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Actas



Além da viragem à Esquerda? Hard Power e liderança regional
no hemisfério Ocidental, 1945-2008

Palavras chave: Ideologia e pragmatismo, política externa, hard power, liderança regional, America Latina.

O regionalismo da América Latina teve início na década de 60, foi relançado nos anos 

oitenta – após a terceira onda de democratização – e novamente nos anos 2000, na se-

quência da crise do neo-liberalismo e da ascensão da esquerda latino-americana. Alegada-

mente, a mudança de regime e de marés ideológicas estiveram na raiz dessas tentativas 

de integração. Desafi amos este ponto de vista e afi rmamos que as capacidades estruturais 

– defi nidas pela força demográfi ca, económica, e militar são a chave para entender os 

fl uxos e refl uxos das iniciativas de construção da região nas Américas, já que representam 

o potencial de uma componente crucial do regionalismo: liderança. A fi m de testar a nossa 

hipótese, usamos uma medida quantitativa – o Índice Composto de Capacidade Nacional 

(CINC) para atribuirmos um valor anual à variável independente e um papel de medidas 

qualitativas na criação de novas organizações regionais – como representante da liderança. 

Como variante de controlo, analisamos a participação dos países do Hemisfério Ocidental 

na criação de redes extra-regionais. Os nossos resultados demonstram que entre o fi nal da 

Segunda Guerra Mundial e 2008, foram as capacidades estruturais, e não a ideologia, as 

responsáveis pelo êxito (relativo) material dos esforços de integração, embora a ideologia 

seja pelo menos igualmente importante para explicar a integração retórica.

Andrés Malamud – Investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 

Licenciou-se na Universidade de Buenos Aires e doutorou-se em Ciências Políticas e Sociais no In-

stituto Universitário Europeu em Florença. Foi investigador convidado no Max Planck Institute em 

Heidelberg e professor em universidades na Argentina, Brasil, Itália, México, Portugal e Espanha. 

Os seus artigos sobre integração regional comparada, instituições governamentais e partidos, Estudos 

da União Europeia e política da América Latina têm sido publicados na Latin American Research 

Review, Cambridge Review of International Aff airs, Journal of European Integration, Latin American 

Politics and Society, e Contexto Internacional, entre outras. Durante quatro anos integrou a Associação 

Latino-Americana de Ciência Política. (ALACIP).

Júlio César Cossio Rodriguez – Doutorando em Ciência Política pela Universidade de Lisboa – 

Instituto de Ciências Sociais.
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