela autoridade 
papal a angariar almas e fundos para o erário da Igreja.

O conquistador europeu aparece na América, protegido em 
sua ambição por um título pontifício, como detentor da pro-
priedade indígena, com o título de civilizador e propagador 
da fé religiosa. O papa Alexandre vi ratifica o direito à con-
quista, que teve na filosofia aristotélica sua propugnadora, e 
divide a propriedade das terras na América, as quais presenteia 
aos reis de Espanha e Portugal. E o que agora nos parece uma 
ironia teve naquela época uma força moral, já que não legal, 
incontrastável.9 

Os primeiros anos da colonização definiram-se pela soma 
das iniciativas de conquistadores privados tanto sobre o solo 
americano quanto sobre os indígenas. Por imposição papal, 
a propriedade territorial no Novo Mundo era atribuída às 
coroas ibéricas. Já o espírito dos nativos pertencia a Deus. 
Assim, pois, as inúmeras guerras que foram acontecendo 
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aconteceram em reação ao roubo das terras, aos excessos na 
cobrança de tributos, ao maltrato, ao abuso etc. Em geral, 
tiveram um caráter local e isolado, e não chegaram a genera-
lizar-se, ainda que tenha havido casos em que conseguiram 
maior alcance geográfico.11

Os índios sabiam que não ganhariam nada com a emanci-
pação da Audiência de Quito e não fizeram a menor questão 
de participar voluntariamente do conflito independentista. 
E estavam certos, pelo menos em parte. Por um lado, as dife-
rentes modalidades de escravidão indígena são jogadas na 
ilegalidade quando Simón Bolívar funda a Grã-Colômbia, 
e o trabalho gratuito permanece proibido, pelo menos nas 
letras da lei, também após o surgimento do Equador como 
país independente, em 1830. Isso, no entanto, não significa 
que o abuso terminara.

Depois da Revolução Liberal de 1895 os grandes pro-
prietários de terra elaboram a instituição definitiva de 
opressão: o huasipungo. Por meio dele, o índio camponês 
poderia usufruir de um pedaço de terra dentro do latifún-
dio, desde que, em contrapartida, ele e sua família traba-
lhassem na fazenda por quatro, cinco ou até sete dias por 
semana. As horas vagas poderiam ser dedicadas a cultivos 
próprios, cujos produtos eram trocados com outros comu-
neiros ou comercializados nos povoados mais próximos.12 O 
huasipungo, entretanto, mantém um mecanismo de hierar-
quia e opressão que atenta violentamente contra a dignidade 
humana em nome dos desígnios senhoriais. É difícil expli-
car a intensidade da degradação que o sistema impunha aos 
indígenas, até porque a exploração transcende o uso indevi-
do da mão de obra alheia. Mas talvez as palavras do roman-
cista quitenho Jorge Icaza ajudem a ilustrar a submissão e o 
voluntarismo senhorial implícitos no huasipungo.

uma boa parte das populações originárias da Audiência de 
Quito (um dos primeiros nomes ocidentais do Equador) 
havia sido dizimada pelo trabalho forçado e pelas novas 
doenças importadas da Europa. Afinal, lá se iam dois sécu-
los de uma sobre-exploração que estava longe de terminar 
– e que, pelo contrário, sofria pequenas mutações estrutu-
rais ao longo do tempo para que a finalidade da servidão se 
adaptasse da melhor maneira possível às novas exigências 
da economia metropolitana.

Assim, quando o latifúndio foi consolidado como 
eixo da produção agrícola colonial, avançando sobre o que 
restava das comunidades indígenas localizadas nos vales 
mais férteis e deslocando os índios para as alturas mais 
hostis e as encostas mais íngremes, a exploração instituída 
pela mita foi incrementada pela concertaje. Além de serem 
obrigados a trabalhar para os brancos sempre que requisi-
tados, os nativos agora estavam sendo reduzidos à condi-
ção de servos nas mesmas terras que até então não tinham 
dono – e que, por isso mesmo, eram suas. Estavam presos 
à fazenda devido às infinitas e crescentes dívidas que con-
traíam junto ao senhor, cuja benevolência lhes deixava 
permanecer ali e lhes fornecia insumos para produzir os 
próprios roçados. A única maneira de pagar as facilidades 
propiciadas pelo latifundiário, claro, era labutar de graça 
em suas plantações.

O abuso colonial era tamanho que a população indí-
gena em sua maioria recusou-se a participar das guerras de 
independência quando o domínio espanhol começou a ferir 
os interesses das elites crioulas. Isso porque os brancos que 
agora bradavam contra a opressão da metrópole e exigiam 
liberdade eram exatamente os mesmos que haviam roubado 
suas terras, estuprado suas companheiras e esmagado com 
todas as forças as eventuais rebeliões que
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Él era un patrón grande, su mercé. Era dueño de todo, de la 
india también. Empujó suavemente la puerta. En la negrura del 
recinto, más negra que la noche, don Alfonso avanzó a tientas. 
Avanzó hasta y sobre la india, la cual trató de enderezarse en su 
humilde jergón acomodado a los pies de la cuna del niñito, la 
cual quiso pedir socorro, respirar. Por desgracia, la voz y el peso 
del amo ahogaron todo intento. Sobre ella gravitaba, tembloro-
so de ansiedad y violento de lujuria, el ser que se confundía con 
las amenazas del señor cura, con la autoridad del señor teniente 
político y con la cara de Taita Dios. No obstante, la india Cunshi, 
quizás arrastrada por el mal consejo de un impulso instintivo, 
trató de evadir, de salvarse. Todo le fue inútil. Las manos gran-
des e imperiosas del hombre la estrujaban cruelmente, le aplas-
taban con rara violencia de súplica. Inmovilizada, perdida, dejó 
hacer. Quizás cerró los ojos y cayó en una rigidez de muerte. 
Era... Era el amo que todo lo puede en la comarca. ¿Gritar? ¿Para 
ser oída de quién? ¿Del indio Andrés, su marido? (...) ¿Gritar? 
¿Para que le quiten el huasipungo al longo? ¿Para que comprue-
ben las patronas su carishinería? ¿Para qué...? ¡No! Eso no, era 
mejor quedarse en silencio, insensible (...) Debía frenar la amar-
gura que se le hinchaba en el pecho, debía tragarse las lágrimas 
que se le escurrían por la nariz.13 

O huasipungo perdurou como um pesadelo para o campe-
sinato indígena do Equador até meados do século xx. Só na 
década de quarenta os índios conseguiriam avanços signifi-
cativos no combate às formas pré-capitalistas de produção 
no campo, graças aos expedientes do Partido Comunista e 
da Confederação Equatoriana de Obreros (ceo) em estimu-
lar a organização popular entre os setores camponeses. Em 
1944, o movimento conseguiu golpear duramente as relações 
servis, parcelar algumas fazendas, estabelecer a remunera-
ção por horas e garantir a aplicação das leis trabalhistas. Não 
se tratou, no entanto, e apesar de toda a luta travada pelos 
indígenas, do fim da exploração. O huasipungo seria elimi-
nado do cotidiano agrícola andino apenas nos anos sessenta, 

. o movimento que não é mais .



200 201

e anulação cultural. Subjugados, os indígenas tiveram que se 
adaptar constantemente às imposições da civilização domi-
nante, primeiro para poder sobreviver, depois para ameni-
zar o sofrimento imposto pela sobrevivência. Aprenderam o 
castelhano, tornaram-se devotos da Virgem Maria e aban-
donaram suas vestimentas tradicionais. O processo foi tão 
intenso que as roupas que as cholas ostentam com orgulho 
étnico hoje em dia na verdade copiam o estilo medieval das 
camponesas espanholas de Extremadura.15 O sincretismo, 
no entanto, apoderou-se da imposição. Por isso, mesmo 
importadas da Europa, as vestimentas tradicionais conti-
nuariam sendo combatidas por uma parcela considerável da 
sociedade equatoriana ao logo de todo o século xx.

Os idiomas originários também. Tanto que muitos 
índios ilustres do Equador atual, como a deputada Lourdes 
Tibán ou o músico Luis Males, bastiões do orgulho nativista, 
admitem já terem sentido vergonha de ser indígena durante 
a juventude. Lourdes, por exemplo, nunca mais apareceu de 
chapéu na sala de aula depois que foi repreendida pelo pro-
fessor da Universidade Central do Equador. Males cortou 
sua trança e deixou o poncho no guarda-roupas quando, 
ainda criança, sofreu pela primeira vez com o preconcei-
to, também numa instituição de ensino. Ambos também já 
admitiram ter deixado de falar kíchwa em público em inú-
meras ocasiões para disfarçar sua condição.

A assimilação cultural, portanto, impôs às populações 
conquistadas algo parecido ao esquecimento de si próprio, 
combatendo cotidianamente o que restou de seus valores 
e costumes. Além disso, muitos conceitos que atualmen-
te definem a identidade nativa foram impostos pelas elites 
dominantes, desde o modelito das mulheres até as ideias 
mesmas de “comunidade” e “indígena”.16

quando o governo expediu uma lei de reforma agrária que 
beneficiou boa parte dos huasipungueiros, mas que jamais 
chegou a ser concluída.

•

A luta por uma divisão mais igualitária da propriedade 
rural no Equador estaria presente no levante de 1990 porque 
sempre esteve no cerne das mobilizações indígenas que tive-
ram lugar no país desde a chegada de Francisco Pizarro. O 
direito à terra e ao território é a principal bandeira de luta 
dos povos originários. Atravessou gerações inteiras, desde 
Rumiñahui, e permanece no centro das reivindicações até 
hoje. Não é para menos. Com diferentes graus de violência, 
os nativos e seus descendentes foram espoliados tanto pelo 
colonizador espanhol e pelas elites crioulas quanto pelas 
diferentes correntes ideológicas equatorianas que exerceram 
o poder político e econômico durante o período republica-
no. E se é verdade que a servidão ficou para trás, também é 
verdade que o racismo permaneceu.

Hoje em dia, se considera os índios como “um peso morto” para 
a economia dos países que em grande medida vivem de seus 
braços, e “um empecilho” para a cultura de plástico que esses 
países têm por modelo (…) Parece índio, ou está com cheiro de 
negro, dizem algumas mães aos filhos que não querem tomar 
banho, nos países com maior presença indígena ou negra.14

Os descendentes diretos dos nativos americanos são os legí-
timos donos da América – que na realidade se chama Abya 
Yala – e só perderam potestade sobre o que lhes pertence 
por obra e graça da maquinaria militar invasora. Se hoje 
ocupam uma posição subalterna em nossas sociedades, é 
por causa de um longo processo de despojamento, opressão 
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nenhum: houve apenas uma mudança de postura em relação 
às exigências de terra e território. As comunidades indíge-
nas não necessitam da terra somente para plantar, colher e 
vender o produto de seu trabalho. Não encaram a proprie-
dade rural apenas como um meio de produção. Tampouco 
acreditam que deva ter um dono legalmente determinado. 
A terra passa a ser encarada, acima de tudo, como o espaço 
vital para a prática e o desenvolvimento de suas tradições, 
baseadas no comunitarismo e na complementariedade, que 
diferem radicalmente do individualismo e da competitivi-
dade vigentes na ordem capitalista.

•

Na medida em que os protestos de 1990 foram avançando, 
as exigências da conaie se incrementaram. Então, todo 
o acúmulo histórico, que na verdade havia sido o motor 
real do levante, veio à tona. E se materializou numa carta 
de exigências que ficou conhecida como Os 16 pontos. 
As reivindicações denunciavam as políticas do governo 
ao mesmo tempo em que apresentavam propostas para 
solucioná-las. A retórica da conaie atacava basicamente 
por quatro frentes ao pedir o reconhecimento étnico dos 
indígenas como nações; rechaçar a discriminação vigente 
no país; demandar mais igualdade no acesso aos serviços 
públicos; e reclamar compensações sociais relacionadas à 
condição de camponês. 

A partir desses quatro eixos, as exigências indígenas se 
multiplicavam para pedir soluções imediatas para questões 
como a inflação galopante, o alto custo dos alimentos de 
primeira necessidade, a importação de insumos agrícolas, a 
solução dos conflitos fundiários, mais acesso à terra e ao cré-
dito agrário, melhorias na rede viária, obras de infraestrutura 

De modo que, no final dos anos setenta, as lideranças 
do movimento debatiam acaloradamente na tentativa de 
depurar a terminologia e definir como queriam ser vistos 
por si mesmos e pela sociedade. Afinal, as pessoas de pele 
acobreada e feições asiáticas que viviam no Equador falavam 
uma língua diferente, vestiam-se de maneira diferente, pra-
ticavam uma economia própria e tinham formas de admi-
nistração e organização política que não condiziam com os 
cânones da democracia burguesa vigente no país. Poderiam, 
por isso, ser definidas como “indígenas”. Simultaneamente, 
estavam inseridas dentro do Estado equatoriano e do siste-
ma capitalista. E, mesmo marginalizados pelas estruturas 
liberais, faziam parte do jogo. Em sua maioria, trabalhavam 
a terra, dela colhiam e nela criavam os animais que mais 
tarde seriam trocados por dinheiro nos mercados. Também 
eram chamados a votar a cada quatro anos e sofriam com os 
mesmos problemas que assolavam os agricultores pobres de 
todas as cores. Haviam, inclusive, lutado juntos pela reforma 
agrária. Isso os transformava em “camponeses”.

Demorou até que se chegasse a uma conclusão. Mas, 
quando finalmente obtiveram uma resposta, entre índio e 
camponês, prevaleceu a herança ancestral.

Em 1984, se adota o conceito de “nacionalidade”: vem de nascer, 
de ter um tipo de vida, de costume, de cosmovisão (…) Sabíamos 
que éramos nações, mas sentíamos falta de algo muito impor-
tante, um território, (…) que inclui mais que apenas o espaço 
físico, é a água, a natureza e tudo o que a mãe terra nos dá.17

Foi durante o levante indígena de 1990 que as comunidades 
pela primeira vez elevaram sua condição étnica por sobre 
qualquer outra, aí incluídas as demandas genuinamente 
camponesas pela terra. Não que a questão fundiária tives-
se perdido centralidade em suas reivindicações, de jeito 
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Para entender as orientações da conaie, temos que lembrar 
que o movimento indígena não é um movimento pura e exclu-
sivamente étnico. Na medida em que a maioria dos indígenas 
do país são camponeses, a dimensão de classe social constitui 
um segundo elemento fundamental na definição do movimen-
to. Não deve surpreender, portanto, que o posicionamento 
das organizações indígenas combine reivindicações socioeco-
nômicas típicas do campesinato com aspirações relacionadas 
à especificidade étnica dos indígenas (…) O que vemos neste 
caso é uma luta social cujo sentido político, além de haver sido 
ostensivo desde o princípio, se fez cada vez mais agressivo.19

Não foi por coincidência que o levante de 1990 angariou 
apoio em amplos setores da sociedade equatoriana e lançou o 
movimento indígena nos braços da esquerda – principalmen-
te de uma esquerda que estava desorientada após a recente 
queda do Muro de Berlim e que já não via saída ao “problema 
nacional” dentro dos partidos socialistas ou comunistas tra-
dicionais. Afinal, o presidente Rodrigo Borja, contra o qual 
os indígenas acabavam de se levantar, era o homem forte de 
uma agremiação chamada Esquerda Democrática (id), bas-
tião da social-democracia no Equador. Agora, tinha ficado 
evidente que não servia para promover transformações pro-
fundas que saneassem a desigualdade imperante.

Durante sua campanha, no entanto, Rodrigo Borja 
abraçara algumas demandas do movimento indígena. Em 
1989, ao discursar para os chefes de Estado dos países signa-
tários do Pacto Amazônico, o presidente chegou até mesmo 
a reconhecer a plurinacionalidade do Equador.

– Nossos Estados normalmente são Estados multicultu-
rais e multinacionais. Acredito que esse é o caso dos Estados 
amazônicos. As nacionalidades indígenas habitavam a vasta 
bacia do Amazonas muitos séculos antes de que inventásse-
mos nossos Estados.

nas comunidades, escolas, hospitais, políticas antirracistas 
e a instauração da educação bilíngue. Paralelamente aos 16 
pontos, que agregavam demandas comuns aos indígenas 
de todo o país e seriam negociados com o governo central, 
havia uma infinidade de exigências locais.18

Contudo, o movimento indígena sabia que a maior 
parte de suas reivindicações não poderia ser atendida 
dentro do ordenamento jurídico que regia o Estado equato-
riano naquele então. Por trás de todas as exigências, portan-
to, descansava a necessidade de se reescrever a Constituição 
para que, entre seus artigos, luzisse com todas as letras o 
princípio da plurinacionalidade, ou seja, o reconhecimen-
to de que o Equador é um país habitado por diferentes 
nações, as quais carregam consigo línguas, costumes, valo-
res, formas de economia e administração de justiça, enfim, 
culturas diferentes e, em alguns casos, contraditórias entre 
si. Só as populações indígenas são pelo menos 14: kíchwa, 
shuar, achuar, zápara, andoa, shiwiar, epera, chachi, cofán, 
secoya, siona, awá, tsáchila e huaorani. Mas o conceito equa-
toriano de plurinacionalidade inclui ainda as cosmovisões 
afrodescendente e branco-mestiça. Esta última, segundo a 
conaie, há quase 500 anos vem sendo imposta às demais 
nações do Equador como cultura única – e a luta é para que 
essa dominação se acabe antes que acabe com toda a diver-
sidade humana do país. A aposta do movimento indígena é 
pela convivência.

Apesar de colocar a questão étnica por cima de todas as 
outras, entretanto, a conaie jamais abandonou as propos-
tas classistas. Demandas essencialmente políticas, sobretu-
do as que se relacionam com o campesinato, estiveram na 
ordem do dia tanto no levante de 1990 como nas seguintes 
mobilizações nacionais que a entidade organizaria ao longo 
da década de noventa.
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Ignácio Pérez Arteta, secretário da Câmara Agrícola 
do Equador e representante formal dos produtores rurais e 
detentores de terra em 1990, expressava assim a insatisfação 
de sua classe com o levante:

Não podemos estar de acordo e deixar de assinalar que certos 
pedidos e exigências sejam feitos unicamente porque algo 
lhes pertence simplesmente pela condição de serem índios 
(…) Os fazendeiros não vamos ceder à pressão pela entrega 
das terras, especialmente com base às invasões das fazendas, 
e este ponto não é negociável sob nenhum aspecto. Portanto, 
os proprietários usarão todos os meios possíveis para defen-
der a integridade de suas propriedades, que constituem sua 
forma de vida, com a nobre finalidade de produzir alimen-
tos para si e para o povo em geral (…) Temos que analisar se 
não é mais conveniente investir na educação indígena em vez 
de subdividir a terra, ou, como diz um aforismo, ensinar a 
pescar ao invés de dar o peixe.21

Apesar da retórica belicista dos fazendeiros, a violência não 
teve muito destaque nas mobilizações de 1990. A população 
indígena preferiu não recorrer à agressão física ou às armas 
para alcançar seus objetivos. Foices, facões e outros instru-
mentos de trabalho ficaram em casa. O uso pacífico da con-
centração popular foi o que deu o tom aos protestos. Claro 
está, no entanto, que se registraram alguns enfrentamentos 
pontuais com a polícia e eventuais opositores. Contudo, os 
choques se constituíram muito mais como fatos isolados do 
que como regra geral. Talvez o mais significativo deles tenha 
acontecido em Achupallas, na província de Chimborazo, 
onde 30 soldados foram aprisionados pelos indígenas após 
tentarem liberar uma via.22 Haviam utilizado para tanto, 
obviamente, o procedimento típico das tropas antidistúr-
bios: a força. Só que os manifestantes resistiram de uma 

Uma vez no governo, porém, Rodrigo Borja limitou-se 
a encarar a questão indígena como uma mera problemática 
cultural: fez algumas concessões isoladas, como no caso da 
educação, mas não mexeu, por exemplo, na estrutura fun-
diária do país.20 Quando a conaie ocupou o Ministério da 
Educação, também em 1989, para protestar contra os pre-
parativos para a comemoração dos 500 anos do “descobri-
mento” da América, evento que estava sendo organizado em 
conjunto com o governo espanhol, Rodrigo Borja classificou 
o movimento indígena de “extremista e subversivo”. Assim, 
pouco a pouco, foram sendo criadas as condições políticas e 
conjunturais que desembocariam no levante de 1990.

Dentre todos os 16 pontos reivindicados pela conaie, 
os que mais incomodaram a sociedade equatoriana foram 
os que exigiam uma partilha mais igualitária das terras. As 
câmaras de agricultura e pecuária do Equador, como era 
de se esperar, reagiram com firmeza às ocupações levadas a 
cabo durante o levante. A justificativa do movimento indíge-
na para cortar cercas e fincar acampamento nos latifúndios 
andinos era a lentidão da reforma agrária, que se arrastava 
inconclusa desde a década de sessenta.

A condenação das invasões por parte dos fazendeiros 
foi geral, e os hacendados não pouparam munição verbal 
para pressionar o governo, inclusive com volúpias parami-
litares. Segundo as câmaras agropecuárias, o Estado teria 
que arcar com as consequências caso continuasse per-
mitindo tal desrespeito à ordem. As ameaças se dirigiam 
diretamente ao presidente da República. Os latifundiários 
deram duas alternativas a Rodrigo Borja: ou acabava de 
uma vez com aquele descalabro, usando a força e tudo o 
que fosse necessário para restabelecer o império da lei, ou 
os produtores rurais defenderiam com seus próprios meios 
a vigência da propriedade privada.
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sensação de que o presidente queria apenas ganhar tempo. 
Com a exceção de uma ou outra demanda pontual, as exi-
gências do movimento indígena em sua maioria não foram 
atendidas. Menos ainda as questões de fundo, como o acesso 
à terra e a reforma constitucional.

Entretanto, o maior triunfo do levante não esteve 
na luta de braço travada com o governo ou na tentativa 
de empurrar goela abaixo do presidente Os 16 pontos. Se 
a conaie estivesse apenas medindo forças com o Estado, 
poderíamos dizer que saiu derrotada após a jornada de lutas 
iniciada em 28 de maio. Afinal, os dois principais objetivos 
do movimento indígena não encontrariam solução imedia-
ta: a Constituição somente incorporaria os valores ances-
trais 18 anos depois, em 2008, e a estrutura fundiária do 
país até hoje continua desigual. O Censo Agropecuário rea-
lizado no Equador no ano 2000 diz: se bem é verdade que as 
unidades de produção agrícola com menos de cinco hecta-
res representam 63,5 por cento das propriedades rurais, elas 
dispõem de apenas 6,3 por cento da terra destinada à agri-
cultura e à pecuária. Enquanto isso, as unidades de produ-
ção agrícola com superfície superior a 100 hectares, mesmo 
representando somente 2,3 por cento das propriedades, con-
centram 42,6 por cento das terras com fins agropecuários.24

Depois do levante de 1990, entretanto, o movimento indí-
gena ganhou em poder simbólico. A partir de então, os povos 
originários deixaram de ser apenas camponeses e entraram 
com tudo na cena política equatoriana representando aquilo 
que realmente são: índios. As ações iniciadas no dia 28 de 
maio uniram como nunca os indígenas do país e provocaram 
uma mudança na correlação de forças políticas e sociais.

Um dos êxitos do ato coletivo de protesto indígena é o de 
impor ao cenário político a discussão da questão étnica (…) 

maneira inesperada e, como estavam em maior número, 
venceram a peleja.

Ainda assim, dois participantes do levante perderam a 
vida durante as manifestações. Um deles foi atingido por um 
projétil enquanto a polícia tentava desobstruir uma estrada. 
A outra vítima foi uma criança de colo, que morreu asfixia-
da pelo gás lacrimogêneo lançado pelas autoridades dentro 
da Igreja ocupada pelos indígenas em Quito.23

•

Depois de nove dias de ocupações, protestos e passeatas, que 
se estenderam um pouco mais em alguns cantos do país, o 
governo finalmente aceitou sentar-se à mesa de negociações. 
Antes disso, no entanto, Rodrigo Borja havia tentado dis-
suadir os indígenas com operativos militares aqui e acolá, 
aproveitando que os setores mais conservadores das Forças 
Armadas estavam convencidos de que o levante representa-
va sérios riscos à segurança interna e à unidade nacional. De 
acordo com Luis Macas, uma das principais lideranças da 
rebelião, o Estado apoiou ainda uma campanha de desin-
formação para incutir na opinião pública a visão de que os 
índios eram os únicos responsáveis pela tensão social e pelos 
surtos de violência, que as reivindicações da conaie eram 
exageradas e injustas e que os manifestantes não passavam 
de invasores e ladrões de terras.

Como condição para dialogar, porém, Rodrigo Borja 
exigiu que os indígenas saíssem das propriedades ocupadas 
e deixassem a Igreja de Santo Domingo. Também teriam 
que desobstruir os povoados e as estradas e liberar todos os 
soldados apresados durante os atos de resistência. Os índios 
acataram as condições do governo, mas o diálogo não pros-
perou da maneira como esperavam. Para a conaie, ficou a 
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Como em toda a América Latina, o pacote neoliberal 
não teve resultados positivos para a maioria da popula-
ção equatoriana. A inf lação fugiu ao controle do gover-
no, as taxas de crescimento declinaram e, como resul-
tado, o desemprego começou a crescer. Durán Ballén 
também não teve muito êxito em estabelecer alianças no 
Congresso. As animosidades pessoais com caudilhos de 
seu antigo grupo político custaram caro ao presidente e 
acabaram impedindo que as leis de privatização fossem 
aprovadas com a velocidade que o mandatário gostaria. 
Casos de corrupção envolvendo o vice-presidente – que 
renunciou e fugiu do país às pressas – colocaram a cereja 
no bolo do descrédito governamental.

Enquanto isso, o apelo popular da conaie só fazia 
crescer. Assim, quando Sixto Durán Ballén resolveu reter 
os fundos da seguridade social e acabar com o seguro- 
-saúde dos camponeses, em 1993, o movimento indíge-
na reagiu: convocou marchas e bloqueou as estradas. Dois 
dias depois, o governo voltou atrás e restabeleceu os servi-
ços, assumindo o compromisso de mantê-los em funciona-
mento. O movimento indígena voltou a paralisar setores 
do país quando Durán Ballén lançou seu projeto de Lei de 
Modernização Agrária. Uma rápida articulação com outras 
entidades étnicas e camponesas fez com que o presidente 
tivesse que reconsiderar a decisão e negociar todos os capí-
tulos do texto. Desse modo, garantiu-se, entre outras con-
quistas, a legalidade da propriedade comunitária e coope-
rativa da terra e o reconhecimento jurídico de que a água é 
um bem público e imprivatizável.

A luta contra o neoliberalismo ocupou um papel central 
na agenda da conaie na medida em que a entidade passou 
a estabelecer alianças mais intensas não só com as organiza-
ções camponesas do país, mas também com grupos urbanos 

Igualmente se modificou no debate os termos do conflito 
étnico: passou-se de camponeses a povos e “nacionalidades” 
que exigem direitos coletivos de diferença e a prática de seus 
direitos de igualdade como cidadãos (…) O fato de que se trata 
de uma ação realizada por indígenas, interpelando o conjun-
to da sociedade para uma solução conjunta, é provavelmente 
decisivo para estas mudanças na esfera pública. Houve um 
impacto étnico na consciência de todos.25

Os reflexos do levante iriam ofuscar as medidas mais polê-
micas dos governos neoliberais que chegaram ao poder no 
Equador durante toda a década de noventa e nos primeiros 
anos do novo milênio, e sua força seria invariavelmente sen-
tida em todas as grandes concentrações populares e alianças 
contestatárias que foram forjadas para barrar privatizações 
e demais medidas receitadas pelo Consenso de Washington. 
A conaie assumiu o protagonismo da resistência anticapi-
talista no Equador e conquistou a liderança que até então 
pertencia ao movimento sindical e outras instituições da 
esquerda tradicional.

Depois da social-democracia de Rodrigo Borja, um 
político conservador chamado Sixto Durán Ballén, egres-
so do Partido Social Cristão (psc), assumiria a presidência 
da República. Seu governo arranca em 1992 e logo de cara 
propõe um Plano de Ajuste e Estabilização para desre-
gulamentar os mercados e destruir todas as barreiras que 
impediam a entrada de capitais estrangeiros no país. A nova 
estratégia econômica havia sido elaborada em parceria com 
o Fundo Monetário Internacional (fmi) e previa ainda a eli-
minação de subsídios à população e um aumento no preço 
dos serviços básicos. O gasto social seria recortado junta-
mente com os salários do funcionalismo público. A priva-
tização do setor produtivo estatal e da seguridade social 
estava na ordem do dia.
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mundo; Kutik remete a retorno, volta. Pachakutik, portanto, 
seria o retorno à ordem, ao mundo, à natureza. A palavra 
ainda faz referência ao nome do imperador inca que iniciou 
a expansão territorial de Cusco e que significou para o povo 
kíchwa a inauguração de uma nova era. A conaie beberia 
dessa fonte para dizer simbolicamente que a fundação do 
Pachakutik representava a recuperação de uma série de valo-
res que vigoravam em Abya Ayala antes da chegada do capi-
talismo. A releitura da tradição política ancestral, por con-
seguinte, abria novos horizontes para o futuro do Equador.

O muppnp representa um momento de transformação, um 
sentido profético, um novo pachakutik. O desmoronamen-
to do velho modelo de representação política, a aparição de 
novos atores e novas formas de relação entre eles e as organi-
zações populares.26

Fazendo jus à temática indígena, o Pachakutik adotou como 
símbolo a wipala, bandeira de origem aymará que expressa 
a ideia de “igualdade na diversidade”. Por isso, tem quatro 
lados iguais e ostenta as sete cores do arco-íris em iguais pro-
porções, ainda que assimétricas, distribuídas por 49 quadra-
dinhos axadrezados. Representa ainda os quatro elementos 
da natureza (água, ar, terra e energia), as quatro estações, os 
quatro pontos cardeais, as quatro principais festas do ano 
(duas de equinócio e duas de solstício) e as quatro partes 
ou suyus (chinchai suyu, colla suyu, cunti suyu e anti suyu) 
do que ficou conhecido como Incário ou Tahuantinsuyo. A 
forma da wipala diz respeito ao sistema de organização social 
comunitária, que se expressa pela reciprocidade e solidarie-
dade. No Equador, a bandeira é usada em sua forma listrada, 
com as cores dispostas em listras horizontais, desenho que 
ficou mais conhecido como símbolo do movimento gay.

e os sindicatos de trabalhadores das empresas estatais que 
estavam na mira da privatização. Essas agrupações acaba-
ram reunidas na Coordenadora de Movimentos Sociais, que 
em 1995 daria o golpe de misericórdia nas intenções neoli-
berais de Sixto Durán Ballén. Com dificuldades para apro-
var no Congresso o pacote de medidas de reajuste estrutural 
receitado pelo fmi, o presidente decidiu realizar uma con-
sulta popular. Os equatorianos teriam de responder “sim” ou 
“não” a 11 perguntas que refletiam os interesses reformistas 
do governo. Se conseguisse a aprovação plebiscitária, Sixto 
sairia fortalecido e utilizaria o apoio das urnas para viabili-
zar as privatizações rechaçadas pelo legislativo. A resistência 
organizou-se a partir da Coordenadora, e tão bem que no 
dia da consulta o “não” prevaleceu como resposta a todos os 
questionamentos propostos pelo governo.

Depois do novo triunfo político, a assembleia geral da 
conaie decidiu que era chegado o momento de incremen-
tar a luta pela transformação do Equador. Já adquirira uma 
capacidade de articulação e mobilização social suficiente-
mente robusta para influenciar referendos e barrar reformas 
econômicas que atentassem contra a qualidade de vida da 
população ou ameaçassem direitos adquiridos. Para as lide-
ranças indígenas era necessário complementar o trabalho 
das ruas e das comunidades com uma entidade eminente-
mente política que representasse os interesses da resistên-
cia no seio do status quo. A mudança deveria ser batalhada 
simultaneamente dentro e fora do sistema. Já que um novo 
processo eleitoral seria iniciado com o fim do mandato cons-
titucional de Durán Ballén, em 1996, a oportunidade não 
poderia ser desperdiçada.

Então surgiu o Movimento de Unidade Plurinacional 
Pachakutik Novo País (muppnp). O nome vem do idioma 
kíchwa: Pacha quer dizer tempo, espaço, natureza, ordem, 
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Abdalá Bucaram seria destituído da presidência da 
República pouco mais de seis meses depois de assumir o 
cargo. Os movimentos sociais combateram duramente sua 
agenda política e econômica nas ruas, desta vez com apoio de 
setores da classe média que não quiseram engolir os escân-
dalos de corrupção que estouraram no governo. Bucaram 
também perderia o apoio no Congresso, que colocou em 
xeque sua “capacidade mental” para dirigir o país. Em meio 
à queda do presidente, a conaie conseguiu dos políticos a 
promessa de que a Constituição seria reformada, o que efeti-
vamente aconteceu no ano seguinte.

– A antiga Constituição de 1998 tem dois grandes com-
ponentes. É interessante na medida em que reconhece novos 
direitos e garantias. Na época, leva-se em consideração, pela 
primeira vez, direitos coletivos indígenas – explica Alex 
Zapatta, sociólogo da Universidade Central do Equador. – 
Mas, ao mesmo tempo que é uma Constituição que olha para 
as minorias, institucionaliza o que vinha sendo desde os anos 
oitenta a lógica do modelo fomentado pelo Banco Mundial e 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, claro, 
no Equador havia um forte discurso neoliberal – continua. 
– A Constituição de 1998 responde em boa medida às exigên-
cias de institucionalidade do ajuste estrutural, mas, paralela-
mente, era a época em que a conaie conseguiu posicionar-se 
como ator político chave e emplacar suas exigências e deman-
das. Por isso é que a Carta Magna de 1998 tem duas perspec-
tivas distintas e talvez contraditórias.

Como é de praxe, a nova Constituição equatoriana pos-
sibilitou a convocação de novas eleições, que desta vez foram 
vencidas pelo ex-prefeito de Quito, Jamil Mahuad, filiado ao 
partido Democracia Popular (dp). O novo presidente tinha 
pela frente um novo governo com um novo ordenamento 
jurídico. Também teria de encarar uma nova crise, esta de 

A comercialização de centenas de milhares de wipalas 
– e também de cachecóis coloridos, outro símbolo do parti-
do – ajudou o Pachakutik a financiar a campanha eleitoral 
de 1996. Na ocasião, a nova força política conseguiu para si 
dez por cento das cadeiras no Congresso Nacional e empla-
cou alguns candidatos em câmaras legislativas municipais 
e provinciais, além de garantir algumas prefeituras nas 
regiões com presença indígena mais acentuada. Ao ocupar 
cargos de administração local, os indígenas abreviariam a 
luta das comunidades pelo autogoverno sem a necessidade 
de reformar a Constituição.27

O lema que orientaria o mandato dos membros do 
Pachakutik também remete à cosmovisão indígena. O par-
tido resgatou a tríade ama killa, ama llulla, ama shwa (não 
roubar, não mentir, não ser ocioso) e cativou a parcela do 
eleitorado que estava cansada de políticos que governavam 
em prol de interesses particulares.

Quem acabou beneficiado pelas eleições de 1996, 
no entanto, foi Abdalá Bucaram, do Partido Roldosista 
Equatoriano (pre), escolhido novo presidente do país. 
Bucaram havia ganhado fama e construído uma eficien-
te rede eleitoreira durante sua gestão como prefeito de 
Guayaquil. Na campanha para a presidência, denunciou 
os privilégios das elites e burlou-se das tentativas fracassa-
das de Sixto Durán Ballén para privatizar as empresas do 
Estado. Mas foi só assumir o governo para mudar o discur-
so. Bucaram agora falava das virtudes do capitalismo, pre-
gava a necessidade de implementar ajustes estruturais e elo-
giava o papel do fmi. Seu giro neoliberal concretizou-se com 
o convite formal feito a Domingo Cavallo, articulador das 
reformas econômicas na Argentina, para assumir o posto de 
assessor para assuntos financeiros no Palácio de Carondelet.

. o movimento que não é mais . . o movimento que não é mais .



216 217

de 216 por cento, uma inflação de 52 por cento, uma queda no 
salário real de 23 por cento e uma fuga de capitais privados igual 
a 15 por cento do pib. O país, segundo a unicef, experimen-
tou o empobrecimento mais acelerado da história da América 
Latina. Entre 1995 e 2000, o número de pobres duplicou-se de 
3,9 milhões para 9,1 milhões, e em termos percentuais cresceu 
de 34 a 71 por cento da população.28

A instabilidade dos mercados, aliada à catástrofe climática, 
impossibilitou que os exportadores quitassem as dívidas 
contraídas junto aos bancos, que, por sua vez, entraram em 
crise. O governo de Jamil Mahuad tentou salvá-los injetan-
do bilhões de dólares das reservas nacionais para garantir 
a solvência das instituições financeiras do país, mas não 
adiantou: a desconfiança espalhou-se e os capitais aban-
donaram o Equador, assim como muitos de seus cidadãos. 
Estima-se que o furacão econômico do fim do século xx 
provocou a fuga imediata de até 500 mil equatorianos, que 
emigraram para os Estados Unidos e Europa em busca de 
melhores condições de vida. Até porque Mahuad, em outra 
tentativa frustrada de repelir os efeitos da crise, congelou 
as contas bancárias.

Como último suspiro, o presidente pediu socorro ao 
fmi. Mas, para emprestar dinheiro a um Equador à beira 
da falência total, os tecnocratas do Fundo deixaram bem 
claras suas condições: dolarizar a economia para garantir 
estabilidade, recortar o déficit eliminando os subsídios à 
luz elétrica, à gasolina e ao gás de cozinha, privatizar as 
empresas públicas e realizar a reforma tributária instau-
rando impostos diretos sobre a renda dos trabalhadores. O 
governo também deveria deixar de ajudar os bancos nacio-
nais que afundavam.29

Jamil Mahuad consentiu. Então a Coordenadora de 
Movimentos Sociais entrou novamente em cena. Quando 

cunho econômico, originada com o desmoronamento dos 
mercados asiáticos em 1997 e com a debacle da Rússia, um 
ano depois. O Equador sentiu com dureza os efeitos da tor-
menta financeira. Mesmo porque, de acordo com o eco-
nomista Alberto Acosta, a economia equatoriana sempre 
esteve atrelada à dinâmica da economia internacional, tanto 
nos momentos de auge como nos de crise. Desde a colônia 
foi assim, quando a Espanha promovia ciclos de produção 
nos territórios administrados pela Audiência de Quito com 
vistas a atender as necessidades de outras possessões ultra-
marinas. Os períodos de recessão no complexo econômico 
colonial – como a quebra da extração mineira em Potosí, por 
exemplo – também refletiam nas terras equatoriais.

Portanto, é a demanda dos países centrais do capitalis-
mo por produtos primários que define a vocação comercial do 
Equador. Durante o governo de Jamil Mahuad não foi dife-
rente. As principais fontes de renda do país eram – e continu-
am sendo – o petróleo, explorado na Amazônia, a banana e o 
camarão, cultivados nas regiões costeiras do Pacífico. A crise 
econômica estourou em países geograficamente distantes do 
Equador em 1997 e 1998, mas atingiu o país em cheio em 1999 
ao promover uma queda drástica no preço do barril de petró-
leo e deteriorar a balança de pagamentos. Os juros da dívida 
interna e externa contribuíram para sangrar os cofres públi-
cos, abocanhando 50 por cento da soma de todos os ingressos 
equatorianos. Para piorar ainda mais a situação, o fenôme-
no climático El Niño devastou as plantações de banana e as 
fazendas de camarão do litoral.

O Equador sofreu em 1999 o retrocesso econômico mais severo 
na América Latina. O pib do país caiu 31 por cento entre 1998 
e 2000, de 19,7 bilhões de dólares para 13,6 bilhões de dólares, 
logo depois de haver alcançado 13,7 bilhões em 1999 (…) A polí-
tica econômica de 1999 provocou uma desvalorização cambial 
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Voltavam, portanto, a tentar implementar o neoliberalismo 
no país e tudo começava de novo.

Mas nem a conaie nem o Pachakutik atentaram para 
esse círculo vicioso quando resolveram apoiar o nome de 
Lucio Gutiérrez para as eleições presidenciais de 2002. Afinal, 
este ex-militar havia estado ao lado dos indígenas e dos movi-
mentos sociais durante o golpe contra Jamil Mahuad e aca-
bava de fundar uma nova agremiação política, o Partido 
Sociedade Patriótica (psp), com um discurso radical contra 
a desigualdade, a dívida externa e as classes dominantes. As 
organizações populares acreditavam tanto em Lucio que pac-
taram uma aliança com o psp e conseguiram elegê-lo. Em 
troca do apoio, os indígenas ocuparam cargos importantes 
na nova administração, como os ministérios da Agricultura, 
Relações Exteriores, Educação e Turismo. Ficaram longe, no 
entanto, de pastas-chave, como Economia e Governo.

Foi aí que o movimento indígena abriu caminho para 
seu próprio ocaso político. Seis meses depois de assumir 
a presidência, Lucio fez como os últimos presidentes que 
o antecederam e tentou aprofundar o neoliberalismo no 
Equador. A área econômica de seu governo trabalhava em 
sintonia com o fmi e as reformas não tardariam em vir. O 
Pachakutik caiu no conto do vigário ao aceitar a redução 
dos gastos estatais em troca de um empréstimo do Banco 
Mundial, achando que poderia direcionar a verba para 
investimentos sociais e amenizar o impacto dos ajustes 
sobre a população. No fim, os indígenas foram atropelados 
pela máquina política de Gutiérrez e tiveram que assistir 
ao congelamento de salários no setor público e aumentos 
significativos nos preços dos combustíveis, na tarifa dos 
transportes e na conta de luz. E, pior, tudo porque haviam 
concordado com o presidente ao acatar as recomendações 
dos organismos multilaterais de crédito.

o presidente anunciou oficialmente o fim da moeda nacio-
nal, o sucre, que a partir daquela data seria substituído pelo 
dólar estadunidense, os indígenas, convocados pela conaie, 
começaram a marchar até Quito para exigir a saída do pre-
sidente. As manifestações tomaram a capital. O Exército foi 
mandado para conter os protestos, mas parte do oficialato 
negou-se a reprimir o povo em suas reivindicações. Assim 
caiu mais um chefe de Estado no Equador. A dolarização se 
manteve, mas as outras medidas de ajuste estrutural anun-
ciadas por Mahuad foram anuladas.

A história, pois, se repetia para o movimento indígena 
e seus aliados estratégicos: pela terceira vez consecutiva, a 
mobilização popular tinha conseguido barrar a implemen-
tação agressiva do neoliberalismo no país. Pela segunda vez 
um governo neoliberal havia sido derrubado pela eferves-
cência social e, pela segunda vez, um novo governo demo-
craticamente eleito ignorava os anseios da população, ten-
tando emplacar no Equador o Consenso de Washington.

O sociólogo León Zamosc escreve que, com o passar 
dos anos e dos presidentes, a situação se transformava num 
círculo vicioso. A conjuntura econômica e a pressão do fmi 
faziam com que o governo recorresse às reformas neolibe-
rais, vistas como única opção para o crescimento. Os custos 
do ajuste estrutural recaíam sobre os setores populares e, ao 
invés de melhorar a situação dos equatorianos, pioravam 
a vida das pessoas. A penúria econômica se acentuava. Os 
cidadãos, então, perdiam a crença no Estado e nos políticos. 
A democracia entrava numa crise de representação e legi-
timação. O resultado era o protesto: nas ruas, derrubam-se 
presidentes; nas urnas, o poder é entregue a candidatos que 
traficam com a esperança popular: se elegem prometendo 
uma coisa e governam de maneira totalmente diferente. 
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Lucio Gutiérrez aproveitou para aprofundar a reforma 
neoliberal e chegou até mesmo a negociar um Tratado de Livre 
Comércio (tlc) com os Estados Unidos. A essas alturas, o 
movimento indígena já estava rachado. Enquanto as organi-
zações andinas, como a ecuarunari, acusavam o presidente 
de traição e exigiam que o Pachakutik e a conaie retirassem 
todo o apoio ao governo, as federações da Amazônia, terra 
natal de Lucio, queriam a continuidade da aliança. Quando 
os setores indígenas finalmente passam para a oposição, já 
era tarde demais para o futuro das velhas e até então eficien-
tes parcerias políticas estabelecidas dentro da Coordenadora 
de Movimentos Sociais.

É verdade que, num último respiro, a conaie conse-
guiria firmar coalizões com outros setores da sociedade civil 
para derrocar Lucio Gutiérrez em 2005. A permanência do 
presidente no cargo tornou-se insustentável depois de uma 
enxurrada de denúncias de corrupção. E de nada lhe adian-
tou costurar novos apoios no parlamento com os partidos de 
direita. Nas ruas de Quito, equatorianos de todas as idades, 
cores e classes sociais gritavam ¡Que se vayan todos!, expres-
sando a descrença total com a política, inclusive com a tão 
promissora política indígena nascida do levante de 1990, que 
a partir de então veria seu protagonismo social seriamente 
reduzido.

– Ao fundar o Pachakutik, o movimento indígena 
deixa de ser um sujeito da transformação e passa a ser mais 
um ator político – define o sociólogo Alex Zapatta. – E, 
claro, uma atuação política implica entendimentos, acor-
dos, pactos, favores... Muitos dirigentes indígenas têm sido 
questionados pela falta de coerência com a antiga demanda 
por uma nova ética.

A conaie e o Pachakutik, ao caírem na armadi-
lha de Lucio Gutiérrez, entraram para o imaginário dos 
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extração de petróleo e minérios por sobre a preservação do 
meio ambiente. Isso desagrada sobremaneira ao movimento 
indígena, ainda que não incomode muitos de seus antigos 
aliados da Coordenadora de Movimentos Sociais, principal-
mente as organizações sindicais e urbanas, que não sofrem 
diretamente os efeitos do extrativismo e estão interessa-
das nas promessas de desenvolvimento social, empregos e 
ampliação de direitos que Rafael Correa está levando a cabo.

A Lei de Mineração, por exemplo, aprovada pelo gover-
no em janeiro de 2009, bateu de frente com os interesses da 
conaie e do Pachakutik ao inaugurar a era da mineração 
industrial no Equador. O governo quer explorar as jazidas 
de ouro, prata e cobre descobertas em distintas regiões dos 
Andes e da Amazônia com maquinário pesado e tratores 
gigantescos – tudo a céu aberto. Para isso, é necessário des-
matar. Os indígenas estão radicalmente contra a nova lei, 
ainda mais porque Rafael Correa quer conceder a extração 
para empresas transnacionais. Tanto que enviou um emis-
sário a Toronto, no Canadá, para buscar possíveis investi-
dores na maior feira de mineração do mundo. As riquezas 
do solo equatoriano interessam especialmente às empresas 
canadenses, líderes mundiais do setor.

– Queremos assinar contrato com as companhias até o 
fim do ano – disse o subsecretário de Minas, José Serrano, no 
começo de março de 2009.30

Com a aprovação da lei, o funcionário não vê nenhum 
empecilho para que se inicie a extração. Os indígenas, sim. 
A queixa principal é que o presidente Rafael Correa não está 
respeitando a Constituição. Se a Carta Magna reconhece a 
plurinacionalidade e os indígenas estão contra a entrada das 
empresas transnacionais e o desmatamento, o governo deve-
ria respeitar a negativa das comunidades. Isso sem contar 
os direitos da natureza, outro princípio constitucional que 

equatorianos como mais um grupo e mais um partido que 
estão aí para disputar as eleições e ocupar cargos públicos. 
Todo aquele discurso inovador, que partiu de uma releitura 
dos valores ancestrais para formular novos parâmetros de 
conduta na hora de fazer política, dissolveu-se nas alianças 
frustradas com o psp. O movimento indígena entrou numa 
barca furada e conseguiu pular fora dela antes que tudo se 
perdesse, porém nunca mais teve a capacidade articulado-
ra que definiu a força de sua trajetória revolucionária nos 
anos noventa.

Já não há grandes marchas sociais no Equador capazes 
de fazer frente ao governo. E, ainda que continuem elabo-
rando propostas de extrema relevância para o aprofunda-
mento da democracia e a preservação do meio ambiente no 
país, a conaie e o Pachakutik parecem ter perdido a autori-
dade moral para defendê-las.

É o que acontece agora durante a gestão de Rafael 
Correa. O presidente foi apoiado pelas centrais indígenas, 
que deram total respaldo às intenções expressas pelo então 
candidato de convocar uma Assembleia Constituinte. Dito e 
feito, Correa venceu as eleições em 2006 e convocou a socie-
dade para escrever uma nova Carta Magna. O documento 
recolheu uma série de valores indígenas, entre eles os direi-
tos da natureza, os princípios do bom-viver e a tão desejada 
plurinacionalidade. Rafael, no entanto, começou a desagra-
dar a conaie e o Pachakutik no segundo ano de mandato. 
Mas, ao contrário de seus predecessores, não deu um giro 
neoliberal. Pelo contrário, seu governo mira ao socialis-
mo do século xxi e a um programa econômico que guarda 
muito mais relações com o desenvolvimentismo cepalino 
dos anos sessenta e setenta.

A questão, no entanto, é que continua apostando na 
exploração dos recursos naturais do país e privilegiando a 
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acordo com o governo. Alguns indígenas, apoiados por 
setores ecologistas e pequenos grupos urbanos de esquer-
da, como estudantes e anarquistas quitenhos, promoveram 
manifestações na capital e grafitaram muitos muros para 
dizer que a água vale mais que o ouro e que, com ouro e 
cobre, o país ficará mais pobre. Os protestos aconteceram 
no fim de janeiro de 2009. Mas, com maioria no Congresso, 
Rafael Correa passou sua legislação mineira sem maiores 
problemas. O movimento indígena não teve outra escolha 
a não ser romper com o governo e retirar o apoio até então 
brindado pelo Pachakutik ao presidente, pensando que a 
iminência das eleições (em abril de 2009) exerceriam algum 
tipo de pressão sobre o mandatário. Correa foi reeleito 
mesmo assim, no primeiro turno, e o partido indígena ficou 
com apenas três cadeiras na renovada Assembleia Nacional.

Depois do equívoco político cometido com Lucio 
Gutiérrez, o movimento parece ter perdido seu poder de 
fogo. Suas propostas, no entanto, não perderam a validez. 
O que acontece é que a Revolução Cidadã conseguiu anga-
riar o apoio de muitas organizações populares que nos anos 
noventa estavam com a conaie, porque nos indígenas – e 
em mais ninguém – estava a esperança de transformação. 
O acordo com o psp desiludiu os antigos aliados e também 
o eleitorado, abrindo espaço para o surgimento de Rafael 
Correa e de seu movimento. Agora são as ideias congregadas 
pela Aliança país que movem as engrenagens da mudança e 
simbolizam o novo – ainda que muitos dirão, à esquerda e 
à direita, que não há nada de novo no Palácio de Carondelet 
além do presidente, que também já não é uma novidade.

A grande inovação política dos últimos tempos talvez 
seja que o movimento indígena, pela primeira vez em quase 
20 anos, não consegue mais parar o país, barrar medidas 
governamentais ou derrubar chefes de Estado com suas 

será ferido com a mineração em grande escala. Por fim, o 
bom-viver, pelo menos nas áreas de interesse mineiro, será 
impossibilitado.

– Rafael Correa já nos chamou de minorias, noveleiros, 
infantis e muitas outras coisas. E isso a todas as organiza-
ções que se contrapõem às propostas do governo, não só às 
indígenas – explica o vice-presidente da conaie, Miguel 
Guatemal. – Claro que haverá recursos econômicos devido à 
exploração mineral, mas esses recursos não poderão sanear 
os danos ambientais. O presidente não está pensando a longo 
prazo. Como vai ficar o país? Agora haverá recursos, e os 
recursos serão vendidos, mas eles não vão durar a vida toda. 
Então, vão ter destruído a natureza e haverá mais pobreza, 
mais fome e não haverá emprego. Estamos analisando o pro-
blema a partir desta perspectiva.

Fora do mundo indígena, outras vozes se levantam 
contra a exploração mineira no Equador, principalmen-
te para denunciar que não existe “mineração limpa” e que 
nenhuma empresa, nem mesmo as bem-afamadas canaden-
ses, são capazes de reconstruir um meio ambiente deterio-
rado. Um estudo31 revela que a reabilitação de uma mina 
custa pelo menos 5,05 dólares por tonelada de mena proces-
sada. Mena é o nome que se dá à rocha onde se encontram 
os minerais, cuja recuperação pode ter um custo de até 67,6 
dólares por tonelada. Portanto, a remediação ambiental 
requerida pela exploração dos 347 milhões de toneladas de 
mena de apenas uma das minas equatorianas, na cordilheira 
do Condor, custaria entre 1,75 bilhão e 23,45 bilhões de dóla-
res. A Ecuacorriente, companhia que já venceu a licitação 
para explorar o local, afirma que destinará 2,5 milhões de 
dólares para a redução do impacto ambiental.

A conaie bem que tentou barrar nas ruas a aprovação 
da Lei de Mineração, mas ficou longe de conseguir qualquer 
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convocatórias. Tenta, obtém alguns resultados isolados, mas 
não é mais o mesmo. Hoje tem a plurinacionalidade e uma 
série de outros direitos garantidos pela Constituição, mas 
ainda não pode gozar integralmente de todos eles na prática. 
A propriedade rural continua concentrada e Rafael Correa 
por enquanto não mencionou qualquer intenção séria de 
fazer a reforma agrária. Pelo contrário, territórios há muito 
tempo consolidados e protegidos por lei na condição de 
terra indígena – como as reservas shuar na cordilheira do 
Condor32 e a Área Intangível para os Povos em Isolamento 
Voluntário,33 na Amazônia – correm o risco de serem vio-
ladas por concessões mineiras e petrolíferas já atribuídas à 
iniciativa privada. E a conaie não encontra forças suficien-
tes para reagir, nem nas ruas, nem no Congresso.

NOTAS

1 Tipo de flauta feita de madeira, típica da região andina.

2 Instrumento musical pequeno, composto por quatro cordas, que se assemelha à 
viola de cocho.

3 Runas, longos e cholos são denominações depreciativas utilizadas no Equador para 
se referir aos indígenas.

4 Em kíchwa, “o despertar dos índios do Equador”.

5 trujillo, 1994.
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Luis Macas trabalha num sobrado cor-de-rosa que fica 
na zona norte de Quito, próximo ao seminário maior, à 
Universidade Central do Equador, à embaixada italiana e ao 
terminal de ônibus articulado que liga o centro ao extremo 
norte da capital. Só é possível saber que não se trata de uma 
residência qualquer porque uma plaquinha de metal colada 
em cima do portão anuncia: Instituto Científico de Culturas 
Indígenas, ou, para os íntimos, apenas icci. Logo abaixo, 
pode-se ler ainda: Amawta Runakunapak Yachay, ou ary, 
para os íntimos que falam kíchwa.

Não tive que esperar muito tempo desde que apertei 
a campainha até apertar a mão de um senhor que de jeito 
nenhum aparenta os 58 anos que tem. Leva sobre a cabeça 
um chapéu de feltro preto. Dali debaixo, uma trança negra 
cai sobre a blusa de lã vermelha. As calças curtas pretas e as 
meias erguidas até a canela, também pretas, denunciam que 
Luis Macas se veste como sempre se vestiu, desde que saiu 
de Saraguro, na província de Loja, para frequentar a uni-
versidade. Tem estudos em antropologia, linguística e juris-
prudência, mas destacou-se mesmo na política. Além de ter 
sido um dos líderes mais importantes do levante indígena de 
1990, foi também o primeiro deputado eleito pelo movimen-
to Pachakutik para o Congresso equatoriano. Ocupou ainda 
o Ministério da Agricultura no governo de Lucio Gutiérrez 
e, em 2006, ensaiou uma candidatura à presidência que 
acabou não vingando.

Nesse dia de sol intenso, que anuncia a proximidade do 
verão andino, Luis Macas está sereno. Tanto que dedicaria 
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Imagem: Wikipedia

diferente em cada época política do Estado. O regime colo-
nial foi duro demais para os povos indígenas, não há dúvi-
das, tanto que nesse período os mecanismos de resistência 
buscavam basicamente garantir a sobrevivência das comuni-
dades. Podemos dizer o mesmo sobre as reivindicações que 
dominaram boa parte do regime republicano.

O eixo de todas as ações do movimento indígena tem 
sido o território. A luta pela recuperação das terras sempre 
esteve no centro das mobilizações. Os territórios não são 

uma hora e quarenta minutos para responder a uma série 
de perguntas sobre o movimento indígena equatoriano, que 
conhece tão bem quanto a própria vida. Este intelectual 
indígena, que em 1994 venceu o Prêmio Goldman pela pre-
servação do meio ambiente, não deixa dúvidas quanto ao 
futuro da luta social dos nativos americanos. Luis acredita 
que o aprofundamento da democracia está no reconheci-
mento das diferentes culturas que habitam a região. Por isso, 
não romantiza os valores indígenas: sabe que, como qual-
quer outra, a cosmovisão andina tem lá seus problemas. Sua 
proposta é recuperar tudo o que há de mais humano, tanto 
na cultura ocidental como na tradicional, para construir o 
novo. E a inovação só existirá quando as sociedades conse-
guirem superar o racismo, o capitalismo e a exploração. Daí 
a importância da vida em comunidade, que, acredita, vem 
sendo esquecida inclusive pelos seus.

•

– O que é ser indígena no Equador hoje?
– Não poderíamos falar apenas de hoje em dia porque é 

toda uma trajetória. No momento atual, o movimento indí-
gena, devido a seus mecanismos de luta e suas ações, ganhou 
muita importância no Equador e para o Equador. Tem uma 
posição muito relevante no contexto nacional. Obviamente, 
isso custou muito esforço e muito trabalho dos povos que 
lutaram não agora, mas sempre, desde quando chegaram os 
primeiros conquistadores. O regime colonial foi um fato sem 
precedentes na história da humanidade: tratou-se da anula-
ção de uma cultura e da presença histórica de uma identi-
dade, do extermínio de vários povos. Os processos de luta 
ganharam importância ao longo do tempo, mas a relação 
do movimento indígena com a sociedade equatoriana foi 
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exemplo, as Forças Armadas. Na época, o Exército elaborou 
um informe de milhares de páginas para descobrir quem 
estava detrás da gente e explicar os porquês desta presença 
tão grande do movimento indígena no país. O levante indí-
gena de 1990 foi um dos primeiros levantes de magnitude da 
época. Então, claro, foi uma preocupação geral, que atingiu 
os meios de comunicação, o governo etc., até que um desses 
informes das Forças Armadas foi parar no Pentágono.

Mas o que a mobilização significou para nós, povos 
indígenas? Acredito que, ao longo da nossa história, algumas 
lutas são próprias do movimento indígena e dizem respei-
to diretamente às comunidades, como a terra e a água, por 
exemplo. Em 1990, no entanto, durante o levante, o movi-
mento indígena exige uma Assembleia Constituinte em que 
se permita reformar a institucionalidade do Estado e modi-
ficar o sistema político vigente. Daí, obviamente, nossa ban-
deira era a elaboração de uma Constituição que fundasse o 
Estado plurinacional.

Bom, mas quais são as reivindicações concretas do movi-
mento indígena se a demanda por uma nova Constituição era 
uma exigência nacional? Continua sendo a terra. O governo 
expediu uma lei de reforma agrária em 1964, que foi modi-
ficada em 1973 porque não afetava as grandes propriedades, 
mas apenas as terras do Estado. Depois, atingiu as proprieda-
des da Igreja, mas quase não operou sobre as fazendas priva-
das. Em 1990, portanto, como era de se esperar, o processo de 
reforma agrária não havia sido concluído. Foram realizadas 
outras mudanças, principalmente porque a política de atri-
buição de terras aos povos indígenas não agradou às comu-
nidades. Por várias razões. Uma delas era que a lei entregava 
as terras de maneira individual, em parcelas, e não coleti-
vamente, como exigiam as comunidades. Outro motivo do 
descontentamento era que não se dispunha tecnologia nem 

apenas a consecução de um espaço geográfico determinado, 
mas a garantia de sobrevivência de uma cultura, da reprodu-
ção cultural e identitária dos povos. Na história da América 
Latina essa luta foi cruel demais. Há muitos mortos pelo 
caminho e muita repressão por parte do Estado, mesmo na 
atualidade. E o caminho trilhado pelos povos indígenas nos 
possibilitou identificar o tipo de Estado que nos rege. Por isso 
é que exigimos a reconstrução do Estado equatoriano.

A estrutura do Estado não corresponde à realidade 
histórica, cultural e social dos nossos povos. Desde inícios 
da década de noventa, portanto, a reivindicação fundamen-
tal dos povos indígenas é a fundação de um Estado pluri-
nacional. Para mim, é nesse momento que o movimento 
indígena ganha a cena política no Equador. Hoje a pluri-
nacionalidade é uma demanda vinda dos diferentes setores 
sociais que percebem que este talvez seja o caminho para a 
instauração de uma verdadeira democracia no país, com a 
participação dos diferentes povos, setores e atores e, obvia-
mente, com o reconhecimento da grande diversidade de 
culturas e civilizações que coexistem no Equador. Esta é a 
bandeira de luta fundamental do movimento indígena, na 
qual vimos trabalhando há três décadas.

– Na trajetória do movimento indígena há um episódio 
muito importante, que é o levante de 1990. Em poucas 
palavras, o que foi esse levante e por que ele é tão impor-
tante para os indígenas equatorianos?
– É importante para o movimento indígena, mas 

também para a sociedade e o Estado, porque é a partir daí 
que começam a se preocupar com os motivos que fizeram 
com que os índios se levantassem com a força que se levan-
taram em 1990. Os mais preocupados com o levante foram 
os representantes das diferentes instituições do Estado, por 
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– Quantos indígenas se mobilizaram?
– Tenho certeza absoluta de que na ocasião se mobiliza-

ram entre 1,6 milhão e 1,8 milhão de pessoas, principalmen-
te nas províncias centrais. E não foi uma presença passiva. 
Houve muitas exigências ao Estado. O levante foi o eixo que 
moveu a sociedade e, por que não, também as instituições 
acadêmicas – que fazem pouco, mas agora pelo menos fazem 
alguma coisa sobre o movimento indígena e os movimentos 
sociais. Muitos intelectuais se aliaram ao movimento indíge-
na. Uma revolta dessas era necessária para o país.

– Qual foi a principal mudança na situação dos in-
dígenas equatorianos depois do levante? Qual foi a 
principal vitória?
– Pela primeira vez no Equador houve diálogo entre o 

governo e o movimento indígena. Isso nunca tinha aconte-
cido. E o diálogo se institucionalizou no país na esteira do 
levante e das exigências do movimento indígena. Para mim, 
essa é uma das maiores conquistas. Também conseguimos a 
institucionalização da educação bilíngue, que é a base fun-
damental para que os povos indígenas possam desenvolver-
-se como tal. A educação bilíngue tem como objetivo for-
talecer as identidades dos diferentes povos. Para isso é que 
os povos conseguiram o direito de gestão autônoma da 
educação. Quéchuas, shuares, cada povo tem seu processo 
de ensino. Desde a etapa mais básica, tudo está nas mãos da 
comunidade. Isso abriu espaço para que os povos indígenas 
agora contem com uma universidade, que ainda não é públi-
ca e nem foi reconhecida pelo Estado, mas que está aí. Com 
o passar do tempo, espero que se transforme numa universi-
dade estatal dedicada aos povos indígenas.

– O Pachakutik foi criado depois do levante de 1990, mas 
há quem diga que o movimento indígena perdeu a opor-

crédito para que as pessoas pudessem produzir. Enfim, a 
reforma agrária não era uma realidade.

Também é importante dizer que em 1990 ainda exis-
tiam resquícios do pensamento colonial, que na verdade per-
manece até hoje no Equador e em outros países da América 
Latina onde há forte presença indígena. Há uma manifestação 
forte de racismo e discriminação vivida principalmente pelos 
companheiros que moram nas cidades. Os salários de então 
eram míseros e em algumas regiões do país ainda não se havia 
superado os regimes de escravidão dos povos indígenas.

Mas, definitivamente, o que o movimento indígena pre-
tendia com o levante era visibilizar-se perante a sociedade 
e trazer consigo toda essa problemática da terra, do Estado, 
da democracia, e também nossas propostas. E esta era nossa 
proposta: a construção de um Estado plurinacional por meio 
da convocação de uma Assembleia Constituinte.

– Essa era a principal proposta?
– Era a proposta fundamental em 1990. A partir de uma 

crítica, de um questionamento do Estado, pode-se mencionar 
que a década de oitenta foi uma época muito importante para 
o movimento indígena porque, além de articular-nos em torno 
da luta pela terra, conseguimos fazer uma reflexão profunda 
sobre o Estado: se o Estado chega ou não às comunidades 
indígenas, se o Estado assiste com educação e saúde à nossa 
população. Era quase nula a presença do Estado nas comu-
nidades. Foi a partir desses questionamentos que pudemos 
elaborar nossas propostas. Elas foram crescendo e se desen-
volvendo ao longo da década de noventa e também nos anos 
recentes. Então, acho que foi bastante oportuno e importante 
que o movimento indígena se fizesse presente no cenário polí-
tico nacional em 1990. Todo mundo se surpreendeu. Não eram 
pequenos os grupos mobilizados, eram milhares de pessoas...
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Então surgem alguns equívocos. Logo se começam a 
buscar alianças com setores políticos que não foram conse-
quentes nem com a posição nem com as propostas do movi-
mento indígena. Isso aconteceu em 2000, por exemplo, na 
campanha de Lucio Gutiérrez. Elegemos um presidente com 
apoio majoritário justo quando o movimento indígena tinha 
muita força política. Mas nossa aliança não durou nem seis 
meses, porque foi só Gutiérrez chegar ao poder, que era o que 
necessitava, para renunciar à agenda que havíamos acordado, 
uma agenda que refletia uma transformação profunda para 
o país. O Pachakutik teve que se retirar do governo. Se é ver-
dade que foi um erro, foi um erro compartilhado com todas 
as organizações indígenas, camponesas, movimentos sociais 
urbanos e outras forças que faziam parte do Pachakutik e 
que finalmente foram separando-se nestes últimos tempos.

Depois, mesmo quantitativamente, não temos colhi-
do triunfos tão importantes. Sempre tivemos cinco gover-
nos provinciais, assim como hoje, na Amazônia e na 
região andina. Temos 28 prefeituras e, bom, ainda não 
superamos esse número. Estamos aí sempre, de maneira 
que essa é a pequena votação que tem o movimento indí-
gena, não há mais. Acredito que nos falta trabalhar mui-
tíssimo mais em matéria de alianças estratégicas com 
outros setores e forças políticas identificadas com os 
objetivos e propostas do movimento indígena. Vejo que o 
movimento indígena infelizmente caiu no mesmo defeito 
da esquerda latino-americana e equatoriana...

– Que defeito seria esse?
– Exatamente isso, ou seja, um movimento social 

importante que se transformou em movimento político e 
perdeu-se dentro do sistema democrático em que vivemos. 

tunidade de ser um “agente de transformação” do país 
para se transformar num “ator político” após a fundação 
do partido, submetendo-se às regras do jogo democrático 
burguês e enfraquecendo seu potencial revolucionário. O 
que o sr. pensa disso?
– Antes da criação do Pachakutik houve uma refle-

xão interna muito forte dentro do movimento indígena. Os 
debates tiveram início na década de oitenta, pois havia muita 
informação sobre a gestação e constituição de alguns movi-
mentos políticos indígenas em outros países, como os kata-
ristas na Bolívia, por exemplo. Acredito que fomos contagia-
dos por essa tendência, e nossas reflexões apontaram para 
a necessidade de criar um instrumento político para além 
deste movimento social grande e importante, como tem 
sido o movimento indígena no Equador. A opinião majori-
tária era que devíamos construir uma frente de luta política, 
obviamente dentro do jogo democrático burguês, para dis-
putar o poder de dentro e não apenas golpeá-lo de fora.

O Pachakutik não nasceu apenas com a pretensão de 
constituir-se num partido e participar das eleições apenas 
por participar: se deu com a convicção de que, com esse 
espaço, também daríamos passos fundamentais para as 
mudanças propostas pelo movimento indígena. Na melhor 
das hipóteses, o equívoco do movimento indígena pode 
estar nessas percepções e concepções. Nós, pelo menos, 
víamos que essa era uma das vias para golpear a burguesia 
e o sistema político. Em 1996, que é quando o Pachakutik 
é fundado, acredito que tivemos, sim, uma boa resposta do 
eleitorado. De tal modo que ficamos apenas na avaliação 
quantitativa. Não foi feita uma avaliação sobre qual é o 
grau de participação e qual foi a contribuição qualitativa 
que o Pachakutik deu ao movimento indígena.
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– A Constituição de 1998 já incorporava algumas pro-
postas do movimento indígena e reconhecia a diversidade 
cultural e linguística do país. Igualmente, acredito que em 
2008 a Constituição trouxe muitos avanços, mas diria que o 
texto não é necessariamente resultado da presença do movi-
mento político [Aliança país] que dirige o país neste momen-
to. Os diferentes setores da sociedade estavam mobilizados 
durante a Assembleia Constituinte para garantir a aprovação 
de uma série de artigos: os direitos da natureza, por exem-
plo, nos quais teve muita força a presença dos ecologistas, 
camponeses e indígenas. Outro exemplo são os direitos dos 
povos indígenas. Não fosse pela força do movimento indí-
gena e pela mobilização que houve, teríamos perdido até 
mesmo a chance de que se mencionasse na Constituição que 
o Equador é um Estado plurinacional. Não havia nenhuma 
vontade política, nem por parte do presidente da República, 
nem por parte de seu partido, de que se reconhecesse a plu-
rinacionalidade. A Assembleia, para mim, foi um triunfo 
do povo equatoriano. Inclusive a Constituição contempla a 
autonomia dos povos indígenas e a territorialidade, que são 
conquistas necessárias e importantes, porque dentro das cir-
cunscrições territoriais indígenas há uma autoridade autô-
noma. A pluralidade jurídica também está em discussão, de 
maneira que, sim, há avanços.

– Se consideramos o reconhecimento constitucional de 
princípios como o bom-viver, os direitos da natureza e a 
plurinacionalidade, poderíamos dizer que a Carta Mag-
na de 2008 é o começo da descolonização dos povos indí-
genas equatorianos?
– Acho que ainda temos que trabalhar muito. É verdade 

que a Constituição incorpora esses direitos, que são abso-
lutamente importantes e necessários, mas vejamos como 

Assim têm desaparecido grandes movimentos sociais, sindi-
cais e organizações de esquerda.

– O grande defeito, então, foi ter-se transformado em 
partido?
– Sim, ter-se transformado em partido, um partido que 

sequer foi bem direcionado. O movimento indígena seguiu 
o mesmo caminho dos movimentos de esquerda que um dia 
foram fortes e que hoje já não existem mais. Tomara exis-
tam outras saídas. Há pouco tempo, durante uma assembleia 
do Pachakutik, disse que é necessário voltar a nosso próprio 
movimento, à nossa base de luta, que são as comunidades.

– O sr. acha que o Pachakutik e as alianças equivocadas 
fizeram com que o movimento indígena perdesse credibi-
lidade perante a sociedade equatoriana?
– Sim, com certeza. Não há dúvidas de que o movi-

mento indígena cometeu muitos erros em seu expedien-
te político. Por exemplo, erros de aliança no Congresso 
Nacional, seja com a centro-direita ou com a centro-esquer-
da. Isso provocou sérios danos à imagem do Pachakutik e, 
consequentemente, ao movimento indígena em geral. Aos 
movimentos sociais também. Agora vemos que nestas últi-
mas eleições [de 2009] a esquerda esteve dispersa, com três 
ou quatro forças e movimentos políticos participando do 
pleito, uma dispersão política e ideológica incrível! Dentro 
desse panorama também estava o Pachakutik. Nenhum 
esforço de convergência foi feito para garantir um mínimo 
comum a partir do qual se pudesse construir uma unidade 
entre os setores progressistas.

– A Constituição de 2008 atende às exigências do movi-
mento indígena?
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Um terceiro setor, cuja tendência é desaparecer, é uma 
herança das décadas de sessenta e setenta, nascidas um 
pouco da antropologia, do milenarismo dos povos indíge-
nas, que muitos chamam de indigenismo: é fazer com que o 
movimento indígena seja uma coisa intocável, é pensar que 
o mundo indígena é o mais perfeito, que está aí nas vitrines, 
que não se deve mexer. Creio que vem um pouco da mesma 
direita indigenista, postura que foi adotada inclusive pelos 
próprios indígenas.

São essas as diferentes forças que existem. Só que, no 
momento da luta, estamos juntos. E a luta nestes últimos 
tempos esteve visivelmente contra o modelo econômico. 
A razão principal para a descomposição do tecido social 
de nossas comunidades, a descomposição cultural e iden-
titária dos povos, vem das formas de vida pregadas pelo 
modelo econômico.

– Quais são as principais exigências do movimento indí-
gena hoje em dia?
– Ainda estamos dentro do mesmo modelo e creio que 

a situação vai agravar-se ainda mais. O propósito do governo 
atual não é apenas explorar o necessário, mas explorar tudo o 
que há no solo equatoriano. Isso é exatamente o modelo capi-
talista. E irá fazê-lo a grande escala, estejam vivendo aí índios 
ou camponeses, qualquer um, o governo não vai se importar 
absolutamente com nada. O que importa é o ouro, a prata, o 
cobre, antes do ser humano ou da natureza. Então isso faz com 
que a gente preveja que há que fazer todos os esforços para que 
o movimento indígena e os movimentos sociais recobremos a 
força de luta para deter os objetivos do governo.

O movimento indígena tem uma agenda claríssima, 
na qual lutamos por uma transformação profunda, e não 
somente em transladar o modelo econômico neoliberal ao 

eles irão se refletir na formulação das leis secundárias, que 
são outros quinhentos. Veja o que aconteceu com a Lei de 
Mineração, por exemplo, que praticamente sai dos cânones 
constitucionais para trazer empresas transnacionais e devas-
tar os recursos naturais do país. Há também a Lei de Águas, 
que está sendo elaborada neste momento [maio de 2009]. Se 
o texto trouxer um termo apenas que diga, por exemplo, que 
a água poderá ser concessionada, acreditamos que isso pode 
abrir uma brecha para a privatização dos recursos hídricos, 
o que a Constituição proíbe. Algumas artimanhas desse tipo 
podem surgir no caminho. Portanto, não acho que a desco-
lonização do Equador já seja um fato. Muitos direitos estão 
escritos na Constituição, mas as atitudes do governo nos 
fazem ver que o comportamento do Estado segue quase igual 
ao que era no passado.

– Ou seja, não se respeita a Constituição.
– Exatamente. 

– Como você definiria ideologicamente o movimento in-
dígena equatoriano?
– Diria que no interior do movimento indígena há 

basicamente três posições políticas. Há uma posição de 
muita trajetória, consequente com o que nossos antepas-
sados fizeram. Essa me parece uma postura, não sei se 
poderia chamá-la de esquerda, mas é muito firme, entre-
gada, com uma nítida intenção de recuperar os direitos 
não apenas dos povos indígenas, mas de todos os setores 
desprotegidos e vulneráveis do país. É a posição mais forte 
dentro do movimento indígena. 

A outra, infelizmente, sendo parte do movimento 
indígena, às vezes cai muito fácil nas armadilhas de coop-
tação do Estado. Não é majoritária, mas faz parte da luta. 
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– Isso é o que não queremos, porque o modelo neoli-
beral, no fim das contas, está presente. Não se desprivatizou 
nada do que foi privatizado. Se é que venham a existir mani-
festações do governo no sentido de promover mudanças, 
se o povo puder senti-las, se pudermos vê-las, certamente 
daremos todo o nosso apoio, com todas as forças. Mas, se 
seguimos na situação de sempre, se não há vontade política 
de mudar em absolutamente nada o status quo, o movimento 
indígena buscará caminhos para continuar trabalhando pela 
mudança junto com os movimentos sociais de trabalhado-
res, camponeses e sindicatos.

– O movimento indígena busca uma mudança civiliza-
cional para o Equador?
– O que é que prefere a humanidade, por exemplo, 

quando falamos da competitividade? E no que os indígenas 
pensamos quando ouvimos falar da competitividade? É uma 
corrida de velocidades na qual quem ganha, ganha, e quem 
fica pelo caminho, ficou. Esse é o mundo atual. E nós dize-
mos que a vida não é assim. Por que não pensar um pouco 
além da competitividade, da eficiência do sistema capitalista? 
Pensemos na complementariedade, que é um pensamento 
próprio não só dos povos indígenas, mas de qualquer povo 
ancestral, seja na Índia, na China ou onde quer que seja. Esses 
são os princípios da humanidade que precisamente geraram 
a irmandade e a harmonia entre os seres humanos. É neces-
sário resgatar esses valores, mas não porque fazem parte da 
civilização xis ou ípsilon dos povos indígenas. Acredito que 
há valores no mundo ocidental que devem ser recuperados, 
fortalecidos e rearticulados nas comunidades e sociedades 
indígenas e em todas as sociedades. Portanto, não dizemos 
que se deve mudar tudo o que existe por outra coisa, com 
os olhos vendados, mas sim observando o que há de bom 

desenvolvimentismo, como quer o atual governo. Se não rea-
lizamos transformações significativas e a refundação institu-
cional deste país, não há absolutamente nada. Até aqui temos 
visto muitas coisas no discurso, um discurso progressista, 
mas na prática há concessões para o setor bancário. Onde 
está a reativação da agricultura? Onde está a produção de ali-
mentos para o povo? Frente a isso, não devemos transigir de 
jeito nenhum. Temos que lutar para que o governo definitiva-
mente se encaminhe pela tendência da transformação. Esta é 
a prioridade agora. Estamos na disputa. Temos que fortalecer 
nossas próprias forças e redesenhar uma agenda própria.

– Em que consiste essa transformação profunda?
– A transformação profunda, por exemplo, falando do 

aspecto institucional, é o Estado plurinacional. No Equador 
não pode existir democracia sem a participação das várias 
nações milenares que vivem aqui desde antes da construção do 
Estado. Se a democracia não se aperfeiçoa, se continua sendo 
a mesma democracia formal, se não surgem outras formas 
democráticas na institucionalidade, não teremos avançado 
nada. Por outro lado, há o tema da propriedade: se define a 
propriedade privada e a propriedade pública, mas jamais se 
havia mencionado a propriedade comunitária, que, sim, apa-
rece como um dos preceitos básicos da nova Constituição. É 
isso o que tem que prevalecer. Como é possível que o discurso 
do governo atual, sendo progressista e de esquerda, continue 
promovendo o mesmo modelo? Está na agenda do movi-
mento indígena o desmantelamento do modelo neoliberal, o 
modelo econômico, social e político. Esse é nosso objetivo, 
essa é a transformação profunda para nós.

– E se o governo acaba com o modelo neoliberal e cami-
nha para um modelo desenvolvimentista?
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razão porque quem chegou às comunidades na época colo-
nial foi o branco. E o que fez na comunidade? Vem um 
pouco dessa reflexão. Não diria que os indígenas rechaçam 
o branco; melhor seria dizer que temem às pessoas que não 
são próprias da comunidade.

– Até que ponto o sistema capitalista, que não é próprio 
das comunidades originárias, muda o comportamento 
do indígena?
– Os 520 anos de colonização não são coisa pouca. 

Durante todo esse tempo houve muito sincretismo e, com ele, 
houve também a adoção de muitos defeitos do sistema nas 
comunidades indígenas. No mercado, por exemplo. É muito 
recente a presença dos indígenas no mundo da dinâmica do 
mercado. Antes, quando eu era pequeno, não se consumia 
mais do que o essencial: sal, açúcar, uma ou outra coisa a 
mais. Agora se mercantilizou tudo, e esse é um fenômeno 
que vem de fora. Inclusive é normal ver indígenas dizendo: 
“se quiser tirar uma foto minha, tem que pagar”. Acho que a 
degeneração dos princípios e valores das comunidades indí-
genas é cada vez mais forte. Por isso eu dizia que devemos 
deixar um pouco de lado o Pachakutik, porque no partido 
também pode haver as mesmas artimanhas de um partido 
político tradicional. A degeneração existe e é cada vez mais 
intensa. Por isso é necessário recuperar nossos valores, que 
são muito mais humanos e éticos. O mundo da acumulação 
nos contagiou muito. Há companheiros indígenas que estão 
fora do país e que ganham bastante dinheiro com o comér-
cio, mas que infelizmente, em muitos casos, perderam o sen-
tido do comunitarismo.

– O sr. tem a mesma opinião sobre os casos de lincha-
mento que têm acontecido nas comunidades? Muitos es-

em cada visão de mundo, o que a humanidade tem feito até 
agora, tanto numa civilização como na outra, porque não 
podemos dar início a uma disputa étnica. É uma questão de 
entender-nos. Primeiro, permitir que a diversidade se desen-
volva e também aceitar que somos diferentes. O problema 
atual é a intolerância de uns aos outros, o desconhecimento. 
Penso viver um momento em que possamos chegar a nosso 
próprio reconhecimento histórico entre os diferentes povos.

– O Equador é uma sociedade racista?
– Bastante. Não digo que o racismo se dá pelos mesmos 

mecanismos de 30 ou 20 anos atrás, obviamente as coisas 
vão mudando, mas que existe, existe. O próprio presidente 
da República nos chama de “minorias”. Ora, quais as 
consequências de uma atitude como essa? Não precisamos 
de nenhuma atenção especial ou de privilégios. Somos como 
qualquer outro ser humano. O presidente diz que jogamos 
pedras, que não permitimos o avanço do desenvolvimento no 
país. Eu digo que são declarações que ainda partem de uma 
concepção muito colonialista. Este comportamento está nos 
mandatários, nos políticos e também no senhor da venda da 
esquina. São coisas que vemos a cada passo, a cada momento 
e em todos os níveis. Então, há racismo, há discriminação. 
Somos culturas consideradas subalternas, falamos a língua de 
uma minoria, o idioma nacional é o espanhol e ponto.

– Existe algo parecido (não sei se chamá-lo também de 
discriminação, rechaço ou cautela...) que parte das po-
pulações indígenas em direção ao branco ou ao mestiço?
– Acredito que sim. Não diria que é um caso geral, 

mas eu pelo menos penso que, sim, existe uma atitude, 
um comportamento particular dos indígenas em relação 
ao não indígena. Talvez com razão, talvez sem razão. Com 
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velhos, os autênticos líderes, sejam homens ou mulheres. 
Ambas as partes envolvidas no conflito são julgadas, tanto 
o acusado como a vítima devem estar presentes. Depende 
da comunidade, mas, em geral, há um curaca para cada dez 
famílias. Na minha comunidade, por exemplo, temos 14 
curacas. Eles se reúnem e convocam as partes. Tudo o que 
tem a ver com o julgamento, são eles que fazem: investigam 
o que aconteceu com o acusado e o que aconteceu com a 
vítima, porque às vezes a vítima também tem uma parcela 
de culpabilidade. Mas o julgamento não é uma interrogação, 
como faz a polícia, a socos e pontapés. Os curacas decidem se 
o delito é grave ou leve e, dependendo de como for, determi-
nam uma punição que tem como objetivo beneficiar a comu-
nidade. O “condenado” é obrigado a realizar algum tipo 
de trabalho para a comunidade. Cumprida a atividade, os 
curacas voltam a se reunir para aconselhar os que se envol-
veram em problemas e prevenir novos delitos. Depois vem o 
ritual: o banho, a urtiga e outras ervas que, de acordo com os 
curacas, são plantas sagradas utilizadas para curar e sanar as 
pessoas, para que possam voltar limpas à comunidade. Além 
disso, dificilmente acontecem casos graves, como roubos. É 
muito raro que uma pessoa roube dentro da própria comu-
nidade porque é praticamente impossível, por exemplo, que 
um comuneiro roube o gado do outro. Para onde vai, se vive 
dentro da mesma comunidade da vítima? Então, a própria 
organização comunal está pensada muito mais para que 
nos cuidemos mutuamente e possamos compartilhar o que 
temos na comunidade.

pecialistas dizem que os linchamentos não fazem parte 
da justiça indígena, que são outra coisa...
– Vou te contar uma anedota. Quando era pequeno, vi 

no meu povoado que as pessoas se levantaram enaltecidas 
contra o padre. E não eram indígenas. Os indígenas, pelo 
contrário, estavam numa situação, ao que me pareceu, de 
defender o padre. O que o povo fez? Linchou o sacerdote até 
a morte. E me lembro que disseram depois: “Ai do índio que 
diga uma palavra sobre a morte do padre.” Acho que nossa 
gente viveu experiências como essas durante todo o perío-
do republicano. Havia muito abuso das autoridades locais, 
dos tenentes políticos, que sempre se utilizaram da força 
para fazer o que queriam, inclusive justiça com as próprias 
mãos, sem nunca apelar para as autoridades competentes, 
sem que houvesse as sanções correspondentes, como deve 
ser, de acordo com a lei.

Essas arbitrariedades têm acontecido porque não existe 
uma verdadeira administração de justiça no Equador, princi-
palmente nos pequenos povoados. Ali ninguém administra 
a justiça. Onde é que ficou a administração de justiça nas 
comunidades indígenas? – que não é o que vemos na televi-
são. Não sei se são os indígenas que chamam a televisão, para 
que as câmeras venham registrar o que chamam de ajusti-
çamentos indígenas. Eu não vejo nenhum tipo de justiça 
indígena na execução de todas essas barbaridades que temos 
assistido nos canais de tevê. Nada. É uma selvageria, não sei 
que nome dar a este tipo de coisa. Isso nasce dos criollos, que 
mataram indígenas inúmeras vezes e as autoridades jamais 
disseram absolutamente nada.

– Em que consiste a verdadeira justiça indígena?
– Em minha comunidade e em outras que conheço, 

quem administra a justiça indígena são os curacas, os mais 
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Não soube onde enfiar os olhos quando Melânia acabou de 
responder à minha última pergunta. E olha que nem tinham 
sido muitas. Melânia não parece ser do tipo que adora 
conversar com estranhos, mas não pareceu incomodar-se 
quando interrompi seu trabalho pedindo 15 minutinhos de 
prosa. Ainda com o facão na mão, pedaço de ferro oxidado 
com que podava os pés de cacau que crescem ao lado, sen-
tamos sob a sombra de sua casa, entre sabugos de milho, 
pintinhos cantantes, cavacos de madeira e baldes d’água. O 
cheiro, na maior parte do tempo, era de terra. Talvez porque 
o chão e todo o entorno fossem de terra, batida ou cultiva-
da, mas ainda assim terra. As raras lufadas de vento daquele 
sábado ensolarado, porém, vinham sempre acompanhadas 
de uma fragrância química e enjoativa. Era exatamente 
sobre elas que eu queria conversar.

Melânia, de sobrenome Chama, é uma agricultora de 
mais ou menos 40 anos. Não foi a única pessoa que conheci 
no Equador que não soube me dizer com exatidão a própria 
idade. Quem mora no campo e do campo tira seu sustento 
pode muito bem reger toda uma vida entre dia e noite, sol 
e chuva. Relógio e calendário não têm muita utilidade para 
quem sabe de cor o cio da terra e sente na pele as mudanças 
de estação. É o caso de Melânia e, provavelmente, também 
de suas três filhas, que poderiam ser oito se a mãe já não 
tivesse passado por cinco abortos espontâneos.

Ninguém sabe explicar muito bem por que esta cam-
pesina perdeu tantos bebês em tão pouco tempo. É verdade 
que um médico certa vez disse que sua estrutura corporal 
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Melânia divide sua história com outros 30 mil agricul-
tores e indígenas que há mais de quatro décadas sofrem com 
a contaminação do ar, da água, da terra e dos lençóis freáticos 
no nordeste equatoriano, perto da fronteira com a Colômbia. 
Shushufindi foi tão degradada pela atividade petrolífera que 
os moradores do lugar mais chegados ao cosmopolitismo 
empregam o termo toxic tour para designar o trajeto visitado 
pelos forasteiros que desejam conhecer pessoalmente as con-
sequências sociais e ambientais de uma tragédia.

Em 1964, o governo do Equador decidiu que estava 
na hora de reivindicar sua fatia na divisão internacional do 
petróleo. Se Deus havia presenteado quase todos os países 
vizinhos com reservas generosas, por que os equatorianos, 
tão fiéis aos ofícios da religião, ficariam de fora? Mas falta-
va tecnologia, know-how, dinheiro... A solução foi delegar as 

não era das melhores para enfrentar uma gravidez, mas a 
saúde de suas três filhas, que labutam com ela na roça, prova 
o contrário. Para Melânia, há outras razões por trás de suas 
gestações interrompidas.

– Vivo aqui há mais de 20 anos – conta. Aqui, no caso, 
é Shushufindi, município encravado na floresta amazôni-
ca. Ali habita uma pequena casa de madeira, suspensa do 
solo por quatro vigas também de madeira para evitar que 
os animais saiam do matagal para dentro de sua cozinha. 
Junto com seu marido, Melânia e as filhas tiram o susten-
to daquilo que conseguem cultivar na propriedade. Hoje é 
possível, à custa de muito trabalho, ver pés de mandioca, 
banana e milho – além do cacau – crescendo por ali. Antes 
da chegada da família Chama, no entanto, tudo era uma 
imensa piscina de petróleo.
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Pablo chegou de bicicleta para a entrevista que 
marcamos na sede do Comitê de Direitos Humanos de 
Shushufindi, um pequeno escritório cedido pela Igreja cató-
lica onde começou a militância que mais tarde o levaria para 
a faculdade de Direito. Trazia o filho na garupa, junto com 
a experiência de quem está metido de corpo e alma numa 
das maiores batalhas judiciais da história. A luta contra os 
abusos cometidos pela Texaco é o caso inaugural de sua car-
reira, mas ele está nessa desde muito antes das primeiras evi-
dências terem chegado aos tribunais. No começo da década 
de noventa, quando o processo começou a correr na Corte 
de Nova York, Pablo ainda não era advogado. Aprendeu a 
lidar com a justiça convivendo diariamente com o seu revés, 
a injustiça, que no Equador cresce em praticamente todo 
pedaço de terra amazônico. E não importa se é regada com 
água da chuva ou petróleo: floresce do mesmo jeito, e se dis-
semina em cada ocorrência de infecção, câncer ou intoxica-
ção, que não param de ser registradas no hospital da cidade.

É inevitável sentir um nó na garganta ao olhar para as 
condições de vida dos shushufindenses. O primeiro que se 
nota são os oleodutos. Estão espalhados por todos os lugares, 
quentes na beira dos caminhos, em cima dos rios, no meio 
dos campos. O bombeamento ininterrupto do petróleo se 
traduz em estridência metálica ao ouvido humano, como se 
o combustível saísse das profundezas com marretas e gol-
peasse os canos de dentro para fora, ferro com ferro baten-
do no compasso matemático da extração. Quanto aos poços 
de petróleo, é bem fácil vê-los por aí, chupando o sangue 
da terra. Nem é preciso sair do perímetro urbano. Espaço 
de brincadeira da criançada, espalham-se entre as casas e 
fazem parte da vizinhança. E são discretos. A tecnologia 
reduziu aquelas enormes estruturas pendulares, intrinca-
do mecanismo de balanços e alavancas típico dos filmes 

tarefas de exploração e prospecção a uma empresa confiável, 
e a escolha óbvia apontava para a maior e mais importante 
companhia petroleira da época. No poder estavam os mili-
tares, e das mãos de seu nacionalismo a Texaco Inc. recebeu 
uma área de 1,4 milhões de hectares para encontrar o objeto 
da cobiça oficial. Com o sinal sempre verde das autoridades, 
a empresa começou a derrubar a mata, construir estradas e 
instalar os primeiros poços de perfuração.

Tratores, helicópteros, gruas. Nada parecido havia 
sido visto naquele rincão de selva. A população indígena, 
que habitava o local desde muito antes de existir Texaco ou 
mesmo Equador, foi ignorada em nome do bem comum. O 
dinheiro do petróleo era necessário, e os índios simplesmen-
te não entendiam o que estava acontecendo. Diz a lenda que, 
um dia, alguns curumins perguntaram ao avô por que ficava 
cada dia mais e mais difícil pescar nos riachos onde sempre 
existiu muito peixe. O velho, olhando para as manchas colo-
ridas que o óleo deixa na água, não disse nada. Não soube 
o que dizer. Nenhum dos mitos transmitidos de geração em 
geração por seus antepassados explicava aquilo. Lugar de 
arco-íris, até então, era no céu.

Na década de sessenta, poucos indígenas falavam o 
castelhano na Amazônia equatoriana e, em algumas tribos, 
apenas haviam estabelecido algum tipo de contato com o 
homem branco. As perguntas só poderiam ser respondidas 
muitos anos depois.

– Conforme a companhia avançava floresta adentro 
e despejava no meio ambiente os resíduos da prospecção 
petrolífera, os índios foram sendo desalojados. Tiveram que 
abandonar suas terras porque, obviamente, já não podiam 
viver ali – explica o advogado Pablo Fajardo, 37 anos, que 
trabalha na defesa das populações afetadas pela atividade 
da Texaco no Equador.
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texanos, a pequenos aparelhos que se assemelham muito a 
um hidrante, inclusive na cor.

Cada poço vem sempre acompanhado de uma torre. 
Em Shushufindi, são conhecidas como mecheros, palavra 
que vem de mecha, que em castelhano remete a “chama”. 
Em alguns países hispanófonos, mechero é o nome que se 
dá ao isqueiro. Olhando para uma dessas torres, fica fácil 
entender por que são chamadas dessa forma. Todo dia, o 
tempo todo, no alto de cada uma, queima-se o gás que sai 
da terra junto com o petróleo e que não é aproveitado eco-
nomicamente. Por isso é que as noites da cidade misturam 
a escuridão ponteada de estrelas com os reflexos alaran-
jados de um incêndio industrial perpétuo, e o horizonte 
verde dos dias ensolarados é salpicado por pequenos focos 
incandescentes entre o que sobrou da mata virgem.

Bastou jorrar petróleo pela primeira vez, em 1967, 
para que o Estado equatoriano decidisse apoiar sua econo-
mia sobre a extração e venda do combustível. Ainda hoje é 
assim. Há dois anos, o Equador virou colega da Venezuela, 
Nigéria, Angola, Irã, Arábia Saudita, Kuwait e outros para-
ísos petroleiros ao ingressar novamente à Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (opep). Aproximadamente 
40 por cento da receita obtida pela balança comercial do 
país depende desse barro preto e pegajoso que move as 
engrenagens do mundo. Pelo menos na teoria, o governo 
necessita dos lucros do petróleo para investir em progra-
mas sociais que tirem os equatorianos da pobreza. Por isso 
houve júbilo nacional quando se comprovou a viabilidade 
das reservas hidrocarboníferas na década de sessenta. Mas, 
olhando para Shushufindi, antessala da extração e casa de 
máquinas da economia, ninguém tem dúvidas sobre qual é 
a verdadeira origem do subdesenvolvimento.

A grande contradição amazônica do Equador é extrair 
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sua maior riqueza financeira, o recurso que sustenta o país, 
das entranhas de sua região mais miserável. Santiago Chiriap, 
promotor de saúde intercultural no território indígena de 
Yamanunka, jamais entendeu esse mecanismo.

– Há 28 poços petrolíferos funcionando dentro da nossa 
comunidade. Deveríamos, portanto, gozar de todo tipo de 
serviços, mas sequer possuímos água potável ou saneamento 
básico – lamenta.

Em Yamanunka vivem cerca de 1.400 índios da etnia 
shuar. A cruzada pessoal de Santiago contra as “mortes 
repentinas” que começaram a assolar seus vizinhos o levou 
a investigar a qualidade da água que se anda bebendo por 
ali. Isso porque as raízes e plantas medicinais que sempre 
haviam curado com facilidade as dores de barriga de sua 
gente já não estavam surtindo efeito. Chiriap, então, pediu 
ajuda a universidades e ongs de Quito e, depois de três anos 
de análises laboratoriais, chegou à conclusão de que os indí-
genas estão ingerindo quantidades consideráveis de chumbo, 
arsênico e hidrocarbonetos junto com a água. Guarda com 
ele um calhamaço de papéis com o resultado de todos os 
testes e o mostra para quem quiser ver.

Quem por algum motivo duvida das palavras de 
Santiago, ou de sua pasta de documentos, pode facilmente 
procurar o doutor Jorge Herrera no Hospital Municipal de 
Shushufindi e, da boca de quem tem um diploma pendurado 
na parede e todos os dias recebe casos de infecção gastrintes-
tinal, ouvir praticamente as mesmas palavras:

– A água dos nossos rios não está apta para consumo 
humano devido à contaminação por resíduos oriundos da 
atividade petroleira.

Em 28 anos de operações no Equador, entre 1964 e 
1992, a Texaco retirou do solo amazônico cerca de 1,7 bilhões 
de barris de petróleo. Em troca, deixou para esse canto 
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abortos espontâneos; a permanente contaminação dos sedi-
mentos dos rios com metais pesados e outros resíduos; as 
piscinas de petróleo que há 30 anos jazem debaixo da terra 
ou a céu aberto; a extinção de espécies animais e vegetais; e 
o desaparecimento de pelo menos dois grupos indígenas, os 
tetetes e sansahuaris, que originalmente habitavam a zona.

– Como você vai calcular o preço de uma vida? Como 
vai exigir uma indenização pela extinção de toda uma popu-
lação indígena? Não dá. Os danos são realmente irreparáveis. 
Apesar disso, vejamos o que pelo menos pode ser feito. Se lim-
pamos os resíduos tóxicos que permanecem nas piscinas, nos 
sedimentos dos rios e dos pântanos, se limpamos a natureza 
dos elementos que continuam matando as pessoas, já é muito. 
Assim se pode devolver um pouco da dignidade que foi rouba-
da da população local – explica o advogado.

Enquanto a justiça trabalha, Manuel Salinas espera. 
Esperar, aliás, é o que mais soube fazer durante os 23 anos 
em que viveu em cima de uma piscina de petróleo. Quando 
chegou a Shushufindi fugido de uma seca que esturricou o 
roçado que tinha no sul do país, don Salinas se deparou com 
um negócio irrecusável para qualquer campesino: uma boa 
chácara a um bom preço. Era exatamente o que procurava. 
Querendo – e precisando – pegar no batente, o agricultor 
não teve dúvidas. Emprestou dinheiro do irmão e arrematou 
o terreno. Imediatamente começou a erguer uma casinha de 
madeira. E semeou. Mandioca, banana, milho, café, tudo 
crescia ali, com dificuldade, “a terra é fraca”, mas crescia.

Manuel sempre soube que seu pedaço de chão, antes 
de ser coberto com muita terra pela Texaco, havia sido uma 
piscina de petróleo. Todo mundo falava. Quando chegou, 
porém, não avistou vestígios da lagoa negra. O que os olhos 
não veem, o coração não sente. Mas o corpo, sim, sofreria 
com os efeitos colaterais, só que mais tarde. No momento, o 

esquecido do país um impacto socioambiental “incalculá-
vel”, que é como o advogado Pablo Fajardo define os efeitos 
colaterais da extração. Para maximizar os lucros, a empre-
sa preferiu não seguir os parâmetros de proteção ambiental 
vigentes na época. A Texaco, por exemplo, não reinjetava no 
solo os líquidos tóxicos originados no processo de perfura-
ção, conhecidos como “água de formação”, uma substância 
esbranquiçada que sai das profundezas da terra exalando 
um cheiro forte que lembra solvente. Ademais, continua 
Fajardo, para cada poço que escavava, a companhia cons-
truía duas, três ou quatro piscinas. Nelas lançava todo tipo 
de resíduos tóxicos.

– A Texaco escavou mais ou menos mil piscinas e des-
pejou 18 bilhões de galões de água de formação diretamen-
te nos rios. Houve centenas de derramamentos que nunca 
eram remediados. Também regava com petróleo as estradas 
de terra para reduzir a poeira. Com a chuva, o combustível 
obviamente ia parar nos cursos d’água – relata o advogado. – 
Digo porque vi com meus próprios olhos.

A luta que se trava na justiça desde 1993 – que come-
çou nos Estados Unidos e que dez anos depois veio para o 
Equador, que já produziu centenas de quilos de perícias, 
relatórios, estudos técnicos e pareceres, que envolve milha-
res de pessoas e 27 bilhões de dólares em indenizações – é 
exclusivamente pela reparação dos danos ao meio ambiente. 
Nenhuma pessoa em particular vai receber um centavo da 
fortuna que a Texaco terá de desembolsar caso seja derro-
tada na justiça. Entretanto, o advogado sabe, e a seriedade 
de seu olhar fala por si mesma, que a maioria dos prejuízos 
é simplesmente irreparável. Pablo contabiliza na categoria 
de “irrecuperáveis” os 2 mil casos de câncer acima da média 
nacional que nos últimos 15 anos foram registrados na zona; 
a maior taxa de mortalidade infantil do país; os contínuos 
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os pequenos grãos rosados que se misturam às rugas do 
sol e da idade. Não tardou em desabrochar os botões para 
dar fé de que se espalhavam ainda pelo peito, pela barriga e 
pelas costas. Depois que visitamos a piscina de petróleo que 
se abriu no quintal de sua casa, as brotoejas imediatamente 
construíram uma colônia também em meus pés e tornoze-
los. A intensa coceira veio de brinde. E bastou não mais de 
meia hora caminhando de chinelos pelo roçado tóxico de 
don Salinas, entre os velhos barris da Texaco e os cafezais 
desmilinguidos que sobraram. O pé afunda. A terra é mole, 
mas não porque seja fértil.

– Ei, venham aqui – chama don Salinas. A gente se 
aproxima. Manuel está parado. Tem nas mãos um galho de 
árvore fino e comprido. – Olha só – diz, enquanto enfia, sem 
o menor esforço, os dois metros de madeira diretamente no 
chão. Então fica claro que don Salinas e toda sua propriedade 
há mais de duas décadas flutuam sobre milhares de litros de 
uma mistura de petróleo, lodo, água de formação e todo tipo 
de rejeitos. Tudo tóxico. Foi exatamente ali que cresceram os 
alimentos que encheram seu prato durante tantos anos.

Dentro do contexto shushufindense, porém, Manuel 
pode ser considerado um sujeito de sorte. Há pouco mais 
de dois anos, quando acabava de ser eleito presidente do 
Equador, Rafael Correa fez uma visita à chácara de Salinas. 
Conheceu de perto a piscina que se revelava em seu quintal – 
tão perto que um dos seus assessores quase escorregou para 
dentro da negrura – e também foi conferir a qualidade da 
água utilizada pela família do agricultor. Com a ajuda de um 
assistente, o presidente puxou um balde do fundo do reser-
vatório, molhou as mãos e aproximou-as do nariz.

– Cheira a gasolina – disse.
Não demorou muito até que don Salinas conseguis-

se do governo um novo lugar para morar. O poder público 

problema parecia estar resolvido, e a vida continuou.
– É claro que tudo que sai desta terra está contaminado 

– diz, com a voz mansa, quase rouca, que flui por debaixo de 
seu bigode grisalho e setuagenário.

O agricultor, no entanto, jamais deixou de comer 
os produtos que cresciam em sua pequena chácara, nem 
quando o petróleo começou a estourar a sepultura de terra 
e, como por milagre, brotar novamente do solo.

– É a pobreza e a necessidade que nos move. Vamos 
confiando em Deus, para que nos ajude e favoreça. Afinal, 
ainda estou vivo – assim justifica, num misto de alívio e 
lamento, a contaminação que as dificuldades econômicas e a 
subsistência impuseram a seu organismo.

Don Salinas quase morreu de gastrite depois que a 
tubulação subterrânea do poço 38 (escavado pela Texaco 
na década de setenta, mas hoje operado pela estatal 
Petroecuador) se rompeu a poucos metros da superfície. 
Ao lado, o agricultor mantinha um reservatório de água, de 
onde tirava para beber, banhar-se e cozinhar, porque não 
há saneamento básico na zona rural de Shushufindi. Depois 
do incidente, Salinas ficou sem água potável. Os líquidos 
tóxicos do poço se infiltraram no lençol freático que abas-
tecia seu reservatório e sua família. Só que demorou até que 
Manuel fosse informado do vazamento. Quando os técnicos 
da empresa vieram comunicar que o cano tinha estourado 
logo ali e que tudo tinha ido pro beleléu, o estômago do cam-
pesino já reclamava suas dores. Não fosse a ação de amigos 
em levá-lo para tratamento especializado em Quito, Salinas 
tem certeza, já estaria morto.

Antes do aparelho digestivo, no entanto, era a pele que 
havia reagido ao contato diário com a contaminação. Foi 
apenas começar a contar suas mazelas para que Salinas auto-
maticamente arregaçasse as mangas da camisa e mostrasse 
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partes, o que significa que a peleja vai longe...
O alvo preferido do aparato jurídico da Texaco é Pablo, 

acusado repetidas vezes de estar buscando unicamente fama e 
riqueza ao sujar a imagem da empresa. É verdade que alguma 
fama o advogado tem conseguido. Devido a seu trabalho 
em favor das comunidades, é conhecido e reconhecido por 
todos em Shushufindi, Lago Ágrio e Sacha, os três municípios 
equatorianos mais afetados pela contaminação. Permanece, 
no entanto, relativamente anônimo no resto do país – e isso 
apesar de haver sido premiado em noites de gala pelo canal de 
televisão cnn e pela Fundação Goldman, nos Estados Unidos, 
com direito a videoclipe, discurso e tudo o mais. A imagem 
preferida da mídia internacional para descrever o advogado 
é a de um Davi pequeno, mestiço e subdesenvolvido metido 
numa luta desigual contra o Golias imperialista.

A riqueza, porém, está longe das portas de Pablo. O 

cedeu o terreno, mas o campesino teve que juntar as peque-
nas economias de que dispunha e financiar a construção da 
casa. Hoje vive longe da piscina de petróleo e da intoxicação 
diária, recebe água na torneira da cozinha e se protege da 
chuva em paredes de alvenaria. Mas não está satisfeito: em 
seu novo jardim não é possível cultivar nem o maícito nem a 
yuquita1 que lhe aliviavam as contas no final do mês.

– A contaminação está espalhada pela cidade inteira, 
por toda a região. Não temos muito para onde escapar. Se 
me dão alguma indenização, compro uma terrinha em outro 
lugar onde dê pra plantar. Se eu pudesse, sairia de Shushufindi 
agora mesmo, não tenha a menor dúvida.

Apesar de ser relativamente desconhecido, o desastre 
ambiental provocado pela Texaco na Amazônia equatoria-
na, com a conivência dos governos de turno, é comparável 
aos acidentes ocorridos no Alasca com o petroleiro Exxon 
Valdez, em 1989, e na costa espanhola, com a embarcação 
Prestige, em 2002. Só que, ao invés de ter vazado no mar, 
aqui o petróleo se derramou pela floresta, habitat não só de 
animais, mas também de gente. Organizações não gover-
namentais, como a britânica Oxfam, classificam a conta-
minação petrolífera no Equador como a maior “catástrofe 
ambiental do século xx”.

A empresa estadunidense, porém, não abre mão de 
sua defesa. E tem adotado basicamente duas táticas para 
influenciar a decisão do juiz responsável pelo caso – a pres-
são é tanta que pelo menos três magistrados já assumiram e 
abandonaram o processo. A primeira sentença sobre a que-
rela bilionária sairia apenas em fevereiro de 2011, com ganho 
de causa para as populações afetadas e o pagamento de uma 
indenização de 8 bilhões de dólares, pouco, diante do monto 
total que está sendo pedido pela comunidade para reparar 
os danos ambientais. Mas ainda cabe recurso para ambas as 
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pelo governo do Equador, que liberou plena e cabalmente a 
Texaco de todas as queixas e obrigações futuras.” 

Porém, um documento de caráter “pessoal e confi-
dencial” emitido pelos escritórios da empresa nos Estados 
Unidos para a sucursal do Equador é chave para contrapor 
tais alegações. No dia 17 de julho de 1972, R.C. Shields escre-
veu da Flórida um telegrama para N.E. Crawford, em Quito, 
explicando os procedimentos recomendados na hora de 
reportar incidentes ambientais:

Apenas eventos importantes devem ser comunicados. Um 
“evento importante” é definido como aquele que atrai a aten-
ção dos meios de comunicação ou das autoridades ou que, na 
sua opinião, mereça ser reportado. Nenhum informe deve ser 
mantido na base de dados. Todos os comunicados anteriores 
devem ser destruídos.

Por essas e outras é que Pablo não vê possibilidades de der-
rota nos tribunais.

– Foram feitas 55 inspeções judiciais e em todas elas 
se demonstra que há contaminação por hidrocarbonetos, que 
a saúde humana foi prejudicada, que povos indígenas foram 
afetados, que havia intencionalidade da Texaco em poluir, 
que os danos foram provocados por razões econômicas e pro-
vavelmente também por racismo – Pablo tem tudo na ponta 
da língua. – Seria perverso dar ganho de causa à empresa.

•

Não muito longe de Shushufindi, mas também não muito 
perto, está uma área de 1 milhão de hectares conhecida 
como Parque Nacional de Yasuní. Dentro do parque, existe 
uma região denominada itt, porque se encontra entre os 
rios Ishpingo, Tambococha e Tiputini. Bem ali o governo 

advogado continua morando numa pequena casa de dois 
cômodos em Lago Ágrio. De lá, toma um ônibus a Quito 
pelo menos três vezes ao mês. Sua vida se divide entre dois 
escritórios, um na capital e outro na Amazônia, abarrotados 
de envelopes pardos e tomos muito mais grossos que a Bíblia, 
tamanhas são as evidências que sustentam o processo. Oito 
horas de ônibus separam as duas cidades. Durante o “tempo 
livre” que tem no trajeto, Pablo aproveita para estudar inglês 
da mesma maneira que estudou Direito: sozinho. E, se para 
graduar-se bacharel contou com uma bolsa de estudos da 
Igreja, agora tem a ajuda de um discman.

Outra estratégia da Texaco é incluir o Estado equato-
riano como réu no processo judicial. Segundo um informe 
da companhia, “os principais problemas de saúde na região 
não são resultado das operações petroleiras, mas sim da 
falta de infraestrutura para tratamento de água, saneamen-
to básico e o acesso insuficiente da população a atendimento 
médico.” Por isso, a empresa “rechaça firmemente a ideia de 
arcar com a responsabilidade de resolver os problemas da 
região, os quais resultam da indisposição ou incapacidade do 
governo e da petroleira estatal para cumprir com suas obri-
gações.” Em várias ocasiões, um dos advogados da Texaco 
no Equador colocou em dúvida a culpa pelos derramamen-
tos e pela construção das piscinas de resíduos tóxicos exis-
tentes na zona. Adolfo Callejas costuma dizer que o petróleo 
lançado na natureza não ostenta o logotipo da empresa esta-
dunidense e, como é impossível datá-lo, não se pode saber 
com exatidão quem foi o responsável pela tragédia: se a 
Texaco ou, mais recentemente, Petroecuador. A companhia 
também alega que, sob a supervisão das autoridades equa-
torianas, executou um programa de recuperação ambiental 
no valor de 40 milhões de dólares antes de deixar o país. 
“As obras foram inspecionadas, certificadas e aprovadas 
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outro mecanismo parecido que ainda precisa ser inventado. 
O Equador venderia uma espécie de “direito de contamina-
ção” aos governos europeus, que por sua vez leiloariam essas 
quotas a empresas que não cumpram com as metas de redu-
ção de emissões estabelecidas pelos acordos internacionais. 
Assim, os países desenvolvidos podem manter seu ritmo 
de produção industrial e o Equador receberá uma parte do 
dinheiro que receberia caso derrubasse a floresta para extrair 
petróleo. A selva permanecerá de pé, os animais, vivos e os 
povos indígenas, longe da civilização branca. Enfim, tudo 
ficaria como está.

– O capital internacional obtido com a venda dos cré-
ditos de carbono seria utilizado principalmente para promo-
ver uma mudança na oferta e demanda de energia existen-
te no país, de tal maneira que a economia equatoriana seja 
mais sustentável. Queremos desenvolver a geração de energia 
hidroelétrica, geotérmica, eólica e solar para que dentro de 
alguns anos o Equador reduza ao máximo sua dependência 
de petróleo – explica Carlos Larrea, assessor técnico da inicia-
tiva. – Outro objetivo do projeto é investir no desenvolvimento 
humano e social nas áreas de preservação, o que vai evitar que 
as pessoas comecem a destruir a floresta para sobreviver.

Uma das apostas dos defensores do Yasuní-itt é capa-
citar as comunidades indígenas e ribeirinhas para trabalhar 
com o ecoturismo. É assim que o governo pretende combater 
o desmatamento e outras atividades predatórias que pouco 
a pouco, também devido à falta de fiscalização, degradam as 
reservas naturais do país. É exatamente esta ideia que suscita 
a desconfiança de uma das mais importantes ecologistas do 
Equador. Esperanza Martínez, da ong Acción Ecológica, é 
toda elogios para a decisão do governo de manter a floresta 
de pé, mas não acredita que a iniciativa represente uma rup-
tura com o modelo de desenvolvimento adotado pelo país e 

equatoriano recentemente encontrou novas jazidas de petró-
leo. Novas e importantes. Estima-se que 20 por cento de 
todas as reservas do país estão escondidas debaixo da mata 
virgem. São mais de 850 milhões de barris que poderiam 
dar sobrevida ao negócio petroleiro no Equador, em vias de 
extinção devido ao esgotamento dos velhos poços em opera-
ção desde a década de setenta. 

Para explorar o Yasuní, no entanto, é necessário 
derrubar parte da f loresta. Isso significaria atentar contra 
um dos patrimônios mundiais da biosfera, título que a 
Unesco concedeu ao lugar porque nele sobrevivem pelo 
menos 165 espécies de mamíferos, 110 de anfíbios, 72 de 
répteis, 630 de aves, 1.130 de árvores e dois grupos indíge-
nas em isolamento voluntário, os tagaeris e os taromena-
nis, que decidiram internar-se na selva para evitar conta-
to com o mundo ocidental.

Para preservar um dos rincões intocados do país, 
e certamente com o mau exemplo da Texaco na cabeça, o 
presidente Rafael Correa resolveu inovar. Comprometeu-se 
diante da Organização das Nações Unidas a não escavar um 
poço petrolífero sequer no Yasuní-itt caso receba da comu-
nidade internacional uma compensação financeira de pelo 
menos 300 milhões de dólares anuais durante um período 
de dez anos. A quantia varia de acordo com a cotação do 
barril de petróleo, mas corresponde à metade do faturamen-
to que seria obtido pelo país caso decidisse extrair o petróleo 
da floresta. É o preço da renúncia.

– Será um sacrifício compartilhado entre o Equador e o 
mundo – disse Correa.

Só que não tem nada a ver com filantropia. Todas as 
emissões de co2 que seriam evitadas ao deixar o combustível 
debaixo da terra poderiam ser negociadas no mercado de 
carbono estabelecido pelo Protocolo de Kyoto ou em algum 
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– É uma figura diferente de todos os presidentes anterio-
res. Surgiu de setores não tradicionais da política, mas com 
uma visão progressista que jamais havia existido no governo. 
Correa vem de fora, nunca teve nada a ver com política. É 
como se tivesse entrado pela janela – explica o jornalista Kintto 
Lucas, autor de Rafael Correa, un extraño en Carondelet.

Carondelet é o nome do palácio que abriga o governo 
equatoriano. Por ali, nos últimos 12 anos, passaram sete pre-
sidentes e um triunvirato militar. A crise institucional teve 
início em 1996. Então governava o país Abdalá Bucaram, um 
descendente de libaneses que ostentava orgulhosamente um 
bigode à la Adolf Hitler. Era de seu feitio dizer que tinha os 
testículos maiores que os de seus adversários ou que seus opo-
sitores tinham o esperma aguado. Seu mandato não durou 
muito. Foram pouco mais de seis meses, tempo suficiente 
para cometer bizarrices memoráveis, como declarar heróis 
nacionais algumas pessoas que contraíram aids numa clínica 
particular, ou homenagear a uma equatoriana residente nos 
Estados Unidos por ter sido absolvida depois de cortar o pênis 
de seu marido. Como se não bastasse, Bucaram se atolou em 
denúncias de corrupção. A sociedade, claro, reagiu. Intensos 
protestos obrigaram o Congresso a destituí-lo do cargo. A 
principal justificativa dos parlamentares para acabar com o 
nascente governo de Bucaram foi a suposta “incapacidade 
mental” do presidente para dirigir o país. Talvez o símbolo 
máximo de sua excentricidade tenha sido o empenho pessoal 
em trazer o craque Diego Armando Maradona para defender 
o amarelo do Barcelona de Guayaquil, seu time do coração. 
A contratação duraria apenas uma partida e não sairia por 
menos de 1 milhão de dólares.

A queda de Abdalá “El Loco” Bucaram jogou o 
Equador num vai-vem presidencial impulsionado ora 
pelas Forças Armadas, ora pelo povo insatisfeito, ora pelo 

que, ao longo dos anos, vem sendo o responsável pela silen-
ciosa degradação ambiental.

– Como ainda não temos um modelo alternativo a 
seguir, o que nos resta é frear o avanço do desenvolvimen-
to atual até que apareça uma alternativa. Neste sentido, a 
preservação do Yasuní é uma conquista impressionante. O 
parque deve ser conservado porque é uma maravilha, mas 
isso não significa necessariamente uma mudança de modelo 
econômico para o país – opina. – Um Equador pós-petroleiro 
não é um Equador de mineração ou de represas.

•

Não é nenhum exagero dizer que o Equador passa por um 
dos momentos mais importantes de sua história. Tem um 
(já não tão) novo presidente, uma nova Constituição e um 
caminho bastante incerto pela frente. Rafael Correa é um 
sujeito bastante jovem. Tem 46 anos e nunca foi muito ligado 
à política. Antes de integrar o Movimento Pátria Altiva e 
Soberana (país), partido que hoje lidera, era um pacato pro-
fessor de economia na maior e mais cara universidade par-
ticular de Quito. Nasceu no meio de uma família de classe 
média , teve uma educação religiosa, fez mestrado na Bélgica 
e doutorado nos Estados Unidos. Nem de longe ostenta o 
histórico de lutas sociais do boliviano Evo Morales ou de 
Luiz Inácio Lula da Silva. Jamais foi perseguido por nenhu-
ma ditadura ou liderou algum sindicato. Tanto que mais 
de uma vez Hugo Chávez usou o termo Chicago Boy para 
referir-se à sua trajetória pessoal. Contudo, quando foi eleito 
pela primeira vez, em 2006, Rafael Correa tinha um sorriso 
no rosto e um projeto nas mãos: romper com as tradições 
políticas equatorianas.
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futuro é o respeito pelo meio ambiente. A única maneira de 
realmente quebrar os paradigmas, dizem, é mudar o modelo 
de desenvolvimento.

Qualquer pessoa sabe – porque vê – que o Equador 
não é um país desenvolvido. Não porque as pessoas não 
tenham iPods no bolso ou notebooks na mochila, mas 
porque os índices de analfabetismo são altos e os serviços 
básicos de saúde e educação estão longe de boa parte da 
população, porque ainda há muito racismo contra índios 
e negros, porque a sociedade equatoriana é extremamente 
desigual e a delinquência só faz crescer. O dinheiro que se 
tira da terra – seja das fazendas ou dos poços de petróleo 
– chega para poucos. Shushufindi, mais uma vez, serve de 
(mau) exemplo. Daí os reclamos por uma mudança profun-
da, estrutural, que, se depender de Rafael Correa, não virá 
antes dos próximos 20 anos. Uma nova Lei de Mineração 
foi aprovada no início de seu segundo governo, e com ela 
se esperam cenários desoladores para algumas regiões que 
deveriam ser protegidas por sua biodiversidade.

– A riqueza mineral neste país é imensa, supera os 200 
bilhões de dólares. Vamos deixar tudo isso intocado em nome 
de que não se derrube uma árvore ou um pássaro? – perguntou-
se o presidente numa de suas defesas à mineração. – Destruir 
a selva pode ser imoral, mas ainda mais imoral é renunciar aos 
recursos que podem tirar o país do subdesenvolvimento, que 
podem eliminar a miséria e a pobreza de nossa pátria.

A insistência de Rafael Correa provocou baixas impor-
tantes em seu governo. O movimento indígena foi um dos 
que tiraram o apoio ao presidente, um apoio que até então 
era incondicional. Alberto Acosta, um dos economistas mais 
importantes do Equador, também. Antes de começar a criti-
car o correísmo, atuou como ministro de Energia e Minas e 
presidiu a Assembleia que escreveu a nova Constituição. As 

descontentamento geral. O último a cair foi Lucio Gutiérrez, 
que não aguentou a pressão de um Palácio de Carondelet 
sitiado pelos manifestantes e entregou os pontos em meados 
de 2005. Rafael Correa, pelo menos por enquanto, conseguiu 
colocar um freio no processo. Também conseguiu aprovar 
uma nova Constituição que reconhece uma série de direitos 
inéditos na América Latina.

A mudança, entretanto, parece vir a conta-gotas. 
Aliás, é complicado falar em mudança num país em que 
cada cidadão tem na manga a solução para os problemas 
nacionais. Não é que o equatoriano seja um povo politizado, 
mas gosta de falar de política. Rafael Correa, por exemplo, 
tem o apoio da maioria, mas está longe de ser uma unani-
midade. Nas últimas eleições, em abril de 2009, teve 51 por 
cento dos votos. Lucio Gutiérrez, que há quatro anos usou 
um helicóptero para fugir do país e de uma multidão ensan-
decida, teve 30 por cento. Correa ganhou no primeiro turno, 
terá mais quatro anos pela frente, porém muita gente saliva 
de raiva quando começa a falar de seu governo.

A cada vez que o presidente discursa ou desfila ao 
lado de Hugo Chávez, por exemplo, alguém nos bairros 
mais remediados de Quito ou Guayaquil perde o sono ou 
entra em algum tipo de discussão. Se o governo arremete 
contra os lucros abusivos de alguma companhia transnacio-
nal, então... Os jornais e a tevê são os maiores adversários 
políticos do presidente. Verbalizam e transmitem todos os 
dias a 14 milhões de equatorianos os valores de uma opo-
sição que saiu derrotada em todas as seis consultas popula-
res, entre eleições e referendos, realizadas nos últimos três 
anos. No entanto, à esquerda o presidente também encontra 
opositores. Começando pelo movimento indígena e ecolo-
gista, que há muito tempo lutam por um cambio efetivo para 
o Equador. E o ponto nevrálgico que divide o passado do 
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A União Soviética tinha mineração...
Então surge a imagem de Melânia, de seu boné ama-

relo desbotado quase branco, seus 40 e poucos anos, seus 
cinco abortos e sua casa de madeira, de cuja janela se pode 
contemplar um poço de petróleo e uma torre de incineração 
perpétua de gás. Lembro que ao lado cultiva, com a ajuda 
das três filhas que conseguiram nascer, uma roça de cacau, 
milho e mandioca, e que algumas galinhas e porcos peram-
bulam pela chácara sem se importarem muito com nada. 
Lembro que tudo um dia foi uma piscina de petróleo, e que 
tudo foi soterrado sem tratamento algum. E lembro da res-
posta que ela, sem graça, deu à última pergunta de nossa 
entrevista, depois de termos conversado sobre as venturas e 
desventuras de morar ali.

– Tem mais alguma coisa que você queira falar, Melânia?
– Não... – risos. – Não tenho que falar nada.
Como se a palavra tivesse perdido poder em meio à 

desesperança dos discursos vazios.

NOTA

1 Milho e mandioca, no diminutivo.

discordâncias, porém, foram ficando insustentáveis. Outra 
vez, a questão ecológica falou mais alto.

– Temos que reconhecer que o petróleo está acabando, 
que ocasiona graves problemas ambientais e, sobretudo, que 
não podemos seguir vivendo simplesmente do que a natureza 
nos dá. Por isso, uma proposta pós-petroleira deve ser simul-
taneamente uma proposta pós-extrativista – argumenta. – 
Não se trata somente de abandonar o petróleo, mas de fazer 
com que a exploração contaminante dos recursos naturais 
deixe de ser a base do nosso desenvolvimento, ou melhor, do 
crescimento econômico, porque o extrativismo nunca gerou 
desenvolvimento.

A Lei de Mineração abre as portas para a extração em 
grande escala e a céu aberto. Os alvos são as jazidas de ouro, 
prata, cobre e do que mais for encontrado no subsolo equa-
toriano. Quem já viu fotos de Serra Pelada no auge da explo-
ração aurífera, ou das regiões mineiras do Chile e da Bolívia, 
pode ter uma ideia das consequências disso para a cobertura 
florestal, para os rios e para a população local. Shushufindi 
serviu de alerta para deixar intocado o petróleo do Yasuní, 
mas parece não ter sido suficiente para conter as aspirações 
do governo perante o brilho dos metais preciosos.

Mesmo assim, Rafael Correa está convicto de que seu 
socialismo do século xxi é a alternativa. E, quando tive a 
oportunidade de questionar diretamente seu esquerdismo, 
durante uma entrevista coletiva concedida um dia depois de 
sua reeleição, o presidente não hesitou em defender-se com 
exemplos do passado.

– Se apoiar a mineração é ser de direita, então Che 
Guevara era de direita e Fidel Castro é de direita, porque 
um dos principais produtos de exportação de Cuba é o zinco, 
que, ademais, é explorado em minas a céu aberto. A China 
também seria um país capitalista, já que tem muitas minas. 

. a linha que divide o equador . . a linha que divide o equador .



279

Quinta-feira, 30 de setembro de 2010. Às sete da manhã, sol-
dados concentrados no Regimento Quito no1, principal quar-
tel da Polícia Nacional do Equador, ignoram ordens supe-
riores e promovem um motim. Um grupo de policiais, em 
conjunto com membros da Força Aérea, fecha o Aeroporto 
Internacional Mariscal Sucre, isolando a capital. Alguns qua-
dros do Exército fazem pequenas manifestações no exterior 
do edifício que abriga o Ministério da Defesa. Guayaquil, 
maior cidade do país, imediatamente começa a registrar 
saques, roubos a banco e descontrole nas ruas. O transporte 
público para, estabelecimentos comerciais fecham as portas, 
escolas e universidades dispensam seus alunos mais cedo. 
Cuenca também enfrenta distúrbios. Em várias localidades 
equatorianas, policiais se recusam a deixar suas bases e pro-
teger os cidadãos. Outro aeroporto é fechado, desta vez em 
Latacunga, a duas horas ao sul de Quito.

A cúpula das forças de segurança se coloca em estado 
de atenção e exige explicações sobre o que está acontecendo, 
mas o diálogo entre praças e oficiais não prospera.1 Os mani-
festantes exigem que o governo volte atrás em sua intenção 
de aprovar a nova Lei Orgânica do Serviço Público, que, 
segundo alguns policiais e militares, representará importan-
tes perdas financeiras à categoria.

Muleta debaixo do braço, joelho direito recém-ope-
rado, Rafael Correa corta caminho pela burocracia estatal, 
salta a competência de ministros e oficiais e decide tratar 
pessoalmente com os soldados insubordinados.

– Como fiz em muitas ocasiões, nesta democracia direta 

epílogo Do golpe à autocrítica 
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Porque seguiremos com apenas uma política de justiça e dig-
nidade! Não daremos um passo atrás! Se querem trair seu 
juramento de policiais, traiam, mas este governo e este presi-
dente seguirão fazendo o que devem fazer!

E gritou: “Viva a pátria!”, antes de desaparecer dentro 
do edifício.

Fracassados os intentos de diálogo, Rafael Correa quis 
deixar as instalações do Regimento Quito no1 em seu helicóp-
tero. A aeronave presidencial, porém, não conseguiu pousar no 
pátio do quartel tomado pelos manifestantes. Então, o manda-
tário achou por bem alcançar seu automóvel caminhando por 
entre os policiais sublevados e armados – e, agora, inflamados 
pelo discurso agressivo que acabaram de ouvir.

– Eles gritavam: Morram os comunistas! Fora Cuba! 
Fora Venezuela! Viva Lucio Gutiérrez! – relata o presidente.

Rafael Correa avançava com dificuldade devido à 
cirurgia no joelho. O auxílio de seus guarda-costas e de sua 
muleta era pouco para enfrentar a multidão de soldados 
enfurecidos. Foi quando, em meio ao empurra-empurra, 
uma bomba de gás lacrimogêneo explodiu bem ao lado de 
seu rosto, bum! O presidente se feriu e foi levado pelos pró-
prios policiais ao hospital mais próximo, que fica ali mesmo, 
dentro do qg da Polícia.

O dia “mais triste” da história recente do Equador – e 
da era de mudanças políticas e institucionais implementadas 
pela Revolução Cidadã – havia acabado de começar.

•

Para explicar os acontecimentos de 30 de setembro de 2010, 
duas correntes interpretativas imediatamente se desenvolve-
ram dentro e fora do Equador. O partido de Rafael Correa, 
Aliança país, os membros do governo, seus simpatizantes 

que praticamos, fui pessoalmente conversar, explicar, buscar o 
consenso – justificaria2 o presidente meses depois, rechaçando 
a tese de que sua presença em meio aos manifestantes tenha 
sido um ato de imprudência. – O primeiro mandatário vai a 
um quartel... Isso é ser imprudente? Por favor... Fui falar com 
os policiais, que se declararam paralisados por não entenderem 
uma lei que era benéfica para eles. Mas, quando chegamos, 
percebemos que se tratava de uma armadilha política.

Uma vez no interior do Regimento Quito no1, Rafael 
Correa lança mão de um microfone e aparece numa janela 
do quartel para dizer que vocês, policiais, deveriam enver-
gonhar-se por estar desrespeitando a hierarquia da corpora-
ção. E que ele, presidente e comandante em chefe da Polícia 
Nacional e das Forças Armadas, não entendia o porquê da 
revolta, já que seu governo tanto fizera para melhorar suas 
condições de trabalho e mais que duplicara seus salários.

“Isso quem fez foi Lucio”, responderam em coro os 
manifestantes, cantando em alusão ao ex-presidente Lucio 
Gutiérrez, líder do opositor Partido Sociedade Patriótica 
(psp). Rafael Correa, então, imputou a responsabilidade pela 
rebelião à ânsia conspiratória de seu maior adversário polí-
tico, e seguiu defendendo as melhorias que proporcionara à 
tropa em apenas três anos de governo. Aproveitou também 
para minimizar a importância dos protestos dizendo que 
existem 42 mil policiais no Equador e que apenas 1,5 mil 
estavam provocando tamanha desordem.

Os manifestantes não gostaram. A escalada das ofen-
sas se intensificou até o momento em que o presidente, após 
alguns segundos de silêncio, afrouxou o nó da gravata, esgar-
çou a gola da camisa, mostrou o peito e explodiu aos berros:

– Se querem matar o presidente, aqui estou! – provo-
cou. – Matem-me se têm vontade, matem-me se têm valor, 
ao invés de ficarem covardemente escondidos na multidão! 
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– Nos havíamos refugiado no último reduto que pude-
mos encontrar, no terceiro andar do hospital, que era o lugar 
mais seguro. E fechamos a porta. Eu ainda tinha uma reduzi-
da segurança, quatro ou cinco pessoas que estavam dispostas 
a dar a vida pelo presidente. Num determinado momento, 
os golpistas tentaram derrubar a porta, a tal ponto que pedi 
uma pistola também para poder me defender. Embora não 
saiba disparar, tampouco ia permitir que esses sanguinários 
me assassinassem tão facilmente.3

Pode parecer exagero de quem quer capitalizar politi-
camente em cima de um episódio tão trágico para o país, 
mas há provas concretas de que pelo menos alguns poli-
ciais concentrados no Regimento Quito no1, sim, queriam a 
morte do chefe de Estado e estavam dispostos a dar cabo de 
sua vida com as próprias armas.

“Matem de uma vez ao filho da puta do Correa”, diz 
uma gravação4 de múltiplas vozes registrada pela Central 
de Rádio Patrulha da Polícia Nacional no dia 30 de setem-
bro de 2010, enquanto o presidente se encontrava encur-
ralado no hospital. “A ordem é que disparem para tirar o 
presidente do poder.”

Para o governo, não há dúvidas de que o ex-presidente 
Lucio Gutiérrez, segundo colocado nas últimas eleições, 
com 30 por cento dos votos válidos, esteve por trás do levan-
te policial. E uma série de indícios levantados por Rafael 
Correa e seus correligionários aponta para essa conclusão:

i) Quando tomaram a Assembleia Nacional, os policiais 
que formavam parte da chamada Escolta Legislativa 
impediram o acesso de todos os deputados equatoria-
nos à Casa, abrindo passagem apenas aos membros do 
psp, partido liderado por Lucio;
ii) Durante as manifestações, em mais de uma ocasião 

e os líderes que integram a Aliança Bolivariana para as 
Américas (alba) se referem à rebelião dos policiais equa-
torianos como um golpe de Estado fracassado. Sem meias 
palavras, acreditam que a longa permanência do presiden-
te no Hospital da Polícia tratou-se de um sequestro e que a 
troca de tiros empreendida durante seu resgate foi uma clara 
tentativa de magnicídio.

Enquanto estava dentro do hospital, Rafael Correa 
concedeu uma entrevista ao canal de televisão estatal 
ectv denunciando, pelo telefone celular, o atentado contra 
sua liberdade. A essas alturas, a versão oficial dos fatos já 
estava sendo retransmitida em cadeia nacional por deter-
minação do governo.

– Eles não estão me deixando sair – acusou o presi-
dente acuado. – Na realidade, nas primeiras horas eu não 
tinha como deixar o hospital porque estava recebendo soro 
e minha perna estava sendo tratada, mas já faz algumas 
horas que estou pronto para ir embora e não pude. Todas as 
saídas estão fechadas.

Durante seu cativeiro, Rafael Correa contou que rece-
beu três comissões formadas por policiais “muito educados 
e gentis”, que se aproximaram com a intenção de negociar 
uma resolução pacífica ao impasse. Queriam que o presi-
dente revogasse a Lei Orgânica de Serviço Público, pomo da 
discórdia entre governo e policiais sublevados. Assim, e só 
assim, teria caminho livre para deixar o hospital são e salvo.

– Quando eu sair daqui, senhores, entramos em contato 
e almoçamos juntos para escutar todos os problemas da polí-
cia – respondeu. – Numa situação como esta, porém, não há 
nada que dialogar, não há acordo nenhum. Nem pensem em 
me trazer um papel para assinar.

Mais tarde, Rafael Correa ofereceria mais detalhes 
sobre seu lado da história:
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pública. Mas não foram apenas gutierristas que protagoniza-
ram os episódios. Fidel Araújo, dirigente do Partido Sociedade 
Patriótica filmado no Regimento Quito na manhã da quinta-
feira (30) falando ao telefone, está preso. Outro dirigente, Pablo 
Guerrero, advogado de Lucio Gutiérrez, envolvido no assalto às 
instalações da televisão pública no fim da tarde, tem ordem de 
prisão, mas não foi capturado.6

Já a visão bolivariana dos acontecimentos reforça todos 
esses argumentos com um elemento adicional e polêmico: a 
suposta participação de Washington na intentona golpista. 
Aliás, na esteira do episódio de 30 de setembro, o governo 
venezuelano editou um livreto chamado Ecuador: El fraca-
so de un golpe de Estado, em que afirma: a rebelião policial 
é uma consequência geopolítica da conspiração interna-
cional que começou na Venezuela, em 2002, com a depo-
sição e prisão temporária de Hugo Chávez, e continuou na 
Bolívia, em 2008, com a escalada de violência na província 
opositora de Santa Cruz, mas que só foi colher resultados 
em Honduras, em 2009, quando o então presidente Manuel 
Zelaya foi surpreendido por militares durante a madrugada 
e expulso sumariamente do país.

A advogada estadunidense Eva Golinger – ligada ao 
canal de televisão Telesur e ex-representante da Agência 
Venezuelana de Informação em Washington, apelidada pelo 
próprio Hugo Chávez como a “namoradinha da Venezuela” 
e autora do best seller The Chávez Code – é quem assina a 
tese, que ataca a “nova doutrina” ianque para a América 
Latina em três flancos.

No primeiro deles, Golinger revela que um informe ofi-
cial do Ministério da Defesa equatoriano já em 2008 denun-
ciara que diplomatas estadunidenses se dedicavam a cor-
romper a Polícia Nacional e as Forças Armadas.

os soldados rebelados gritaram o nome do ex-presidente;
iii) Um de seus advogados foi visto e filmado junto 
aos manifestantes;
iv) Gutiérrez não estava no Equador quando estou-
rou a sublevação dos policiais: havia viajado a Brasília 
para acompanhar e conhecer o sistema de votação 
eletrônico brasileiro; e
v) No dia 23 de setembro, ou seja, uma semana 
antes do levante, Lucio Gutiérrez esteve no Instituto 
Interamericano para a Liberdade e a Democracia, 
órgão mantido por exilados cubanos em Miami, 
nos Estados Unidos, onde ministrou a conferência 
“O Socialismo do Século xxi e a crise no Equador”.

Segundo o vice-chanceler equatoriano, Kintto Lucas, 
durante a palestra o ex-presidente afirmou que parte da 
tropa estava descontente devido à suposta vinculação de 
Rafael Correa com as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (farc) e o desmantelamento dos aparatos de inte-
ligência no país, até então submetidos ao auxílio técnico e 
financeiro da embaixada estadunidense.5

– Lucio Gutiérrez, ainda que não tenha mencionado a 
intenção de dar um golpe de Estado, estabeleceu claramente 
a necessidade de tirar o presidente do poder – afirma Lucas. 
– Disse ainda que era muito difícil vencer Rafael Correa nas 
urnas porque o governo controla todos os poderes da República.

O professor Pablo Ospina Peralta, pesquisador da 
Universidade Andina Simón Bolívar, em Quito, traz ainda 
mais evidências sobre a participação de membros do psp na 
tentativa de golpe.

É evidente que houve vários personagens ligados a Lucio 
Gutiérrez nos fatos: no Regimento Quito e no ataque à televisão 
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Nos anos noventa, Hodges teria cumprido duas impor-
tantes funções imperialistas: esteve à frente do Escritório de 
Assuntos Cubanos do Departamento de Estado e, depois, foi 
enviada à Nicarágua para consolidar o governo de Violeta 
Chamorro, que assumiu a presidência após a derrota elei-
toral da Frente Sandinista de Libertação Nacional (fsln).10

Eva Golinger11 conclui sua tese dizendo que, durante a 
permanência da embaixadora em Quito, a Casa Branca incre-
mentou sua ajuda financeira a movimentos sociais e ongs 
equatorianas através da Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (Usaid) e do Fundo Nacional 
para a Democracia (ned). Segundo a advogada, um dos prin-
cipais beneficiários do dinheiro norte-americano foram as 
organizações indígenas, que desde janeiro de 2009 fazem 
oposição ao governo de Rafael Correa – e que, supostamente, 
teriam apoiado a mais recente tentativa de golpe.

– Algo que temos certeza é que há nos Estados Unidos 
todos esses grupos de extrema direita, essas fundações, que 
financiam grupos que conspiram contra o nosso governo, 
repassando-lhes dinheiro de forma camuflada para capaci-
tações, com nomes chamativos que, finalmente, financiam 
grupos opositores ao governo e muitos conspiradores – con-
corda o presidente.12

•

A outra veia interpretativa nega que os acontecimentos de 
30 de setembro tenham-se configurado num movimento 
golpista e considera a rebelião policial, antes de mais nada, 
como a manifestação de um setor social descontente com os 
rumos da Revolução Cidadã e, particularmente, com a apro-
vação da Lei Orgânica do Serviço Público.

Afinal, a mesma gravação da Rádio Patrulha que 

O documento afirma que unidades da polícia mantêm uma 
dependência econômica informal dos Estados Unidos para o 
pagamento de informações, capacitação, equipamento e ope-
rações. Em resposta, a embaixadora dos Estados Unidos no 
Equador, Heather Hodges, declarou: “Nós trabalhamos com o 
governo do Equador, com os militares e com a polícia com obje-
tivos muito importantes para a segurança”, justificando a colabo-
ração. Segundo Hodges, o trabalho com as forças de segurança 
do Equador está relacionado com a “luta contra o narcotráfico”.7

Apesar de não compartilhar totalmente desta análise, o 
presidente Rafael Correa reforça a ideia de que setores das 
forças de segurança equatorianas estavam excessivamente 
atrelados ao governo estadunidense.

– Não temos nenhuma evidência de que houve potências 
estrangeiras envolvidas. Pelo contrário, houve uma grande 
demonstração de solidariedade por parte do Departamento 
de Estado. O presidente Barack Obama, muito gentilmen-
te, telefonou-me – reconhece. – Mas, quando chegamos ao 
governo, nossos serviços de inteligência e unidades inteiras 
da Polícia Nacional dependiam da embaixada dos Estados 
Unidos no que se refere a gastos para investigação, pagamen-
tos, soldos duplos etc. Demos fim a esses contratos, inclusive 
com o desconhecimento do próprio governo norte-americano.8

A segunda evidência da participação de Washington no 
episódio descansaria no curriculum vitae da embaixadora dos 
Estados Unidos no Equador. Antes de ser nomeada pelo então 
presidente George W. Bush para assumir a representação em 
Quito, em 2008, Heather Hodges servira na Moldávia, país 
socialista que, antes da desintegração da União Soviética, 
fazia parte da cortina de ferro. Golinger assegura que, lá, a 
diplomata “deixou semeado o caminho para uma ‘revolução 
de cores’ que ocorreu, sem êxito, em abril de 2009, contra a 
maioria eleita do partido comunista no parlamento”.9
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“Não falemos de assassinatos. Somos policiais, somos repre-
sentantes da autoridade, defendamos nossos direitos.” 

A tese de que tudo se tratou apenas de um motim se 
agarra aos fatos de que não houve, em nenhum momento, 
qualquer proclamação oficial de golpe de Estado e que jamais 
existiu uma cadeia de mando unificada durante toda a jor-
nada de protestos. As gravações da Rádio Patrulha demons-
tram que cada soldado estava agindo por si só, sem receber 
ordens superiores: enquanto uns queriam a morte de Rafael 
Correa, outros queriam apenas manifestar sua contrarieda-
de contra a Lei Orgânica de Serviço Público – e outros esta-
vam mais preocupados em sobreviver após a chegada das 
Forças Armadas para resgatar o presidente. Por outro lado, 
também fica claro que todos os policiais que falavam pelo 
rádio queriam a renúncia imediata do mandatário.

Comecemos recordando que um golpe de Estado (…) requer 
certas condições. O fundamental, sem dúvida, é que alguém 
declare a queda do governo vigente e anuncie quem assume a 
direção do país em seu lugar. No episódio de 30 de setembro, 
no Equador, isso não aconteceu em nenhum momento (…) Os 
policiais insubordinados sequer apresentaram um represen-
tante ou liderança unificada (…) A falta de unidade na ação é 
outro fato evidente (…) Será que as forças de segurança envol-
vidas esqueceram que um golpe de Estado tem que ser planeja-
do? Será que não nomearam responsáveis para tarefas básicas, 
como porta-vozes? Ou será que simplesmente não houve golpe 
de Estado, e sim um levante policial?13

O desfecho violento do protesto, portanto, teria sido única e 
exclusivamente resultado da “imprudência” de Rafael Correa 
em comparecer ao Regimento Quito no 1 e tentar resolver na 
garganta a insubordinação dos policiais. Como se não bas-
tasse seu equívoco em comparecer de peito aberto em meio a 
soldados sublevados, armados e totalmente descontrolados, 

demonstrou a vontade de alguns policiais em acabar com a 
vida do presidente também revelou, com todas as letras, uma 
certa vocação exclusivamente política inerente à rebelião:

“Não somos revolucionários, somos cidadãos que prote-
gemos nossa integridade e exigimos nossos direitos, tal como 
estipula a Constituição da República que o sr. presidente apro-
vou”, diz um dos soldados a seus companheiros de subleva-
ção através do sistema de comunicação da Polícia Nacional. 

. epílogo .



290 291

assim que muitos golpes começam por uma sublevação isolada 
(inclusive muito menos generalizada do que vimos no Equador 
em 30 de setembro) em um, dois ou três quartéis. Depois têm 
início as pressões e negociações que, em certos casos e quando 
se oferecem as condições, desencadeiam um efeito dominó que 
faz com que os golpistas possam tomar o poder. A natureza do 
golpe, portanto, é ir somando forças que num início não esta-
vam absolutamente comprometidas com o putsch.15

Rafael Correa concorda:
– A ideia era semear o caos durante dois ou três dias, até que 

o governo caísse – revela,16 convencido sobre o dna das forças 
sociais e políticas que agiram contra ele no dia mais fatídico 
de seu governo. – Não temos a menor dúvida de que foi uma 
tentativa de golpe de Estado, de conspiração, de desestabilização. 
A oposição estava reunida num hotel de Quito, já celebrando a 
queda do governo, quando fui capturado. E as informações pos-
teriores da inteligência me indicam que isso fora planejado com 
três semanas de antecedência. O que alterou todo o programa foi 
que eu me apresentei no Regimento Quito.

•

Apontado como mentor dos distúrbios que sacudiram o 
Equador no dia 30 de setembro de 2010, Lucio Gutiérrez 
estava bem longe de Quito quando membros da Polícia 
Nacional e setores das Forças Armadas se sublevaram 
contra o governo.

Hospedado num hotel de Brasília para – segundo ele 
mesmo – observar o processo eleitoral brasileiro, que se 
realizaria no dia 3 de outubro, o líder do Partido Sociedade 
Patriótica (psp) conversou comigo pelo telefone em pleno 
calor dos acontecimentos e negou qualquer envolvimento 
com o levante policial.

o presidente teria insistido no erro ao inflamar os ânimos 
dos manifestantes com declarações explosivas e provoca-
ções. Pedir que lhe matassem foi a gota d’água que trans-
bordou o cálice da tolerância, esgotou as vias de diálogo e 
transformou o “simples” motim num sequestro que poderia 
ter-lhe custado a vida.

Para as versões mais radicais do “simples” motim, sequer 
houve “sequestro” porque o presidente manteve comunicação 
com seus partidários (que o visitaram quase sem interferência) 
e com o resto do mundo. Ademais, conservou o comando do 
governo e de sua escolta pessoal. Foi, pois, um sequestro em 
condições altamente favoráveis ao sequestrado.14

Entretanto, há sérias dúvidas de que a rebelião policial 
de 30 de setembro não tenha sido planejada. É complica-
do imaginar que uma sublevação dessa magnitude possa 
acontecer espontânea e coordenadamente em vários quar-
téis do país, nos aeroportos de Quito e Latacunga e no 
Ministério da Defesa, com o objetivo comum de derrubar 
a Lei Orgânica do Serviço Público. A rapidez com que se 
iniciaram os saques em Guayaquil também pode ser uma 
demonstração de que, golpe ou motim, havia sincronia 
entre os atores do protesto.

O analista Guillaume Long, da Faculdade Latino-
Americana de Ciências Sociais (flacso), vai mais longe: 
mesmo que admitíssemos a espontaneidade do levan-
te policial, isso não quer dizer automaticamente que não 
tenha existido a intenção de derrubar o presidente.

Muitos golpes foram marcados por um altíssimo elemento de 
aventureirismo, de espontaneidade e improvisação. Quando se 
desencadeia o início de um putsch, ainda que frágil, os atores 
políticos e sociais têm a opção de posicionar-se frente a ele. É 

. epílogo . . epílogo .



292 293

– A tentativa de golpe é justa?
– Ninguém no Equador quer um golpe de Estado. 

Rafael Correa quer vitimizar-se perante o mundo e desviar a 
atenção da opinião pública sobre o desemprego, a pobreza e 
as denúncias de corrupção. O único golpista é Rafael Correa. 
Ele mesmo confessou que participou de toda conspiração 
que resultou no golpe contra meu governo.

– As imagens de tv mostraram os policiais rebelados 
gritando seu nome...
– Eu ganhei a presidência com 3 milhões de votos, 

e todas as pessoas que votaram em mim certamente são 
contrárias às atitudes ditatoriais do presidente Correa. 
Estou no Brasil há dois dias. Tudo isso é fruto da irres-
ponsabilidade do presidente, que abusa do poder e não 
permite que no Equador haja liberdade de expressão, 
independência de funções ou prestação de contas, que não 
permite que a Assembleia cumpra sua função de legislar e 
fiscalizar. Então, qualquer coisa que acontece no país, ele 
joga a culpa em mim. Por quê? Porque as pessoas dizem 
“com Lucio, estávamos melhor”. Não são apenas os poli-
ciais que gritam meu nome.

– Por que a rebelião surgiu na Polícia Nacional?
– Porque os policiais foram prejudicados em seus 

direitos. Rafael Correa aprovou uma lei para acabar com 
os benefícios da carreira. O presidente destruiu um órgão 
da Polícia Nacional chamado Unidade de Investigações 
Especiais, que descobriu funcionários do governo vincu-
lados ao narcotráfico. Foi também a polícia que denun-
ciou a presença de ex-guerrilheiros trabalhando na 
administração pública e que detém informação sobre os 
vínculos de Rafael Correa com as farc e o narcotráfico. 

– Vim saber como funciona o processo de votação ele-
trônica – alega. – No Equador querem digitalizar as eleições 
seguindo o modelo da Venezuela. Eu defendo que se utilize o 
sistema brasileiro.

Lucio Gutiérrez não interpreta o episódio como uma 
tentativa de assassinar Rafael Correa. “Se quisessem, o teriam 
matado dentro do hospital.” O ex-presidente tampouco vê 
inclinações golpistas nas manifestações. “Ninguém quer der-
rubar Rafael Correa. Queremos que ele termine seu mandato, 
vá para casa e deixe os equatorianos em paz.”

O líder da oposição já governou o Equador por duas 
ocasiões. Na primeira delas, em 2000, fez parte de um triun-
virato que durou apenas uma noite antes de ser dissolvido 
pelos ditames constitucionais. Em 2003, voltou ao poder 
pela via eleitoral, mas foi derrubado por intensos protestos 
populares que o obrigaram a fugir do Palácio de Carondelet 
para fora do país. Então, buscou exílio no Brasil.

Lucio Gutiérrez finalizou nosso rápido bate-papo tele-
fônico com uma mensagem de “unidade nacional” contra 
Rafael Correa. “Os equatorianos mais que nunca devemos 
estar unidos para não permitir as manipulações do governo.”

– O sr. está por trás dos distúrbios policiais desta 
quinta-feira?
– As acusações de Rafael Correa são falsas e temerárias. 

Está sempre me culpando de tudo. Quando os indígenas se 
rebelaram, culpou-me. Quando os estudantes protestaram, 
culpou-me. Quando os professores saíram às ruas, Correa 
disse que eu estava por trás das manifestações. O grande cul-
pado por este episódio doloroso que aconteceu no Equador 
é Rafael Correa, porque seu governo é abusivo, corrupto e 
totalitário. É um governo intolerante, que não respeita os 
direitos dos cidadãos.
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por exemplo, outros recebiam gratificações extremamente 
maiores e desproporcionais. O caso mais famoso de irra-
cionalidade no manejo dos recursos estatais17 aconteceu em 
2008, quando funcionários da Procuradoria equatoriana se 
autoconcederam (e logo em seguida, por pressão da opinião 
pública, tiveram que devolver) prêmios classificados como 
“bônus espirituais” no valor de 10 mil dólares.

– Aprovamos a lei justamente para evitar esse tipo de 
abuso com o dinheiro público. É por isso que o povo equato-
riano nos apoia – explica o presidente, lembrando que, no 
artigo 115 da nova legislação, reconhece-se pela primeira vez 
no país o pagamento de horas extras aos membros das forças 
de segurança. – Ou seja, policiais, militares e bombeiros vão 
ganhar mais, não menos.

O especialista em segurança pública da flacso 
Fernando Carrión afirma que a administração de Rafael 
Correa aumentou como nenhuma outra o salário dos poli-
ciais, em todos os níveis.

– Desde 2007, a remuneração da Polícia Nacional subiu 
80 por cento em média. Hoje em dia, enquanto o salário 
mínimo no Equador é de 240 dólares, um policial em início 
de carreira ganha mais de 700 dólares.

Segundo informações do Ministério de Relações 
Trabalhistas, o ordenado mensal de um soldado raso na cor-
poração passou de 297 dólares, em 2006, para 797 dólares, 
em 2010: um aumento de 168 por cento. Ainda assim, cinco 
dias após os distúrbios, os ministros do Interior e da Defesa 
finalmente anunciaram um reajuste para capitães e subofi-
ciais da Polícia Nacional e das Forças Armadas, projeto que 
já há alguns meses tramitava pelo Executivo.

O governo também está implementando um plano de 
modernização da força pública no valor de 330 milhões de 
dólares, com vistas à aquisição de armas e coletes à prova de 

É por ter conhecimento de todos esses fatos que a polícia 
está protestando contra o desgoverno de Correa.

– Mas por que os policiais reagiram com tanta violência, 
tiroteios e bombas?
– Porque vêm sendo permanentemente agredidos pelo 

presidente. Assim também reagiram os indígenas e os estu-
dantes, mas, como não têm armas para se defender, foram 
reprimidos de maneira brutal pelo governo. Como Rafael 
Correa manipula muito a informação, no exterior é publi-
cada apenas a mentira de que no Equador está tudo bem – e 
não é assim. Espero que agora o mundo entenda que o país 
não vive uma democracia autêntica. Ninguém é louco: os 
policiais não vão arriscar suas vidas, suas carreiras e suas 
famílias protestando sem razão.

•

O texto aprovado com reparos pela Assembleia Nacional 
(e sancionado pelo Executivo sem levar em consideração 
as observações dos deputados) tem como objetivo regular 
o regime de trabalho do funcionalismo equatoriano, desde 
os cargos da burocracia e da tecnocracia estatal até os ser-
vidores da Polícia, Bombeiros e Forças Armadas. A nova 
lei define regras comuns de admissão, gestão de recursos 
humanos e remuneração, e acaba com alguns tipos de com-
pensações financeiras, bônus e condecorações – das quais se 
beneficiavam diretamente policiais e militares, mas não só. 

O presidente argumenta que o corte do benefício vai 
aplicar-se a todos os funcionários públicos, sem exce-
ção, para evitar a má utilização dos prêmios salariais. De 
acordo com Rafael Correa, enquanto alguns empregados 
do Estado ganhavam bonificações de 250 dólares no Natal, 
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diretamente com a cooperação ianque. Um deles era o coro-
nel Mario Pazmiño, diretor da inteligência militar equato-
riana. Pazmiño foi demitido pelo presidente após ter sido 
flagrado em franca colaboração com a cia, que inclusive lhe 
pagava um salário mensal.

Há um episódio curioso sobre a relação promíscua 
entre os órgãos de inteligência dos Estados Unidos e do 
Equador. Aconteceu em 2008. Certo dia, sem autorização 
prévia do Palácio de Carondelet, a embaixadora Heather 
Hodges entrou no edifício que abriga o comando da Polícia 
Nacional, em Quito, e levou consigo alguns computadores 
que continham informações sigilosas. Os equipamentos 
haviam sido doados por Washington, é verdade, mas a par-
ceria não supunha que a Casa Branca teria direito a acessar 
dados confidenciais das forças de segurança equatorianas.

– Se essas pessoas querem que o governo americano siga 
controlando a polícia, estão equivocadas – explicou19 o chefe 
da equipe jurídica da Presidência do Equador, Alexis Mera, 
revelando que o governo também pretende retirar da alçada 
da Polícia Nacional algumas competências que a corporação 
historicamente vem exercendo. – Há planos de entregar a 
Polícia de Imigração a outra entidade, e repassar a Polícia de 
Trânsito aos municípios. Então, há funcionários que acredi-
tam que estes são espaços de poder e que podem afetá-los.

As atribuições da Polícia Nacional no que se refere ao 
controle do trânsito são basicamente três: tramitar as licen-
ças para conduzir, registrar e emplacar veículos e regular 
o transporte público. Assim como no Brasil, o sistema de 
transporte coletivo no Equador funciona, em sua maioria, à 
base de ônibus privados. A diferença é que no país andino 
existem muitas cooperativas, em que cada motorista é pro-
prietário do veículo que dirige e trabalha para si mesmo. Em 
Quito, por exemplo, há duas opções de transporte – três, se 

balas. “Porque não basta armar-se de valor”, dizia a publicida-
de oficial que, em 2009, anunciou as melhorias na corporação. 
As estrelas da campanha são as pistolas Glock importadas 
pela Revolução Cidadã diretamente da Áustria. Até então, não 
havia jalecos blindados para todos e, para treinar a pontaria, 
os policiais tinham que comprar a própria munição.

Ao mesmo tempo em que equipou a polícia, porém, a 
administração de Rafael Correa iniciou um processo de 
investigação interna para esclarecer uma série de denúncias 
que pesavam contra membros da corporação. Havia policiais 
acusados de atentar contra os direitos humanos, cometer deli-
tos comuns e praticar diversos atos de corrupção. Entre janei-
ro de 2007 e janeiro de 2010, a chamada Comissão da Verdade 
realizou 503 tribunais disciplinares, onde foram processados 
691 quadros da Polícia Nacional. Apenas 95 foram absolvi-
dos. Quanto aos demais, 68 sofreram punições internas, 367 
tiveram que pedir baixa e 171 acabaram presos. Atualmente, 
há registros de mais de 1.500 casos de abuso policial, e as 
principais sanções recaem sobre o baixo clero da hierarquia: 
executores de ordens, soldados e oficiais de baixa gradua-
ção.18 Exatamente as funções desempenhadas pelos homens e 
mulheres que se sublevaram no 30 de setembro.

– Foi o julgamento de policiais envolvidos em denúncias 
de corrupção e desrespeito aos direitos humanos, combinado à 
eliminação de condecorações, que acabou provocando a rebe-
lião – conclui Fernando Carrión, da flacso.

Mas não só, até porque a cruzada da Revolução Cidadã 
contra o mau uso do distintivo não parou por aí. Além da 
punição de policiais por atentados contra os direitos huma-
nos, o fim da parceria que a Polícia Nacional e as Forças 
Armadas (sobretudo os setores de inteligência) mantinham 
com o Departamento de Estado dos Estados Unidos desa-
gradou sobremaneira alguns quadros que se beneficiavam 
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sobre uma área nevrálgica da política pública”.
O presidente Rafael Correa faz coro com essa 

interpretação:
– O controle do trânsito é uma fonte de renda, muitas 

vezes desonesta, para alguns policiais corruptos. Inclusive, 
há policiais que nem sabem quanto ganham, pois suas 
rendas provêm de outras fontes – denuncia, oferecendo 
um indício para compreender por que a rebelião de 30 de 
setembro não contou com a participação de tantos milita-
res. – Esse tipo de prática não existe nas Forças Armadas, 
que vivem de seu soldo.

Uma hipótese plausível para explicar a revolta espe-
cífica dos policiais sugere que a Lei Orgânica do Serviço 
Público passou a vigorar no Equador dentro de um con-
texto de profunda adversidade para alguns membros da 
corporação, que estariam intranquilos com o avanço das 
reformas conduzidas pelo presidente da República.21

A lei em si apenas modificou o sistema de remunera-
ção complementar dos membros das forças de segurança 
do Estado. Agora, o salário de policiais, militares e bom-
beiros aumentaria conforme as horas extras trabalha-
das – e não mais pelos atos de bravura que, antes, abriam 
caminho para a outorga de condecorações e recompensas 
financeiras. Houve, pois, uma mudança no critério de assi-
nação das bonificações: e aqui pode haver nascido uma 
razão simbólica para animar os protestos.

No lugar do “mérito” em ação, se concede [prêmios financei-
ros] segundo o tempo de trabalho diário. O impacto “identi-
tário” da mudança para a polícia parece ser tão importante, ao 
menos, quanto o puramente pecuniário.22

Os policiais se teriam ressentido muito mais que os milita-
res com a medida porque, em teoria, estão mais expostos 

contabilizamos os táxis: um oficial e outro privado.
O oficial é mantido pelo poder público, mas tem um 

alcance limitado. Trafega em corredores exclusivos e faz 
o trajeto do sul ao norte ou do norte ao sul da cidade. São 
movidos por energia elétrica, têm horários mais rigorosos 
e só param nos pontos predeterminados, elevados em rela-
ção à rua. Para entrar, há que depositar uma moeda de 25 
centavos na máquina e passar por uma roleta. Se você não 
tem trocado, um funcionário te facilita a vida com moedas 
miúdas. Outro, o segurança, zela pelo patrimônio de vidro. 
Podem ser de três tipos: EcoVía, TroleBus ou MetroBus. 
Funcionam basicamente da mesma maneira: o passagei-
ro entra no ponto, e as portas se abrem automaticamente 
quando chega o ônibus articulado.

Apenas 25 centavos também custa a passagem no outro 
sistema. Este é privado, mantido por pequenas cooperati-
vas que operam uma ou duas ou três linhas, no máximo. 
Os ônibus são de todas as cores, azuis, amarelos, verdes, 
vermelhos. O passageiro se guia muito mais pelo nome da 
empresa do que pelo trajeto estampado no vidro. Quando 
vivi em Quito, sempre pegava o Bus Tipo Latina ou Tipo San 
Francisco. Mas há uma infinidade deles: Tipo Catar, Tipo 
Atahualpa, Tipo Quitumbe, dependendo do nome da coo-
perativa. Não há catracas. As paradas existem, mas não se 
respeita. Qualquer lugar é lugar para subir ou descer, depen-
dendo do gosto ou da necessidade do passageiro.

De acordo com Franklín Ramírez Gallegos,20 professor 
da flacso, “muitos policiais e ex-policiais são proprietários ou 
grandes acionistas das cooperativas de táxis e ônibus”. Portanto, 
as reformas que o governo pretende realizar na administra-
ção do trânsito, retirando-a das mãos da Polícia Nacional, 
“desmonta um dos eixos do poder institucional e financeiro 
da polícia, pois destina aos governos locais a responsabilidade 
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O movimento indígena foi um grande aliado de Rafael 
Correa durante a campanha eleitoral que o levou ao poder 
pela primeira vez, em 2006. Também esteve ao lado do pre-
sidente na convocatória de uma Assembleia Constituinte e, 
mais tarde, no referendo popular que aprovou o conteúdo 
da nova Constituição Plurinacional do Equador. Aliás, mais 
que meros apoiadores, os indígenas foram a grande alavanca 
que impulsionou as mudanças institucionais no país, fruto 
de uma intensa luta social iniciada com o levante dos povos 
originários em 1990.24

Contudo, as organizações indígenas romperam 
com o presidente em janeiro de 2009. Segundo a conaie, 
Rafael Correa e Aliança país já estavam desrespeitando a 
Constituição – que eles próprios escreveram – apenas três 
meses após sua aprovação. Esse desrespeito se expressou 
primeiramente pela sanção da Lei de Mineração, que abriu 
as reservas minerais do país a companhias transnacionais 
canadenses e inaugurou no Equador a extração de minérios 
a céu aberto e em larga escala. Ou seja, um atentado aos três 
princípios fundamentais do novo texto constitucional, pelos 
quais os índios vêm lutando e morrendo há séculos: os direi-
tos da natureza, a plurinacionalidade e o sumak kawsay ou 
bom-viver.

– A conaie realizou algumas mobilizações nacionais 
desde que rompemos com Rafael Correa, mas em nenhum 
momento exigimos sua saída do governo. A renúncia do 
presidente não está em nossos planos. Não é o momento 
conjuntural para isso – esclarece Miguel Guatemal. – Mas 
queremos que Rafael Correa mude de atitude e respeite os 
direitos dos povos indígenas: os direitos que temos a nossos 
territórios e costumes, o direito à vida e aos recursos natu-
rais, que são de todos.

Apesar disso, em meio ao caos do dia 30 de setembro, 

à oportunidade de agir com coragem e serem reconhecidos 
por sua valentia. Isso porque combatem o crime diariamen-
te nas ruas das cidades, enquanto os membros do Exército, 
Marinha e Aeronáutica geralmente têm que esperar guerras 
ou pequenos conflitos fronteiriços para demonstrar bravura 
em combate e receber condecorações.

Alguns intelectuais, como Pablo Ospina Peralta e 
Franklín Ramírez Gallegos, lançam mão também dessa 
linha interpretativa para compreender a razão que levou os 
militares a se colocarem majoritariamente ao lado de Rafael 
Correa e, inclusive, trocar tiros com os policiais para resga-
tá-lo com vida de seu cativeiro no Hospital.

– As Forças Armadas mostraram-se mais profissionais, 
com mais liderança e menos corrupção. Os militares sabem 
que nós dobramos seu soldo, assim como também o salário 
dos policiais – conclui o presidente.23

•

O movimento indígena acrescenta que a arrogância de 
Rafael Correa e seu estilo autoritário de governar contribuí-
ram e muito para a rebeldia dos policiais – da mesma manei-
ra que, antes, foram o caldo de cultivo para as manifesta-
ções de professores, estudantes e dos próprios indígenas, 
que tiveram lugar no país depois que a nova Constituição foi 
aprovada, em 2008.

– Até certo ponto, os soldados têm razão em reclamar, 
porque são trabalhadores e foram desrespeitados – expli-
ca Miguel Guatemal, vice-presidente da Confederação de 
Nacionalidades Indígenas do Equador (conaie). – O gover-
no quis usar o povo equatoriano simplesmente para medir 
sua popularidade. Nós não apoiamos totalmente nem a polí-
cia nem o governo. Temos um amplo projeto para o país.
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lamentou o ocorrido e chamou as lideranças indígenas para 
conversar. Os representantes da conaie, confeniae, ecu-
arunari e outras organizações foram recebidos no Palácio 
de Carondelet e discutiram com o presidente – o diálogo, 
porém, não floresceu.

– Quando fazemos alguma manifestação, o governo 
imediatamente leva nossos dirigentes à Justiça. Agora há 
mais de 40 companheiros respondendo processo criminal. É 
uma violação a nossos direitos. Rafael Correa nos chama de 
subversivos, rebeldes e guerrilheiros e minimiza nossos pro-
testos – se queixa Miguel Guatemal, da conaie. – O governo 
quer fazer as coisas à sua maneira, não aceita sugestões e não 
quer que reclamemos. Durante as eleições, Rafael Correa nos 
disse uma coisa, mas no governo está fazendo outra.

•

O impasse dentro do Hospital da Polícia Nacional se esten-
deu tanto que militantes da Aliança país e apoiadores do 
governo foram de encontro aos soldados rebelados exigir a 
libertação imediata do presidente. No centro de Quito, uma 
multidão se concentrava em frente ao Palácio de Carondelet 
para demonstrar o respaldo popular do presidente. Muita 
gente, porém, preferiu ficar em casa e acompanhar pela tele-
visão o desfecho da mais recente crise institucional do país.27

Já avançada a noite, e uma vez que os policiais não libe-
ravam as saídas do edifício hospitalar, Rafael Correa acio-
nou os grupos de elite das Forças Armadas para um resgate. 
Na operação, os militares contaram com a ajuda de divisões 
especiais da Polícia Nacional, que mantinham a lealdade 
ao presidente. Um veículo foi levado a uma das portas do 
local. Rafael Correa sentou-se numa cadeira de rodas, e um 
corredor humano formou-se para dar-lhe passagem. Ao seu 

o Movimento de Unidade Plurinacional Pachakutik Novo 
País, braço partidário do movimento indígena, lançou um 
manifesto pedindo a saída de Rafael Correa, nestes termos:

Perante a grave comoção política e crise interna, gerada pela 
atitude ditatorial do presidente Rafael Correa, ao violentar os 
direitos dos servidores públicos e da sociedade em seu conjun-
to, convocamos o movimento indígena, movimentos sociais e 
organizações políticas democráticas a construir uma só frente 
nacional para exigir a saída do presidente Rafael Correa, ao 
amparo do que estabelece a Constituição.25

– Durante a revolta dos policiais, o presidente vinha amea-
çando aplicar a morte cruzada – explica Jorge Guamán, diri-
gente nacional do Pachakutik.

A “morte cruzada” é um mecanismo previsto pela 
Constituição do Equador que, em alguns casos, permite ao 
presidente dissolver o Congresso, com a contrapartida de 
colocar seu cargo à disposição do voto popular. O inverso 
também é permitido: a Assembleia pode destituir o presi-
dente, mas os deputados instantaneamente perdem o man-
dato. Em ambos os casos, convocam-se eleições gerais.

– Nossos assembleístas encorajaram o presidente a apli-
car a morte cruzada que vinha prometendo, só isso – con-
tinua Jorge Guamán. – Seremos os defensores da democra-
cia, mas não de uma democracia uniforme, com apenas um 
pensamento. Queremos uma democracia que construa um 
Estado plurinacional e intercultural no Equador.

Em 2009, os indígenas se levantaram contra o gover-
no para exigir respeito à Constituição. Os protestos foram 
especialmente intensos nas províncias amazônicas, onde 
houve uma morte: Bosco Wizuma, professor da etnia shuar, 
foi alvejado26 pelas forças policiais que reprimiam as mani-
festações. O caso gerou comoção nacional, Rafael Correa 
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ganhadores e dois perdedores após os distúrbios policiais.
– A aceitação de Rafael Correa entre a população subiu 

bastante, e as Forças Armadas são neste momento a insti-
tuição com maior legitimidade no país – explica Fernando 
Carrión, da flacso. – Por outro lado, os grandes perdedo-
res são a Polícia Nacional, que já tinha uma avaliação muito 
negativa entre a população, e a Assembleia Nacional, que 
caiu no conceito dos equatorianos.

O professor faz questão de frisar que 95 por cento dos 
entrevistados pedem um maior diálogo entre o governo e 
a oposição. “Os opositores saem muito debilitados. As lide-
ranças que estavam sendo construídas no Congresso e nos 
meios de comunicação se pulverizaram após os aconteci-
mentos de 30 de setembro”, esclarece. “O povo acredita que 
os partidos de oposição tentaram se aproveitar politicamente 
do episódio – e fracassaram.”

Para o economista Alberto Acosta, passada a tormenta, 
o presidente tem em mãos a oportunidade histórica de se 
reencontrar com as origens do processo político e social que 
desencadeou a Revolução Cidadã.

– Existe um mal-estar pela forma que Rafael Correa 
governa o país: não há diálogo, não há espaços de participa-
ção, as leis são impostas inclusive contra os mandatos consti-
tucionais – explica. – Nos primeiros anos de governo, o presi-
dente tinha o respaldo dos indígenas, professores, estudantes 
e de muitos setores da sociedade. Agora está perdendo o apoio 
dos movimentos sociais. É preciso uma guinada política na 
direção do processo inicial.

redor, militares e policiais protegiam com escudos e com os 
próprios corpos a integridade física do chefe de Estado. Lá 
fora, o tiroteio havia começado.

Com as luzes do hospital apagadas, Rafael Correa foi 
colocado na caminhonete prateada que o levou a toda velo-
cidade para longe dos disparos. No total, oito pessoas mor-
reram durante a jornada de protestos contra e a favor do 
governo. Em Guayaquil, três cidadãos perderam a vida por 
causa dos distúrbios. Na capital, Quito, as vítimas foram um 
estudante, um militar e três policiais. Segundo o ministério 
da Saúde, 274 pessoas ficaram feridas.

– É o fato político mais violento das últimas décadas 
– lembra Alberto Acosta, ex-presidente da Assembleia 
Constituinte, ex-ministro de Minas e Energia e fundador 
do partido de Rafael Correa, Aliança país, mas que agora já 
não está entre os apoiadores incondicionais do presidente. 
– Derrubamos três governantes com manifestações popula-
res recentemente, mas nunca houve tanta violência.

Na sacada do Palácio de Carondelet, cercado por seus 
colaboradores mais próximos e ovacionado por simpatizan-
tes que lotavam a Plaza Grande, Rafael Correa reafirmou seu 
compromisso com a aplicação da Lei Orgânica do Serviço 
Público, o fim dos prêmios salariais por condecorações e o 
pagamento das horas extras e outros benefícios inerentes ao 
regime especial de trabalho da Polícia Nacional e das Forças 
Armadas. Disse que os manifestantes sequer conheciam o 
teor da lei contra a qual protestavam, falou em desinforma-
ção e culpou os “conspiradores de sempre” pelo caos que 
tomou conta do país naquela quinta-feira triste.

– Obrigado a todos que arriscaram a vida pelo presi-
dente – agradeceu.

Algumas pesquisas de opinião realizadas no Equador 
nos primeiros dias de outubro apontam que houve dois 
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com a Revolução Bolivariana em curso na Venezuela e o canal direto que Golinger 
estabeleceu com Hugo Chávez, inclusive sendo convidada a acompanhá-lo em visi-
tas oficiais ao Irã, Belarus e Líbia, cabe destacar um trecho do artigo que guarda refe-
rência direta com as acusações da advogada aos movimentos sociais equatorianos 
que supostamente seriam financiados pelos Estados Unidos para fazer oposição a 
Rafael Correa: “‘Golinger has systematically attacked defenders of human rights and 
freedom of expression by presenting them as puppets of Washington, something far 
from the truth,’ said Andrés Cañizález, who came under her scrutiny for heading 
a press freedom group that received financing from the National Endowment for 
Democracy. ‘Paradoxically she uses a right established in the United States, of access 
to public information, which Venezuelans do not have,’ Mr. Cañizález said.”

12 ramonet, 2011.

13 isch, 2010

14 ospina peralta, 2010.

15 long, 2010.

16 ramonet, 2011.

17 ramos & páez, 2010.

18 ospina peralta, 2010.

19 Idem.

20 gallegos, 2010.

21 ospina peralta, 2010.

22 Idem.

23 ramonet, 2011.

24 Por isso é que a tese de Eva Golinger é tão contestada dentro e fora do país por quem 
conhece minimamente a trajetória do movimento indígena equatoriano.

25 A divulgação desta nota e a atuação dos membros do Pachakutik, favorável à saída 
do presidente Rafael Correa durante a rebelião policial, rendeu mais um trocadi-
lho para o rico imaginário político do Equador. Os membros da Polícia Nacional 
são conhecidos entre os equatorianos, com algum toque de ironia, como chapas. 
E quem se colocou contra a tentativa de golpe de Estado e, portanto, condenou a 
atitude tomada pelo Pachakutik durante os momentos de tensão do 30 de setembro 
não tardou a rebatizar o partido indígena como Chapakutik, em referência à sua 
simpatia pelos policiais sublevados.

26 “Gobierno dice: perdigón mató a Wizuma; indígenas insisten en crimen de Estado”, 
in El Comercio. Quito, 21/07/2010.

27 Não há estatísticas precisas sobre o tamanho da mobilização cidadã que saiu às 
ruas para defender o presidente. Estima-se que, durante toda a jornada, um total 
de 20 mil pessoas protestou contra a rebelião policial que se produzia no Hospital 
da Polícia e, depois, festejou a vitória de Rafael Correa na Plaza Grande. ospina 
peralta, 2010.

NOTAS

1 “De la información disponible, en Galápagos y Sucumbíos la huelga no fue acatada, 
mientras en las ciudades de Cuenca y Esmeraldas la tropa regresó al trabajo luego 
de negociaciones con sus superiores.” ospina peralta, 2010.

2 ramonet, 2011.

3 Idem.

4 “Policías llamaban a matar al presidente de la República el 30 de septiembre”, in 
Andes. 04/10/2010. Os arquivos de áudio estão disponíveis em http://andes.info.
ec/actualidad/registro-de-comunicaciones-de-la-central-radio-patrulla-deja-en-
evidencia-intencion-de-asesinar-al-presidente-correa-32241.html

5 ospina peralta, 2010; ramonet, 2011; ramos & páez, 2010.

6 ospina peralta, 2010.

7 ministerio, 2010.

8 ramonet, 2011.

9 ministerio, 2010.

10 Idem.

11 Mais informações sobre Eva Golinger podem ser encontradas em seu blogue 
Postcards from the Revolution (www.chavezcode.com) e também num perfil 
publicado pelo New York Times em 05/02/2011: “In Venezuela, an American Has 
the President’s Ear”, disponível em http://www.nytimes.com/2011/02/05/world/
americas/05venezuela.html?ref=americas. Além do enorme comprometimento 
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maria laura patiño, advogada ambiental
miguel guatemal, vice-presidente da conaie
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Após ser palco de massivas mobiliza-
ções populares e indígenas que culmi-
naram na eleição do presidente Rafael 
Correa, em 2006, o Equador passa por 
uma das fases mais importantes de sua 
história: um período de transição social, 
política e econômica que guarda estreita 
relação com os maiores desafios atual-
mente vividos pela humanidade.
 As sociedades ocidentais elevaram 
a degradação ambiental a níveis críti-
cos e, agora, devem decidir se trans-
formam radicalmente seus padrões de 
desenvolvimento ou assistem à natu-
reza agonizar. O Equador, dono de uma 
invejável biodiversidade, está no olho 
desse furacão: o país vive da explo-
ração petrolífera e da exportação de 
produtos primários – uma vocação 
comercial que, sim, tem gerado divi-
sas, mas até agora não trouxe bem- 
-estar ao conjunto da população.
 Rafael Correa se encontra no meio 
do caminho entre uma mudança pro-
funda e radical, que obrigatoriamente 
supõe a adoção de novos paradigmas 
econômicos, e a continuação de polí-
ticas capitalistas que, apesar de terem 
rompido com o neoliberalismo, ainda 
não resolveram o problema central do 
desenvolvimento: o redimensionamento 
das relações homem-natureza.
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