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Nos últimos anos, as ininterruptas seqüências de fenômenos socioeconômicas têm modificado 
a estrutura política da América do Sul, principalmente a respeito da liderança da região. A 
influência socialista de Cuba contra a força ideológica dos Estados Unidos é um dos mais 
complicados elementos para a formação de uma concreta liderança com os mesmos objetivos 
para todos os países da América do Sul. 

Ademais, a influência socialista cubana sobrevive nas mãos do presidente venezuelano Hugo 
Chávez, entre os dois países (Cuba e Venezuela), a política do socialismo é um ideal dos 
governos, as constantes relações internacionais entre Cuba e Venezuela é claramente um 
obstáculo de grande dimensão para a total integração norte-americana na América do Sul. 

Independente de o Brasil ter a maior extensão territorial e também se julgar o líder sul-
americano, o panorama da atual realidade não compreende esta unanimidade, outros 
personagens do mesmo cenário não aceitam completamente a liderança brasileira e uma outra 
visão compreende que a América do Sul caminha para um novo posicionamento donde surgirá 
o verdadeiro líder. 

Seguramente, os constantes fenômenos socioeconômicos na Bolívia com a política do 
presidente Morales, de outro modo, as diversas estratégicas do presidente Chávez em 
promover a Venezuela como um dos países de maior influência no contexto sul-americano, 
alguns conflitos de fronteira vivenciados entre o Equador e a Colômbia sobre as FARC, são 
aspectos relevantes para determinar uma instabilidade de liderança na região sul-americana. 

Ademais, os presidentes: Lula (Brasil), Chávez (Venezuela), Morales (Bolívia), Correa 
(Equador) e Kirchner (Argentina) são apenas no contexto de lideranças, representantes oficiais 
dos próprios países e não têm nenhuma outra influência sobre os outros componentes da 
América do Sul, existe uma grande distância para uma liderança sul-americana, neste 
momento atual é completamente impossível a aceitação de um líder. 

Portanto, a impossibilidade de uma liderança sul-americana é como uma Caixa de Pandora, 
qualquer um que se atrever à abertura dessa caixa derramará sobre toda a região uma 
infinidade de problemas, principalmente na atual realidade da América do Sul. Uma prova de 
fogo é vivenciada neste período histórico, o tema "liderança" não se trata atualmente das 
questões de um debate político, cada governo intenciona na construção do poder para a 
aplicação futura da liderança sul-americana.  

Em outras palavras, um dos motivos negativos sobre a liderança brasileira sobre a América do 
Sul é a sua constante e permanente neutralidade, em todos os conflitos políticos vivenciados 
nos últimos anos, a diplomacia brasileira apenas aceitou a situação boliviana, sem contestar 
seus direitos com os contratos firmados entre os governos anteriores. Neste período Chávez 
influenciou Morales contra a liderança brasileira e interferiu em outras ocasiões, quando o Rei 
espanhol Juan Carlos utilizou a famosa frase durante um encontro: ¿Por qué no te callas? 

Freqüentemente, as atitudes de Chávez incluem outros países em seus planos de liderança 
sobre a América do Sul, o líder venezuelano mantém relações diplomáticas com diversos 
países que também são contrários aos Estados Unidos. Independente do presidente 
venezuelano, manter uma boa relação com presidente brasileiro Lula, na realidade nenhum 
deles são considerados como verdadeiros líderes da região sul-americana.  

 



Outro aspecto donde se discute a liderança sul-americana é a relação entre Brasil e Argentina, 
inclusive faz muito tempo que existe a competição entre os dois países para autenticar a 
possível liderança da região. Ao mesmo tempo outros fatores culturais são observados nas 
relações internacionais entre ambos os países, a integração do MERCOSUL não possibilitou 
uma convivência permanente entre os povos argentinos e brasileiros. 

Na conjuntura atual, a liderança sul-americana continua reapresentada por uma Caixa de 
Pandora, ao mesmo tempo em que existe no interior da América do sul, uma enormidade de 
questões políticas, econômicas e sociais, sem a devida solução e tempo determinado para a 
necessária resolução.  
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