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RESUMO

O referido trabalho tem como marco histórico o período de 2000 até os dias de hoje. Trata-se de quando o  
padrão neoliberal entra em crise e permite a formação de governos cuja liderança se contrapõe com a anti -
ga visão. Este fator soma-se a tendência da América Latina desde os anos 2000 em eleger governos ditos  
de esquerda ou centro-esquerda. O foco de análise encontra-se no momento o qual, Bolívia e Equador ele -
gem governos ditos pós-neoliberais que priorizam a transformação das estruturas econômicas, sociais e  
políticas nos marcos da legalidade constitucional. A pesquisa tem como pontos principais a comparação 
destes dois países na acumulação e o padrão de reprodução do capital; internacionalização da economia;  
dependência externa; desenvolvimento-subdesenvolvido e integração regional.  Faz-se necessário notar  
que esses países estão entre os que mais tardiamente se industrializaram, e que com isso deixaram de evo -
luir tecnologicamente e de ampliar o mercado consumidor. Assim são estudados os dois países que estão 
entre os que mais se destacaram nesta corrida anti-imperialista, Bolívia e Equador, ambos com suas carac -
terísticas e momentos conseguiram re-fundar suas constituições, transformando as estruturas econômicas,  
sociais e políticas nos marcos da legalidade constitucional. Busca-se estudar como ponto principal as con -
tradições do processo de mudança dos países selecionados, com base nas contradições do sistema capita -
lista, cujas leis funcionam na América Latina de maneira mais acirrada. Com isso, será de extrema impor -
tância o estudo dos anos 2000, pois é a década na qual se retoma a crise mundial advinda desde os anos  
de 1970 e vários países, enfrentando o modelo neoliberal, iniciam um processo de mudança, que ainda 
não está inteiramente definido. Por fim, é feita uma análise destes dois países no que se refere a priorida -
de dada em relação a integração Latino-Americana, qual o foco de cada país e até que ponto estes se con -
centram na integração não somente econômica e comercial.
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