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Trátase dun proceso incipiente, que ten o 
desafío, como propón Arturo Escobar, 
de «ampliar o espazo epistémico e social 
do que tradicionalmente se ten considera-
do pensamento crítico latinoamericano».1 
Escobar propón incluír xunto ao pensamen-
to de esquerda alomenos dúas grandes ver-

1. Escobar, Arturo: «Desde abajo, por la izquierda 
y con la tierra. La diferencia de Abya Yala/Afro/
Latino-América» en: Rescatar la esperanza. Más 
allá del neoliberalismo y el progresismo. 2016. 
Entrepobos, Barcelona.

tentes que xurden das loitas e o pensamento 
«dende abaixo»: o pensamento autonómico 
e o pensamento da terra. Dende a perspec-
tiva feminista, é necesario incorporar «o 
pensamento dende o corpo». É dicir, as rela-
cións de poder que o atravesan, a articula-
ción da autonomía individual e a colectiva, 
as relacións co territorio e coa natureza.

No «xiro á esquerda»  identifícanse un 
conxunto heteroxéneo de procesos e cul-
turas políticas disímiles. Porén, a pesar da 
súa heteroxeneidade, todos se identificaron 
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Cando a destra é sinistra  
e a sinistra non é destra.
Unha perspectiva crítica 
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latinoamericanas

Facer un balance da década de gobernos progresistas da rexión, é unha tarefa que excede o 
individual e depende das posibilidades dun debate crítico que permita ver luces e sombras, 
á vez que analice as raíces máis profundas dos déficit epistémicos, culturais e políticos das 
esquerdas latinoamericanas.
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mutuamente como partidos de esquerda e 
constituíron campos de alianza (Foro de San 
Pablo e ALBA) que nunca se puxeron en 
cuestión.

A Fronte Sandinista de Liberación Nacio-
nal liderada por Daniel Ortega pertence a 
ambos os dous espazos, sen que se teñan 
cuestionado as súas estratexias de perpetua-
ción no poder, as súas políticas restritivas en 
materia de dereitos sexuais e reprodutivos 
ou as alianzas conservadoras que sustentan 
o goberno. Pola contra, en xuño do 2016 
a declaración do XXII Encontro do Foro 
de San Pablo saúda o respaldo popular «ao 
FSLN e ao seu líder, o comandante Daniel 
Ortega, candidato presidencial para as elec-
cións de novembro nese país, nas que o 
pobo nicaraguano, seguro do seu triunfo, 
deu unha lección de soberanía ao non per-
mitir a tradicional intervención das poten-
cias imperialistas nos procesos democráticos 
dos nosos países baixo o disfraz da obser-
vación electoral».Esta postura é compartida 
por unha parte significativa de movementos 
sociais, profundizando o que Boaventura de 
Sousa Santos chama «unha relación fantas-
mal entre a teoría e a práctica».2

Alejandro Bendaña afirma que «a dife-
renza dalgúns países en América do Sur, 
lamentablemente non é posible enumerar 
significativas iniciativas progresistas, senón 
máis ben enormes retrocesos» como a prohi-
bición do aborto terapéutico, a profundiza-
ción das desigualdades sociais, as concesións 
a empresas multinacionais ou a indefensión 
das comunidades indíxenas ante o tráfico de 
terras e madeira amparados polo gran capital 
e autoridades políticas. No mesmo sentido se 
pronuncia o Movemento Feminista de Nica-
ragua sobre a nova coxuntura electoral. Nun 
dos seus últimos documentos afirma que 
«rexeita a utilización do corpo das mulleres 
para negociar cotas de poder entre os pode-
res político, económico e relixioso, por iso 
continuaremos loitando cos nosos propios 
medios e facendo alianzas unicamente con 
aqueles actores sociais dispostos a colocar no 
centro das propostas de cambio, a xustiza e 
a igualdade para homes e mulleres en todos 
os planos da vida».3

2. De Sousa Santos, Boaventura: «Epistemologias 
del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana». 
Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana 
y Teoría Social Año 16. Nº 54 (Xullo-Setembro, 
2011) pp. 17-39. CESA–FCES–Universidad del 
Zulia. Maracaibo-Venezuela.

3. «Una postura feminista ante la situación 
nacional». Movimiento Feminista de Nicaragua. 
18 de outubro 2016

Cando a práctica política queda ancora-
da en conceptualizacións da Guerra Fría, 
só se pode estar «con» ou «contra» e toda 
reflexión cuestionadora é colocada auto-
maticamente no campo da dereita. Segundo 
Boaventura de Sousa Santos «a perda dos 
substantivos críticos, combinada coa rela-
ción fantasmal entre a teoría crítica eurocén-
trica e as loitas transformadoras na rexión, 
non só recomendan tomar algunha distancia 
en relación ao pensamiento crítico pensado 
anteriormente dentro e fóra do Continente; 
moito máis ca iso, esixen pensar o impen-
sado, ou sexa, asumir a sorpresa como acto 
constitutivo do labor teórico».

Progresismo e populismo
Eduardo Gudynas sostén que «os progre-
sismos expresan reximes políticos hete-
rodoxos, onde coexisten novidades que 
poderían identificarse como de esquerda, 
xunto a outras máis conservadoras; fixé-
ronse algunhas innovacións pero á vez 
permaneceron compoñentes que se arras-
tran dende as décadas neoliberais».4 Pero 
o que nun principio podía ser cualificado 
de «xiro á esquerda» –caracterizado por un 
novo rol do Estado e a inclusión de voces 
e demandas dos movementos sociais con 
expectativas de cambio emancipatorio– 
enfrontou os límites das súas propostas 
«neodesarrollistas» e deixou á luz, como 
di Maristella Svampa, que «os populis-
mos realmente existentes nos insertan nun 
escenario máis pesimista, que advirten 
sobre conflitivas relacións sobre mode-
los de democracia, sobre confrontación 
entre gobernos progresistas e movemen-
tos sociais e as crecentes limitacións dos 
proxectos neoestractivistas».5

As tensións e contradicións desa hetero-
doxia, xunto á corrupción dalgúns procesos 
xeraron rupturas de diferentes movemen-
tos de base. Dirixentes do PT brasileiro, 
afirman terse separado dos movementos 
sociais, sen reflexionar que iso sucedeu 
precisamente debido ás súas opcións e 
concesións ao capitalismo depredador, 
ao agronegocio e ás finanzas. Non foron 
actos inocentes, e as súas repercusións son 
gravísimas dende o punto de vista político, 
ecolóxico e social.

4. Gudynas,Eduardo: La identidad de los 
progresismos en la balanza. ALAI 2015.

5. Svampa, Maristella: «América Latina: Fin de ciclo 
y populismos de alta intensidad» en Rescatar 
la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el 
progresismo. 2016. Entrepobos, Barcelona.
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Referirse exclusivamente á crítica do impe-
rialismo e dos grandes medios de comuni-
cación, amputa o desenvolvemento dun 
pensamento crítico de esquerda capaz de ali-
mentarse da práctica para analizar as políticas 
económicas dos gobernos, as súas opcións e 
alianzas.

As loitas dos feminismos confróntanse 
cunha cultura de esquerda, pero tamén dou-
tras vertentes do pensamento crítico, que 
continúa marxinando campos do activismo 
político-feminista a un lugar secundario, 
reproducindo unha obsoleta división teóri-
ca e practicamente entre «o político» como 
xestión do Estado, e as relacións sociais 
cotiás nas que a exclusión social, o racismo, 
o sexismo e a hetero-normatividade, se arti-
culan nas persoas de carne e óso, nos corpos 
das mulleres que padecen violencia e das 
nenas e nenos que padecen abusos sexuais.

Cal é o campo das alianzas ao que os par-
tidos de esquerda teñen dado privilexios? 
As relacións con feministas, ecoloxistas, 
activistas de dereitos humanos son unha e 
outra vez estigmatizadas e ridiculizadas por 
mirar «a árbore e non ver o bosque», sen 
comprender que é precisamente o bosque o 
que non nos gusta.

Os movementos que pretenden un cam-
bio social deberían identificarse pola radica-
lidade imaxinativa das súas propostas para 
crear novas formas de produción da política 
e de organización da sociedade. Como pen-
samos o noso futuro como sociedade?

Construír novos rumbos emancipado-
res require un cambio da perspectiva de 
análise. Ese segue a ser o principal campo 
de disputa política. Deberíamos comezar 
por colocar no centro do debate a con-
tradición capital-vida, tal como a define a 
economía feminista, para pensar a calidade 
mesma da vida ou «a vida que merece ser 
vivida».

O diálogo plural é unha ferramenta polí-
tica, pero é tamén unha proposta emancipa-
dora en si mesma, xa que abre a posibilidade 
de facer política feminista dende a diversi-
dade e cunha pluralidade de miradas. No 
escenario político de América Latina e neste 
feminismo de mil rostros diferentes, dialo-
gar sobre imaxinarios construídos nas loitas 
por constituírse en protagonistas da súa his-
toria, e facer dese diálogo un espazo fértil 
para a acción política, permite desmantelar 
imaxinarios colonizados e fortalece novas 
alianzas e interaccións. n
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