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A América Latina precisa abrir mão do populismo e 
abraçar o institucionalismo 
 
OBSERVATÓRIO 
 
Por Marcos André Vinhas Catão, Professor da Escola de Prática Jurídica da Universidad  
Complutense de Madrid – UCM. 
 
Os últimos resultados eleitorais na Argentina mostram que o extremismo na América Latina não 
perdeu o seu vigor. A opção por uma dinastia populista que submeteu o país a toda sorte de 
empirismos econômicos demonstra quão radicais e confusos nós, latino- americanos, somos na 
eleição de nossos destinos. Mas qual a gênese de tantos desatinos, desse extremismo sem 
precedentes que faz com que o mundo esteja nos abandonando por um Extremo Oriente, cada vez 
mais produtivo, educado e tolerante? Somos atualmente para grande parte do mundo o lado oposto, 
o Extremo Ocidente do Sul: a região das instabilidades políticas, da insegurança jurídica, dos 
discursos chulos e vazios, e de uma violência e desigualdade social que são hoje nossa marca 
registrada perante o mundo. 
 
Talvez esse autoflagelo a que nos impusemos possa ser explicado por duas vias, as quais não 
raramente justificam a riqueza ou o infortúnio das nações: a história e o grau de institucionalismo dos 
países. Quanto à abordagem histórica, pouco se comenta, mas a verdade é que os processos de 
independência dos países latino- americanos – seja pelo caminho da experiência monárquica 
(Brasil) seja pela via republicana (Bolivar e San Martin) – foram desastrosos. No caso da América 
bolivariana (Panamá até Bolívia), o discurso anticolonial (vg. o mito da “leyenda negra” espanhola) 
fez irromper países sem a mínima capacidade de autogestão. No Brasil, uma coroa igualmente frágil 
do ponto de vista econômico, bélico e intelectual, pouco contribuiu para a construção de um sentido 
de nação que quisesse ser próspera. 
 
A verdade é que tanto a América Latina espanhola quanto a portuguesa são filhas dos estragos de 
Napoleão na península ibérica. O ocaso da utópica construção bolivariana (incitado tanto pela 
França napoleônica e depois iluminista quanto especialmente pela Inglaterra) que se desmantelou 
antes de nascer, e a continuidade do tráfico de escravos, que desaguou no descaso com a raça 
negra no Brasil, são exemplos dessa infeliz e insólita puberdade.  
Com a comemoração dos duzentos anos de independência de vários países latino- americanos, 
entre os quais o Peru em 2021 e o Brasil em 2022, chegamos ao que muitos historiadores 
consideram a fase adulta de uma nação. E nos questionamos se a história atrapalha o nosso 
institucionalismo, ou se o institucionalismo pode romper definitivamente com uma história 
conturbada. 
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Por essas bandas, apesar do quadro geral não ser dos mais entusiasmantes, os países que mais 
avançaram em matéria de institucionalismo (Colômbia e Chile) são os que mais cresceram em poder 
de compra por paridade. Mas é preciso ter instituições fortes e efetivamente integradas à vontade 
pública.  
O institucionalismo pugna por accountability (eficiência do serviço público) não como traço mais ou 
menos liberal, mas como valor democrático. É o que Hannah Arendt chamava em “A vida do 
espírito” de “vontade” social. Paradoxalmente, a vontade (will) de uma nação é uma ação 
antipolítica, mas ao mesmo tempo fonte de uma atitude política. Tome-se, por exemplo, a irrupção 
do Extremo Oriente como novo centro da economia mundial. 
 
A despolitização individual está fundada em uma ação política de longo prazo que é o crescimento 
econômico e social. A transição desde Mao (política) até Xi (antipolítica) na China tem esta 
conotação. Também o crescimento da Coreia do Sul inversamente antagônico ao da Argentina, que 
fora uma das nações mais avançadas do mundo no início do século passado. Uma ação política 
(reforma educacional baseada no desenvolvimento cognitivo nos anos 1980) gerou uma “vontade” 
absoluta que integra todos e não deixa espaço a políticas que se voltem contra o que foi construído. 
 
E, diante do exemplo do Extremo Oriente, é o momento de salvarmos uma partida em que 
começamos perdendo, a partir das nossas conturbadas formações como nações, enquanto origem 
de nossa história. Se decorridos duzentos anos de independência, a história já é passado, que o 
futuro possa romper em parte com o negativo legado de muitos heróis e discursos. Muito se fala que 
a democracia leva ao desenvolvimento. Mas em um século em que o populismo se usa da 
democracia, é importante diagnosticar que as nações mais desenvolvidas tanto no plano econômico 
quanto no social não são simplesmente aquelas que adotam o sufrágio universal como regra. São 
aquelas em que não há espaço para a narrativa personalista ou de grupos, mas sim pelo respeito ao 
institucionalismo que aja em favor não de governos mas da “vontade” das nações. 


