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RESUMO 

O presente Guia Anexo se propõe a dar continuidade às discussões e análises do Guia de 

Estudos, no que se refere à presença do autoritarismo político no eixo regional latino-americano 

e o fenômeno de criminalização dos movimentos sociais. Busca-se, com o presente trabalho, 

apresentar um olhar mais minucioso e individualizado da temática sobre o contexto histórico 

dos países membros e convidados da Organização dos Estados Americanos (OEA), eixo 

internacional a reuni-los. Nesse sentido, as informações, dados e notícias aqui compiladas 

atravessam o contexto histórico-político dos referidos países e organizações; suas respectivas 

políticas externas no âmbito americano e no mandato da OEA; seus movimentos sociais de 

maior expressão; e as possíveis repressões que sofreram perpetradas pelo próprio Estado.  

 

Palavras-chave: Organização dos Estados Americanos. Autoritarismo Político. 

Criminalização dos Movimentos Sociais. América Latina. 
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 1 INTRODUÇÃO 

A história democrática dos países latino-americanos é bastante acidentada e 

inconstante. Assim, importa dizer que o continente é marcado por longos processos de 

colonização - os quais deixam sequelas até os dias hodiernos - seguidos de governos 

oligárquicos sob forte influência da igreja católica.  

Igualmente, os regimes ditatoriais, em sua maioria orquestrados sob expresso comando 

dos Estados Unidos, se mostram como ponto comum entre os países da região. Afinal, a 

potência norte-americana facilmente encontrava apoio dentre os detentores do poder para 

implementar políticas imperialistas sob o manto de combate a uma ameaça comunista. 

Com o advento do século XX, a região foi pouco a pouco apresentando graduais 

processos de redemocratização, os quais sempre foram protagonizados pela atuação dos 

movimentos sociais, destacando-se especialmente os de cunho indígena e agrário, que 

clamavam por uma maior representatividade política, justiça social e garantia de liberdades 

públicas e coletivas. 

Todavia, as aberturas democráticas de nenhum modo se mostraram imutáveis, eis que, 

em muitos momentos, representantes políticos eleitos sob um discurso popular facilmente 

desvirtuavam o projeto político que lhes foi confiado, abrindo-se novamente margem para o 

trabalho de resistência desempenhado pelos ativistas.  

Nesse ponto, importante se faz elucidar a forte tendência a se incriminar, criminalizar 

e deslegitimar tais agrupamentos, em muitos casos por intermédio do Direito como arma de 

guerra. Cita-se, nessa oportunidade, a edição de leis de combate ao terrorismo, que se 

caracterizam por uma forte amplitude interpretativa, apta a enquadrar os movimentos sociais 

como atos de terror. 

No que tange aos últimos anos, é de se perceber a retomada de uma forma de se fazer 

política com um viés autoritário. Esse panorama é verificado pela eleição de chefes de estado 

que se coadunam com tendências de extrema direita, as quais, na maioria dos casos, tendem a 

não tolerar as pressões sociais encampadas pelas minorias, em muito representadas pelos 

movimentos sociais.  
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2 ANISTIA INTERNACIONAL 

A Anistia Internacional descreve-se como uma Organização Não Governamental 

(ONG), projetada para realizar ações e campanhas que visam promover os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. A sua atuação ocorre em escala global, possuindo escritórios 

em diversos países, os quais intentam mobilizar e pressionar governos, grupos armados e 

empresas. A organização é independente de qualquer governo, ideologia política, interesse 

econômico ou religião, operando por intermédio de doações.1 

Dentre as diversas atuações da organização, o conflito venezuelano não passa 

despercebido. Erika Guevara-Rosas, diretora da Anistia Internacional para as Américas, afirma 

que “há na Venezuela uma política sistemática de repressão contra os opositores ou aqueles que 

são considerados opositores simplesmente porque se manifestam [...] o governo de Nicolás 

Maduro deve ser responsabilizado perante o sistema internacional de justiça”.2 Tal medida se 

embasa nas violações apuradas pela ONG, entre as quais estão as execuções extrajudiciais, 

torturas, detenções arbitrárias por motivos políticos, uso excessivo de força durante 

manifestações e a participação de civis armados com autorização, suporte e aquiescência do 

governo venezuelano.3 

Outro conflito que a organização averigua é a situação do povo Ngäbe-Buglé, no 

Panamá. Em 2011, enchentes afetaram o território dos nativos, em razão da construção de uma 

represa em seu território.4 Assim, após a realocação forçada dos indígenas – os quais não foram 

consultados previamente – houve uma mobilização de tais indivíduos, os quais se organizaram 

para reivindicar seus direitos. Nesse contexto, um ano depois, dois protestantes foram mortos 

durante manifestações dos Ngäbe-Buglé, além de outros 40 feridos, em confronto com as 

Forças Armadas, a qual é acusada de ter se valido de uso de força excessiva contra os 

manifestantes.5  

                                                 
1ANISTIA INTERNACIONAL. Quem somos. Disponível em: https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/quem-

somos/. Acesso em: 20 maio 2019. 
2ANISTIA INTERNACIONAL. Venezuela: Crimes contra a humanidade exigem uma forte resposta da justiça 

internacional. Disponível em: https://anistia.org.br/noticias/venezuela-crimes-contra-humanidade-exigem-uma-

forte-resposta-da-justica-internacional/. Acesso em: 20 maio 2019. 
3ANISTIA INTERNACIONAL. Hunger for Justice: Crimes Against Humanity In Venezuela. Disponível em: 

https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2019/05/venezuela-hunger-for-justice-eng.pdf. Acesso em: 20 maio 

2019. 
4ANISTIA INTERNACIONAL. Panama dam flooding threatens Indigenous families. Disponível em: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/05/panama-dam-flooding-threatens-indigenous-families/. Acesso 

em: 20 maio 2019. 
5ANISTIA INTERNACIONAL. Panama: Protester deaths need proper investigation. Disponível em: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/02/panama-protester-deaths-need-proper-investigation/. Acesso 

em: 20 maio 2019. 
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Ainda há que se falar no conflito da Nicarágua, o qual também encara uma série de 

violações sistemáticas aos direitos humanos. Sobre o cenário no país, Erika Guevara-Rosas 

disserta “ao invés de tomar as medidas ao seu alcance para acabar com a violência, as 

autoridades continuam a criar uma atmosfera de terror, onde qualquer tentativa de exercer os 

direitos à liberdade de expressão e de reunião pacífica é punida com a repressão”.6 A 

organização clama para que o governo cesse as repressões e volte atrás com a medida de afastar 

as Organizações Não Governamentais e os órgãos internacionais fiscalizadores dos direitos 

humanos no país.7 

  

                                                 
6Id. Nicaragua: Still governing by repression a year after crisis began. Disponível em: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nicaragua-represion-es-forma-de-gobernar-crisis/. Acesso em: 

20 maio 2019. 
7Id. Nicaragua: State must put an end to a year of brutal repression. Disponível em: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nicaragua-estado-debe-poner-fin-brutal-represion/. Acesso em: 

20 maio 2019. 
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3 ARGENTINA 

A despeito do crescimento econômico acelerado que o país incorporou após a crise 

bancária de 1890, períodos de densa instabilidade, em termos não apenas econômicos, mas 

sociais e políticos, acompanharam a República Argentina após a I Guerra Mundial. A partir de 

então, um breve intervalo democrático de pouco mais de três anos dividiu os dois últimos 

períodos de rupturas institucionais do século XX, que perduraram em torno de sete anos cada. 

A experiência argentina, no entanto, não se resumiu a esses dois eventos, contabilizando seis 

golpes de Estado desde 1930.8  

O país, membro-fundador da OEA, enfrenta delicado contexto de crise político-

econômica desde 2001, ano em que, durante trinta dias, o governo declarou estado de sítio, na 

esperança de controlar a onda massiva de violência imperante. Cumpre ainda destacar que, no 

mesmo período, o povo argentino chegou a ter cinco diferentes presidentes em apenas doze 

dias.9-10 Tão precário configurou-se o quadro observado à época que investidores e empresas 

estrangeiras findaram por afastar seus investimentos da região. Por conseguinte, somado a uma 

dívida pública não paga de 100 bilhões de dólares, a Argentina passava por dificuldades em 

conseguir empréstimos internacionais.11 -12 

Atualmente, às vésperas das eleições presidenciais que ocorrerão em outubro, o 

crescimento da inflação somado ao desemprego, ao aumento da pobreza e à perda do valor da 

moeda nacional frente ao dólar contornam mais um prognóstico de expressiva crise. Em junho 

de 2018, o atual presidente, Maurício Macri, negociou um empréstimo de US$ 50 bilhões com 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), o maior recurso já acordado na história argentina.13  

Nessa senda, em fevereiro de 2019, movimentos sociais, sob o lema“Terra, teto e 

trabalho, contra a fome e os tarifaços”14, ocuparam as ruas a fim de denunciar a 

                                                 
8 ROMERO, Luis Alberto. História contemporânea da Argentina. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
9 “Na prática, ficam suspensas as garantias constitucionais. O governo pode prender pessoas nas ruas, mas não 

aplicar penas. Além disso, ficam proibidas manifestações públicas”. BBC. Argentina decreta estado de sítio. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2001/011219_argentina1cs.shtml. Acesso em: 26 maio 

2019.  
10 FOLHA DE SÃO PAULO. Saiba quais foram os 5 presidentes que a Argentina teve em 12 dias. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u38670.shtml. Acesso em: 25 maio 2019. 
11 FERRARI, André; CUNHA, André Moreira. As origens da crise argentina: uma sugestão de interpretação. 

Economia e Sociedade, Campinas, v. 17, n. 2 (33), p. 47-80, 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ecos/v17n2/a03v17n2. Acesso em: 26 maio 2019. 
12 G1. 10 pontos para entender a crise na Argentina. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/01/entenda-crise-economica-e-politica-na-argentina.html. Acesso em: 

26 maio 2019. 
13 Ibidem. 
14 “tierra, techo y trabajo contra el hambre y los tarifazos”. BRASIL DE FATO. Movimentos sociais 

argentinos protestam contra “políticas de fome” do governo Macri. Disponíivel em: 
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irresponsabilidade pública diante da população mais vulnerável no contexto da atual crise 

econômica – a maior desde 2001. Na situação, Omar Giuliani, membro da Federación Nacional 

Territorial (FeNaT), apontou que “o Estado não está presente para trabalhar pelos trabalhadores 

e trabalhadoras, mas sim para pagar o FMI e as políticas internacionais”.15 

  

                                                 
https://www.brasildefato.com.br/2019/02/13/movimentos-sociais-argentinos-protestam-contra-politicas-de-

fome-do-governo-macri/. Acesso em: 25 maio 2019. 
15 BRASIL DE FATO. Movimentos sociais argentinos protestam contra “políticas de fome” do governo 

Macri. Disponíivel em: https://www.brasildefato.com.br/2019/02/13/movimentos-sociais-argentinos-protestam-

contra-politicas-de-fome-do-governo-macri/. Acesso em: 25 maio 2019. 
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4 BOLÍVIA 

O Estado Plurinacional da Bolívia, país que leva o nome em referência a Simon 

Bolívar, é uma pátria que acumula em sua trajetória períodos conturbados com acentuadas 

instabilidades políticas, guerras, crises, atuação intensa dos movimentos sociais, entre outros 

elementos. A título ilustrativo: desde a sua independência, em 1825, até o fim da última ditadura 

militar, em 1982, a Bolívia sofreu 193 golpes de Estado.16  

Ainda nessa linha reflexiva, cabe mencionar que dos 84 chefes do governo, incluindo 

o atual presidente Evo Morales, 32 eram ditadores. Tal constatação leva à conclusão de que a 

Bolívia é um país bastante instável em termos de democracia, ostentando para si a condição de 

ser a nação sul-americana com maior número de revoltas contra governos em exercício. Nesse 

sentido, pertinente exemplificar o caso do ex-presidente Gualberto Vilarroel, morto em 1946, 

linchado pela população, que invadiu a sede do governo, o jogou pela janela e posteriormente 

o pendurou de cabeça para baixo em um poste.17 

Noutro pórtico, destaca-se a revolução nacionalista, de 1952, deflagrada a partir da 

revolta popular, que surpreendeu as Forças Armadas e destruiu, quase por completo, as suas 

estruturas.18 Na oportunidade, o sufrágio universal foi reconhecido como direito, razão pela 

qual se pode dizer que o conflito marcou o início da democracia política boliviana.19 

De outro modo, necessário trazer ao debate o período de ditadura militar sucedido 

entre os anos 1964 e 1982. Os dezoito anos do regime foram caracterizados por enorme 

repressão militar, perseguição política e intensa atividade dos movimentos populares.20 O golpe 

derrubou o presidente progressista Paz Estenssoro, o qual voltou ao cargo em 1985, com a 

redemocratização do país, tendo enfrentado, contudo, crises econômicas e instabilidade 

política.21 

                                                 
16 PALACIOS, Ariel. Bolívia tem histórico de golpes e crises. Disponível em:  

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,bolivia-tem-historico-de-golpes-e-crises,242400. Acesso em: 

26 maio 2019. 
17 Ibidem. 
18 VIEIRA, Tiago Renato Tobias. A Revolução Boliviana de 1952: entre a ruptura e a desilusão. Disponível: 

http://www.uel.br/eventos/sepech/sumarios/temas/a_revolucao_boliviana_de_1952_entre_a_ruptura_e_a_desilus

ao.pdf. Acesso em: 25 de maio 2019. 
19 TORRES, Rafael Montan. Bolívia democrática: eminência de novos movimentos sociais via clivagens 

épicas. Disponível em: http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/segundosimposio/rafaelmontantorres.pdf. Acesso 

em: 26 maio 2019. 
20 PERICÁS, Luiz Bernardo. Bolívia: militares, movimentos sociais e guerrilhas (1964-1971). Disponível em: 

http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/pericas.pdf. Acesso em: 26 maio 2019. 
21 LIMIA, Cláudia de Castro. Ditaduras da América Latina. Disponível em: 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/ditaturas-da-america-latina/. Acesso em: 25 maio 2019. 
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O atual presidente do país, Evo Morales, está no poder desde o ano de 2006 e pretende 

concorrer novamente às eleições em 2019.22 O primeiro indígena a chegar ao cargo vem do 

movimento dos Cocaleros, movimento social de grande relevância na Bolívia, que representa 

os interesses dos protetores e produtores da folha de coca. A política defendida pelo presidente 

inclui pautas como a reforma agrária e a nacionalização de setores chave da economia.23 

Em 2009, o país ganhou uma nova Constituição, que estabeleceu a criação do Estado 

Plurinacional da Bolívia, o qual reconheceu 36 nações indígenas e lhes conferiu autonomia 

política e jurídica.24 Os mandatos de Evo Morales colocam o Estado boliviano em destaque no 

cenário internacional como uma democracia intercultural. 

Diante do relatado, torna-se inequívoco afirmar que os movimentos sociais possuem 

fundamental relevância no contexto político atual boliviano. Evidente, pois, que os de maior 

destaque e atuação no solo boliviano são os dos indígenas e camponeses.25 Ressalta-se, nesse 

sentido, que o presidente é membro fundador da Coordenadoria Latino-americana de 

Organizações do Campo (CLOC), que luta pelos direitos sociais vinculados ao campo e aos 

direitos humanos.26 

No âmbito latino-americano, a Bolívia tem uma visão bastante voltada para a crítica 

da política neoliberal dos demais países.27 Nesse ínterim, defende o polêmico mandato do 

presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e refutou a resolução elaborada pela OEA, 

organização da qual participa, contra a posse do segundo mandato do venezuelano.28 

  

                                                 
22 COLOMBO, Sylvia. Se Evo disputar eleições e perder, teremos um novo Maduro, diz ex-presidente 

boliviano. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/se-evo-disputar-eleicoes-e-perder-

teremos-um-novo-maduro-diz-ex-presidente-boliviano.shtml. Acesso em: 24 maio 2019. 
23 E+P. Democracia intercultural em construção. Disponível em: https://emergenciapolitica.org/america-

latina/paises/bolivia/. Acesso em: 23 maio 2019. 
24 Ibidem. 
25 ROMERO, Carlos Cortez. Movimentos Sociais da Bolívia. Disponível em: 

https://www.alainet.org/es/node/122033. Acesso em: 26 maio 2019. 
26 CLOC. Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. V Congresso da CLOC inicia com a 

presença de presidentes da América Latina. Disponível em: http://www.cloc-viacampesina.net/portugues/v-

congresso-da-cloc-inicia-com-presenca-de-presidentes-da-america-latina. Acesso em: 24 maio 2019. 
27 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLÍVIA. La 

revolución democrática y cultural y su política exterior. Memoria 2006 - 2013. Disponível em: 

http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/sites/default/files/Logros/1%20Memoria%20Institucional%202006-

2013%20%281%29.pdf. Acesso em: 26 maio 2019. 
28 SPUTNIK. Evo Morales diz que EUA estão por trás da resolução da OEA contra Maduro. Disponível 

em: https://br.sputniknews.com/americas/2019011013085511-evo-morales-oea-maduro-eua/. Acesso em: 26 

maio 2019. 
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5 BRASIL 

Trinta e três anos após o último regime ditatorial, a República Federativa do Brasil 

vivenciou um complexo cenário eleitoral em 2018 no tocante a temáticas relacionadas à agenda 

de direitos humanos. Em novembro do mesmo ano, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH), entidade vinculada à OEA, visitou o país pela primeira vez desde 1995. 

Posteriormente, em comunicado de imprensa, a CIDH, dentre outros apontamentos, expõe sua 

preocupação em relação a discursos que “distorcem, desprestigiam e estigmatizam o papel e a 

função dos direitos humanos” para o corpo social.29 

No mesmo comunicado, a entidade relatou um contexto pincelado por ódio e 

intolerância, utilizados de modo a comprometer a pluralidade característica que compõe o país. 

Assim, a amplitude de movimentos que propugnam pautas em defesa de minorias sociais – 

como mulheres, LGBTI, negros, trabalhadores rurais e povos indígenas – compartilham a 

dificuldade de exercer as liberdades de expressão, manifestação, reunião e associação 

garantidas na própria Constituição.30   

Ainda sobre o contexto de instabilidade apontado, a descrença compartilhada no 

maquinário político acabou por irromper na eleição do candidato pelo Partido Social Liberal 

(PSL), Jair Messias Bolsonaro, cuja campanha, sob o bordão “Deus acima de tudo, Brasil acima 

de todos”, incidiu na promessa de uma nova administração pública, livre das práticas de 

corrupção sinalizadas nos mandados pregressos, bem como no distanciamento de pautas 

consideradas socialistas.31  

Nos últimos cinco meses, porém, a sociedade brasileira acompanhou uma série de 

atuações contraditórias por parte do atual governo, dentre as quais se torna cabível destacar o 

congelamento de recursos voltados à educação pública. Junto a outras vinte e nove, tal medida, 

segundo o jornal O Estado de São Paulo, passa pelo crivo do Supremo Tribunal Federal (STF) 

em razão de lacunas imanentes ao rigor técnico.32 Nessa senda, mobilizações em prol das 

                                                 
29 OEA. CIDH conclui visita ao Brasil. Disponível em: https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/238.asp. 

Acesso em: 26 maio 2019. 
30 Ibidem. 
31 EL PAÍS. Marcos Nobre: “Bolsonaro foi o candidato do colapso e precisa dele para se manter no poder” Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/14/politica/1542228843_630245.html. Acesso em: 23 maio 2019. 
32 EXAME. 30 medidas do Governo Bolsonaro já são alvo de ações no STF. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/brasil/30-medidas-do-governo-bolsonaro-ja-sao-alvo-de-acoes-no-stf/. Acesso em: 23 

maio 2019. 



 

 
16 

universidades públicas eclodiram em todo território nacional no dia 15 de maio de 2019, mas 

não foram bem recebidas pelo presidente, que, pelo contrário, as descredibilizou.33 

Dias depois, em audiência acerca da temática com a presença do ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, representantes dos dois maiores movimentos estudantis do país, a União 

Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), 

impedidos de se manifestar na ocasião, foram alvos de agressões físicas e verbais na Câmara 

dos Deputados.34 

Cumpre, além disso, sinalizar que entre as trinta medidas em análise pelo STF 

encontra-se o decreto sobre armas, em cujo texto, após reformas, a autorização do porte de 

armas em zonas rurais está condicionada à “justa posse” da terra para o proprietário que se 

dedica à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial.35 Ao incluir 

o termo “justa posse”, discriminada pelo Código Civil de 2002 como aquela que “não for 

violenta, clandestina ou precária”,36 juristas entendem que o presidente visa excluir a 

possibilidade de que membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), um 

dos mais significativos movimentos sociais do Brasil, também tenham acesso à munição.37 

Recentemente, em junho, o Senado derrubou o referido decreto, restando futura análise realizada pela 

Câmara dos Deputados.38  

O MST atua, também, por meio de ocupações de terras improdutivas. Ao conferir 

direito a porte de arma a proprietários rurais, o ordenamento acaba por fragilizar ainda mais as 

atuações do referido movimento. Em abril, por meio de sua conta particular no Twitter, 

                                                 
33 BRASIL DE FATO. Em todos os estados brasileiros vão às ruas em defesa da educação e contra 

Bolsonaro. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2019/05/15/em-todos-os-estados-brasileiros-vao-as-

ruas-em-defesa-da-educacao-e-contra-bolsonaro/. Acesso em: 23 maio 2019. 
34 REVISTA FORÚM. Presidentes da UNE e da Ubes são agredidos e impedidos de falar em audiência na 

Câmara. Disponível em: https://www.revistaforum.com.br/liderancas-da-une-sao-agredidas-e-impedidas-de-

falar-em-audiencia-na-camara/. Acesso em: 26 maio 2019. 
35 BRASIL. Decreto nº 9.797, de 21 de maio de 2019. Altera o Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, que 

regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a 

posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o 

Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, e o Decreto nº 9.607, de 12 de dezembro de 2018, que institui a 

Política Nacional de Exportação e Importação de Produtos de Defesa. Brasília, DF: Presidência da República, 

2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9797.htm. Acesso em 

26 maio 2019. 
36 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 26 maio 2019. 
37 UOL. Novo decreto tenta excluir MST e similares de porte de arma, dizem juristas. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/05/22/novo-decreto-tenta-excluir-mst-e-similares-de-

porte-de-arma-dizem-juristas.htm. Acesso em: 25 maio 2019. 
38 ESTADÃO. Decreto das armas de Bolsonaro foi derrubado? Entenda assunto. Disponível em: 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,decreto-das-armas-de-bolsonaro-ja-esta-revogado-entenda-o-

assunto,70002879477. Acesso em 27 jun. 2019.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
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Bolsonaro comemorou a logística apresentada: “o MST está mais fraco pela facilitação da posse 

de armas, iniciativa que terá derivações pelo governo, falta de financiamento do setor público 

e de ONGs, algo que não ocorria nos governos do PT”.39 

  

                                                 
39 Ibidem. 
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6 CANADÁ 

O conhecido “bom vizinho”, a monarquia constitucional do Canadá, está dentro do 

grupo de países que fazem parte da Comunidade Britânica das Nações, sendo a Rainha 

Elizabeth II a chefe de Estado cujas funções são exercidas por um governador-geral e pelo 

primeiro-ministro.40 Haja vista que esse último, Justin Trudeau, é o líder do Partido Liberal do 

Canadá, o país inclina-se à centro-esquerda e é visto com muito bons olhos pela comunidade 

internacional em suas pautas sociais frente às minorias.41 

No eixo latino-americano e no engajamento com a Organização dos Estados 

Americanos, a atuação do Canadá se baseia em três pilares principais: i) a construção de uma 

base estável para o sistema interamericano de direitos humanos; ii) a promoção da democracia 

e segurança por meio de mecanismos interamericanos e iii) o apoio em ações multilaterais no 

avanço nas metas globais de sustentabilidade e crescimento econômico.42  

Além disso, o Canadá costuma dar apoio financeiro dentro e fora do âmbito da OEA, 

como no caso da Venezuela, em que o país ajudou em 53 milhões de dólares canadenses – o 

que equivale a 35 milhões de euros – em assistência humanitária, de estabilização e 

desenvolvimento para o povo venezuelano.43  

A agenda dos movimentos sociais no Canadá tem bastante força no que diz respeito 

aos movimentos indenitários, com grandes avanços, a exemplo, do movimento LGBTI, que 

recebeu público e formal pedido de desculpas pelo Primeiro-Ministro pelas décadas de 

discriminação institucional44 e contam com uma série de aparatos estatais de legitimação de 

direitos.45 Mesmo respaldo, todavia, não recebe o movimento indígena. Durante o século XIX 

e XX, “Escolas Residenciais” cuidaram de apagar de mais de 150 mil crianças indígenas o seu 

                                                 
40 GOVERNMENT OF CANADA. Structure of government. Disponível em: 

https://www.canada.ca/en/government/system/how-government-works/structure.html. Acesso em: 24 maio 2019. 
41 SHIER, Micheal L.; GRAHAM, John R. Social Policy in Canada. Disponível em: 

https://oxfordre.com/socialwork/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore-9780199975839-e-

947. Acesso em: 24 maio 2019. 
42 GOVERNMENT OF CANADA. Canada and the Organization of American States. Disponível em: 

https://international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/oas-

oea/index.aspx?lang=eng. Acesso em: 24 maio 2019. 
43DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Venezuela: Trudeau anuncia ajuda de 35 milhões de euros para os venezuelanos. 

Disponível em: https://www.dn.pt/lusa/interior/venezuela-trudeau-anuncia-ajuda-de-35-milhoes-de-euros-para-

os-venezuelanos-10533384.html. Acesso em: 24 maio 2019.  
44 ZILLMAN, Claire. 'I Am Sorry. We Are Sorry.' Read Prime Minister Justin Trudeau's Formal Apology 

to Canada's LGBTQ Community. Disponível em: http://fortune.com/2017/11/29/justin-trudeau-lgbt-apology-

full-transcript/. Acesso em: 24 maio 2019. 
45 GOVERNMENT OF CANADA. Rights of LGBTI persons. Disponível em: 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/rights-lgbti-persons.html. Acesso em: 24 maio 2019. 
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passado cultural e seu contato familiar, submetendo-as às mais diversas violências, inclusive 

sexuais, levando mais de 3 mil a morte por maus tratos, abandono ou suicídio.46  

O governo canadense já indenizou as famílias indígenas em compensação pelos danos 

causados, já pediu desculpas oficiais, mas ainda existem diversas reivindicações não atendidas. 

Dentre os pleitos da população indígena, está a proteção da cultura originária e a criação de 

uma Lei de Línguas Indígenas,47 mas não parecem ser essas algumas das prioridades sociais do 

Canadá.48  

  

                                                 
46 TAVARES, Elaine. A tragédia indígena no Canadá. Disponível em: http://www.iela.ufsc.br/povos-

originarios/noticia/tragedia-indigena-no-canada. Acesso em: 24 maio 2019. 
47 Ibidem. 
48 CECCO, Leyland. Trudeau apologizes for 'smug, mean' jibe at indigenous activist. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/justin-trudeau-indigenous-activist-apology-thank-you-

donation. Acesso em: 24 maio 2019. 
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7 CHILE 

A República do Chile completou 45 anos completos no ano pregresso desde o regime 

ditatorial de Augusto Pinochet, iniciado no ano de 1973, com a deposição do então presidente 

eleito, Salvador Allende. No ínterim compreendido até 1990, o então governo militar 

capitaneou um período sombrio nas páginas da história chilena, acumulando, segundo dados 

levantados pela Anistia Internacional, um contingente de mais de 3 mil vítimas de homicídio 

ou desaparecimento e, ainda, mais de 38 mil torturados e detidos de maneira arbitrária.49 Em 

dezembro de 2018, o judiciário condenou 53 ex-agente da ditadura por envolvimento na 

execução de membros do Partido Comunista, em 1976.50 

Ao final de 2006, o General Augusto Pinochet faleceu aos 91 anos de idade. Embora 

tenha evitado conceder honras de chefe de Estado ao ex-ditador, o Governo não pôde evitar que 

o seu velório assumisse a forma de um verdadeiro culto ao regime de 1973, posto que 

pinochetistas alegavam que, além de o Governo militar ter lançado as bases econômicas que 

fixaram um exemplo internacional de livre mercado, tudo teria sido feito com vistas a salvar o 

Chile do comunismo de Allende.51  

Em março de 2019, em reação à visita do presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, 

militantes de partidos progressistas, sindicatos e movimentos feminista e LGBTI utilizaram-se 

de cartazes com fotos e questionamentos acerca do caso da política e defensora dos direitos 

humanos, Marielle Franco, assassinada por milicianos que estariam envolvidos com a família 

Bolsonaro. O movimento manteve-se pacífico, até o momento em que bombas e jatos d’água 

foram disparados por parte da polícia chilena sem qualquer aviso prévio.52 

O país, como mencionado no tópico 5.2 do guia de estudos, herda, hoje, da 

Constituição de 198053 políticas relacionadas, por exemplo, à previdência e à educação que 

                                                 
49 ANISTIA INTERNACIONAL. Chile: A Lei de Anistia mantém vivo o legado de Pinochet. 

Disponível em: https://anistia.org.br/chile-lei-de-anistia-mantem-vivo-o-legado-de-pinochet/. Acesso em 30 

maio 2019. 
50 OPERA MUNDI.  Chile: Justiça condena 53 ex-militares por crimes cometidos durante ditadura 

Pinochet. Disponível em: https://operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/54173/chile-justica-condena-53-ex-

agentes-pelo-assassinato-de-membros-do-partido-comunista-em-1976. Acesso em 06 jun. 2019. 
51 EL PAÍS. No Chile, a política repudia a figura de Pinochet e matiza seu legado econômico. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/31/internacional/1554043377_971837.html. Acesso em 06 jun. 

2019. 
52 REVISTA FORÚM. Polícia chilena usa bombas para interromper protestos contra Bolsonaro. Disponível 

em: https://www.revistaforum.com.br/policia-chilena-usa-bombas-para-interromper-protestos-contra-bolsonaro/. 

Acesso em 10 jun. 2019 
53 OAS. Estrutura política geral do Chile. Disponível em: https://www.oas.org/juridico/mla/pt/chl/por_chl-int-

desc-system.pdf. Acesso em: 06 jun. 2019. 
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configuram pautas amiúde levantadas por movimentos sociais.54-55 A fim de contextualizar, 

torna-se pertinente trazer a lume as mais recentes manifestações, registradas no último dia 06 

de junho, porquanto, sob gritos de “Piñera, entenda, a educação não se vende, se defende!”, 

secundaristas e professores de escolas públicas protagonizaram, segundo o sindicato dos 

professores, protestos que reuniram cerca de 50 mil apoiadores. Os objetivos centrais do ato 

referem-se a melhores condições de trabalho a educadores da rede pública, bem como a 

reformas pungentes em termos de estrutura de ensino.56 

  

                                                 
54 O GLOBO. Chilenos protestam contra sistema privado de aposentadorias. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/economia/chilenos-protestam-contra-sistema-privado-de-aposentadorias-23182538. 

Acesso em 27 mar. 2019 
55 BRASIL DE FATO. Fracasso do sistema chileno atesta que previdência deve proteger os mais pobres. 

Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/12/24/fracasso-do-sistema-chileno-atesta-que-

previdencia-deve-proteger-os-mais-pobres/. Acesso em 27 maio 2019. 
56 EM. Professores e estudantes marcham contra Piñera no Chile. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/06/06/interna_internacional,1059860/professores-e-

estudantes-marcham-contra-pinera-no-chile.shtml. Acesso em 09 jun. 2019. 
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8 COLÔMBIA 

Inicialmente, oportuno mencionar que a República da Colômbia é um país com histórico 

de expressiva violência e constantes violações aos direitos humanos. Em que pese o passado 

sangrento, ostenta uma das democracias mais antigas da América Latina, com eleições 

ininterruptas e sucessão de governantes desde 1958.57 

Apesar da aparente estabilidade, o processo democrático colombiano possui 

peculiaridades que evidenciam seu caráter truculento. Nesse sentido, destaca-se a íntima relação 

entre política, democracia e violência, que pode ser observada por diversos exemplos extraídos 

da história colombiana.58  

A título ilustrativo, tem-se a longa lista de assassinatos de lideranças políticas de 

oposição, a guerra civil sucedida entre os partidos liberal e conservador que levou cerca de 300 

mil pessoas à morte59 – período denominado la violencia –, bem como a reação popular e 

violenta ao homicídio do ex-presidenciável Jorge Eliécer Gaitán, em Bogotá, conhecida como 

“el Bogotazo”, ocasião na qual se verificou diversos protestos, destruição, repressão e mortes – 

estima-se que 500 a 2.500 pessoas morreram na capital colombiana.60  

A morte do líder progressista, que defendia pautas como reforma agrária e criação de 

legislação previdenciária e trabalhista, em 194861,  foi o estopim para a explosão de conflitos 

sociais, econômicos e políticos. O país se viu numa guerra civil na qual o governo utilizava 

violência política contra setores políticos de oposição e setores camponeses.62  

Nesse cenário caótico, o general do exército Rojas Pinilla deu um golpe de estado, sob 

a justificativa de conter a violência e pacificar o país.63 Rojas manteve-se no poder de 1953 a 

195764, e ofereceu anistia aos grupos rebeldes, proposta aceita pelos camponeses liberais e, que, 

em 1958, culminou no fim das divergências entre liberais e conservadores, e a formação 

                                                 
57 OSPINA, Hernado Calvo. DE TRUMAN A SANTOS. Colômbia: repressão e insurgência. Disponível em: 

https://diplomatique.org.br/colombia-repressao-e-insurgencia/. Acesso em: 23 maio 2019. 
58 BBC BRASIL. História da Colômbia. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/000000_tcolombia.shtml. Acesso em: 23 maio 2019. 
59 Idem. 
60 BBC MUNDO. Qué fue el "Bogotazo" que estremeció Colombia hace 70 años y por qué cambió la 

historia de ese país. Disponível em: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43638554. Acesso 

em: 23 maio 2019. 
61 Memorial da Democracia. O "Bogotazo". Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/america-

latina/4. Acesso em: 23 maio 2019. 
62ALVAREZ, Mauricio Jose Avilez. Os Limites da Democracia Colombiana: Uma análise a partir da oposição 

política nas décadas de 1980 e 1990. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/131550/000976774.pdf?sequence=1. Acesso em: 22 maio 

2019. 
63 Idem. 
64 OSPINA, Hernado Calvo. DE TRUMAN A SANTOS. Colômbia: repressão e insurgência. Disponível em: 

https://diplomatique.org.br/colombia-repressao-e-insurgencia/. Acesso em: 23 maio 2019. 
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conjunta da Frente Nacional65, governo de coalizão que acabou intensificando a perseguição 

aos movimentos sociais e à oposição.  

O referido “sistema de hegemonia compartilhada”66 foi implementado com a intenção 

de durar 16 anos, mas findou somente em 1986, a partir da celebração de um acordo.67  Há que 

se ressaltar que todo esse contexto de violência e repressão no campo ensejou o surgimento de 

grupos paramilitares como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), e o 

Exército de Libertação Nacional (ELN).68  

Outro momento histórico marcante para os movimentos sociais foi o governo do 

presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 a 2010), que, sob o plano ideológico, rejeitou os diálogos 

de paz precedentes e aderiu à retórica de combate ao terrorismo, categorizando as guerrilhas 

como organizações terroristas e negando as raízes políticas do conflito. Nesse contexto, o 

governo assentou as bases para uma criminalização generalizada de protestos sociais.69  

No entanto, após anos de luta armada, violência no campo e perseguição a opositores, a 

República da Colômbia vem realizando progressos relevantes no que diz respeito ao processo 

de pacificação e segurança.70 No ano de 2016, inclusive, foi firmado um acordo de paz entre as 

FARC e o governo, que, dentre outras coisas, estabelecia que o grupo entregasse suas armas e 

se transformasse em partido político.71  

                                                 
65 VELLEDA, Luciano. Guerrilha pela paz. Disponível em: https://www.revistaeducacao.com.br/guerrilha-

pela-paz/. Acesso em: 24 maio 2019. 
66 GARCÍA, Antonio. (1988). Colômbia: meio século de história contemporânea. In: González Casanova, Pablo. 

América Latina: história de meio século. Brasília: Universidade de Brasília, p. 75 132. 
67 ALVAREZ, Mauricio Jose Avilez. Os Limites da Democracia Colombiana: Uma análise a partir da 

oposição política nas décadas de 1980 e 1990. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/131550/000976774.pdf?sequence=1. Acesso em: 22 maio 

2019. 
68 SALDANHA, Ana Maria. O início do conflito armado colombiano. Disponível em: 

https://operamundi.uol.com.br/opiniao/40054/o-inicio-do-conflito-armado-colombiano. Acesso em: 22 maio 

2019. 
69 SANTOS, Fábio Luis Barbosa dos. Violência na Colômbia em perspectiva histórica. Disponível em: 

http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2015/11/5_-Fabio-Santos.pdf. Acesso em: 23 maio 2019. 
70 BBC NEWS. Colombia country profile. Disponível em: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-

19390026 . Acesso em: 23 maio 2019. 
71 G1 MUNDO. Governo da Colômbia assina novo acordo com as FARC. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/governo-da-colombia-assina-novo-acordo-com-as-farc.ghtml. Acesso em: 

23 maio 2019. 
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Nos dias atuais, as organizações populares continuam mobilizadas e atuantes no país. 

Nessa ótica, destacam-se o movimento indígena72, camponês73, e negro74. Desde que Iván 

Duque assumiu a presidência, em agosto de 2018, os movimentos colombianos denunciam suas 

políticas sociais e econômicas, bem como o regime violento e repressivo75 empregado, 

vivenciado anteriormente sob a presidência de Álvaro Uribe. 

No contexto da América Latina, a República da Colômbia possui uma visão comercial 

de integração regional.76 Recentemente, o país anunciou sua saída da União de Nações Sul-

americanas (UNASUL) para se concentrar na Organização dos Estados Americanos (OEA), a 

fim de fortalecer seu desenvolvimento interamericano.77 

  

                                                 
72 CHAGAS, Rodrigo Simões; PISMEL, Matheus Lobo. Colômbia: Movimentos pela paz. Disponível em: 

http://loja.insular.com.br/product_info.php/products_id/851. Acesso em: 23 maio 2019. 
73 OLIVEIRA, Amanda Caroline Harumy. Movimentos sociais na democracia colombiana (2010-2016): 

marcha patriótica um movimento político ou social? 2018. 134 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em 

Integração da América Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018 
74 MANÇANO, Luiza. Movimentos da Colômbia protestam há mais de 20 dias; governo responde com 

repressão. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2019/04/02/movimentos-da-colombia-protestam-ha-

mais-de-20-dias-governo-responde-com-repressao/. Acesso em: 22 maio 2019. 
75 ARAÚJO, Flávia Loss. Agendas de Política Externa para a Comunidade Andina: casos de Bolívia e 
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Acesso em: 23 maio 2019. 
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9 COORDENADORIA LATINO-AMERICANA DE ORGANIZAÇÕES DO CAMPO 

(CLOC) 

A Coordenadoria Latino-Americana de Organizações do Campo (CLOC) é uma 

instância de articulação continental que possui o compromisso com a luta social, representando 

os interesses dos camponeses, trabalhadores, afrodescendentes e indígenas em toda a América 

Latina e Caribe.78 Seu surgimento teve como contexto a campanha de 500 anos de resistência 

indígena, negra e popular, convocada por organizações campesino-indígenas da região andina 

e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil. Foi criada em fevereiro 

de 1994, no Peru, e contou com a participação de diversas organizações sociais de relevância 

continental.79  

Com mais de 25 anos de atuação na região latino-americana, a CLOC luta para 

defender pautas como a solidariedade, a justiça social, a preservação e conquista da terra e de 

outros recursos naturais, a produção agrícola sustentável, a reforma agrária, e a soberania 

alimentar.80 Além disso, ainda propõe discussões que envolvam questões relacionadas ao 

trabalho, migração, mulheres, jovens e biodiversidade.81 

A fim de preservar e lutar pelos direitos humanos nos setores rurais da América Latina, 

a Coordenadoria Latino-americana de Organizações do Campo realiza pesquisas, elabora 

relatórios sobre eventuais violações aos direitos que protege,82 bem assim organiza congressos, 

assembleias e encontros com o intuito de debater assuntos que tratem da qualidade de vida no 

campo, propondo resoluções, políticas públicas e cobrando ações dos poderes responsáveis. 

Merece destaque o V Congresso da Coordenadoria Latino-Americana de Organizações 

do Campo, que ocorreu em outubro de 2010, no Equador, e reuniu cerca de mil delegações, 

representantes de 84 organizações pertencentes a 18 países da América Latina.83 Contou com a 

presença do então presidente equatoriano, Rafael Correia, bem como do membro fundador da 

                                                 
78 COORDINADORA LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO. Quien somos? 

Disponível em: http://www.cloc-viacampesina.net/informacion-general/quienes-somos. Acesso em 21 maio 

2019 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
81 CLOC. Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Disponível em: http://www.cloc-

viacampesina.net/. Acesso em: 21 maio 2019. 
82 OPERA MUNDI. Direitos humanos dos camponeses pela primeira vez na OEA. Disponível em: 
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CLOC e presidente boliviano Evo Morales, que ressaltou a importância da defesa da 

democracia, das forças sociais do campo, da cidade e dos direitos humanos.84 
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10 COSTA RICA 

Sede dos órgãos de monitoramento da OEA que compõem o Sistema Interamericano 

de Proteção aos Direitos Humanos, sejam esses a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), a República da 

Costa Rica conserva o título de mais antiga democracia da América Latina, em cuja adoção do 

voto direto data de 1913. Além disso, o governo costarriquenho destacou-se no cenário 

internacional por suas pautas voltadas à preservação ambiental da região – que até 1970 teve 

80% de sua floresta destruída pelas práticas do agronegócio.85 Cumpre destacar que a última 

ditadura enfrentada pelo país ocorreu em 1917, mas teve seu fim três anos depois.86 

Em 2018, a abolição do exército militar, que completou sete décadas completas, 

transformou-se em uma comemoração nacional, dado o progresso social viabilizado pela 

realocação das verbas outrora destinadas a manutenção dessas forças armadas. No mesmo ano, 

o candidato pelo partido Ação Cidadã, Carlos Alvarado, foi eleito presidente da república 

unitária e formou um gabinete com maioria feminina. Sua vice, a economista Epsy Campell 

Barr, é a primeira mulher negra a ocupar o cargo na América Latina.87  

A despeito das pautas progressistas remetidas à Costa Rica em nível internacional, 

chama atenção o processo penal por “matrimônio proibido” entre duas mulheres 

costarriquenhas que tramitou em fevereiro de 2019. Embora censurada pelo ordenamento, a 

união entre Jazmín de los Ángeles Elizondo e Laura Flórez-Estrada foi possível em decorrência 

de um erro de certidão ocorrido em 1991, porquanto Jazmín foi registrada como homem. O 

advogado responsável por registrar legalmente o casamento entre Jazmín e Laura, Mario 

Castillo, corre o risco de ser condenado a 18 anos de reclusão sob argumentação de falsidade 

ideológica. Em entrevista concedida ao El País, Laura colocou que “é ridículo que nós, ao 

formarmos uma família, atentemos contra o conceito de família”.88 

Pertinente à temática, em janeiro do ano anterior, a Corte IDH proferiu uma decisão 

histórica ao determinar um prazo de 20 anos aos países membros da OEA para que reconheçam 

                                                 
85 VIEIRA, Agostinho. Uma costa rica em bons exemplos. Disponível em: 
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Pacheco. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2004. Disponível em: 

https://books.google.co.cr/books?id=JvNL2PT5qyoC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false. 

Acesso em: 26 maio 2019. 
87 EL PAÍS. Sete décadas do fim do exército na Costa Rica: uma decisão rentável. Disponível em: 
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plenos direitos aos casais homoafetivos, bem como viabilizem a troca de identidade sexual nos 

registros civis. Em resposta, o presidente à época, Luis Guillermo Solís, bem como sua vice, 

Ana Helena Chacón, reagiram com satisfação à notícia.89 

Por outro lado, as eleições realizadas no ano pregresso, apontaram o fortalecimento do 

discurso político vinculado à religião, especificamente de matriz evangélica, que se lastreava 

na compreensão de valores cristãos tradicionais, o que causou desconforto entre a população 

LGBTI do país. Fabricio Alvarado, do Partido Restauração Nacional (PRN), obteve 39,2% dos 

votos apurados na corrida presidencial. Cabe, por fim, ressaltar que a luta pela laicidade do 

Estado ainda configura uma pauta pendente no território, cuja maioria da população é 

católica.90-91  
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https://laicismo.org/por-que-un-estado-laico-en-costa-rica/. Acesso em: 06 jun. 2019. 

https://brasil.elpais.com/tag/luis_guillermo_solis_rivera/a


 

 
29 

11 CUBA 

Dentre os países deste Guia Anexo, a Cuba é, sem dúvidas, um dos mais emblemáticos. 

Isso se deve ao fato de que, ao longo de toda a história da ilha cubana, o elemento político 

esteve extremamente enervado. Das primeiras emancipações até os dias atuais, os termos 

“ditadura” ou “autoritarismo” são deveras presentes nos veículos midiáticos na hora de falar 

sobre a República de Cuba.  

A história de Cuba no eixo temático “Autoritarismo Político e Criminalização dos 

Movimentos Sociais na América Latina” denota sentimentos diversos. Isso porque, na trajetória 

do país, a Revolução Cubana do final da década de 1950 teve início com o Movimento 26 de 

Julho, formado, precipuamente, por estudantes, cujo intuito era o de derrubar o regime ditatorial 

vigente de Fulgêncio Batista.92 Com a chegada dos irmãos Castro e Che Guevara, maiores 

nomes do Movimento, ao poder, foram alcançados diversos avanços sociais, mas a violência e 

a brutalidade continuaram, haja vista os milhares fuzilamentos e assassinatos extrajudiciais de 

simpatizantes do antigo regime.93 

A aproximação ideológica do novo regime instaurado em Cuba com a União Soviética 

socialista rendeu diversos problemas para o país no âmbito das Américas. Com esforço dos 

Estados Unidos, Cuba teve sua participação suspensa na OEA em 1962, ano em que sofreu, 

também, o embargo comercial dos EUA, vigente até hoje.94 No entanto, a necessidade de trazer 

a República cubana de volta à mesa americana foi o que motivou a revogação do ato que 

suspendeu sua presença na Organização dos Estados Americanos, em 2009.95 Em que pese o 

organismo deixar bem claro que se opõe ao governo ditatorial cubano em suas décadas sem 

democracia, direitos humanos e liberdades fundamentais,96 o processo de retorno de Cuba ainda 

é relutante para o país.97   
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97 KREPP, Stella. Cuba and the OAS: A Story of Dramatic Fallout and Reconciliation. Disponível em: 
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Em contraste ao que diz a OEA, a reforma constitucional ocorrida esse ano na 

República de Cuba contou com a participação de todos os cubanos na discussão e votação do 

texto constitucional, exercendo a “democracia socialista”, nos termos de Antonio Mata Salas, 

cônsul cubano.98 Foram diversas as mudanças trazidas pela nova constituição, como o 

reconhecimento da propriedade privada, criação de cargo de primeiro ministro, laicidade do 

Estado e proibição de discriminação a LGBTI99. Esse último, todavia, controverso, visto que o 

próprio governo reprimiu policialmente uma marcha pelos direitos LGBTI em protesto ao 

cancelamento de um desfile contra a homofobia que ocorre há mais de 10 anos.100  

Dentre as pautas mais urgentes referentes à Cuba, pode se destacar o constante 

incômodo internacional com a intervenção dos Estados Unidos e sua consequente 

desestabilização econômica a partir do bloqueio comercial.101 Com manifestações de diversos 

organismos internacionais como a ONU,102 a Coordenadoria Latino-americano de 

Organizações do Campo (CLOC)103 e até movimentos sociais de outros países,104 como o 

Brasil, o bloqueio é visto como um atentado aos direitos humanos e a autodeterminação do 

povo cubano. 
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12 EL SALVADOR 

Assim como ocorre com grande parte dos Estados latino-americanos, a história do 

menor país da América Central é marcada por golpes de estado, guerra civil, pobreza, 

instabilidade democrática, forte repressão à oposição e graves violações aos direitos 

humanos.105  

Grandes acontecimentos políticos e sociais, tais como o “Levante de 1932” e a Guerra 

do Futebol (conflito entre Honduras e El Salvador na década de 1960106), têm raízes na 

problemática relação entre os camponeses e o governo e/ou elite.107 Outro momento histórico 

relevante foi o ano de 1979, quando El Salvador sofreu um golpe militar que depôs o General 

Humberto Romero e instituiu uma Junta Civil-Militar no poder.108  

A crise política e social aumentou com a repressão militar e intensificou com o 

homicídio do arcebispo Oscar Romero, em 1980. No seu funeral, 42 pessoas foram 

assassinadas, sendo o estopim que deu início à guerra civil, que durou doze anos109 e foi 

provocado pela exorbitante desigualdade social entre a maioria da população e uma pequena e 

rica parcela da elite.110  

A guerra civil contou com a atuação de grupos paramilitares de extrema direita, 

guerrilha de esquerda, representada pela Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional 

(FMLN) e as Forças Armadas, e culminou na morte de aproximadamente 60 mil pessoas.111 

Em 1992, todavia, um acordo de paz mediado pela ONU celebrou o fim ao conflito, dando 

causa a importantes reformas políticas, todavia, mantendo fortes resquícios de uma sociedade 

dividida.112  
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Atualmente, há uma certa imobilidade dos movimentos sociais em El Salvador113, o 

que se reflete na discreta movimentação nas ruas. Um relatório da ONU, elaborado com dados 

de 2009 e 2010 comprova essa constatação.114 Apesar disso, destaca-se a atuação dos 

movimentos ligados ao campo e à mineração115, à água116, às mulheres, entre outros. 

Noutro giro, importante salientar a eleição do atual presidente do país, em fevereiro de 

2019, Nayib Bukele. Sua vitória deu fim à continuidade do partido político  Frente Farabundo 

Martí de Libertação Nacional no poder, eis que era o partido dos dois últimos presidentes 

salvadorenhos (2009-2019).117 

Oportuno mencionar que o supracitado processo eleitoral foi acompanhado pela 

Organização dos Estados Americanos, por meio da Missão de Observação Eleitoral da OEA, 

que contou com a participação de especialistas das áreas de tecnologia, financiamento, justiça 

eleitoral e organização. O relatório produzido pela organização relevou o caráter pacífico das 

eleições e a consolidação do pluralismo político do país.118 

No que tange às relações internacionais, El Salvador procura seguir uma política 

externa universal, focada na integração regional.119 No contexto da América, o Estado é 

membro da OEA desde sua fundação, em 1948.120 
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13 EQUADOR 

A exemplo dos demais países latino-americanos, a história democrática do Equador 

desenvolveu-se com maior vulto ao longo do século XX, momento em que as reinvindicações 

populares em prol de uma maior representatividade política ganharam força, em contraponto 

aos regimes anteriores notadamente oligárquicos.  Dessa forma, merece destaque a revolução 

Juliana, iniciada em 09 de julho de 1925, que representou o descontentamento das classes 

medias e trabalhadoras, possuindo como ideia de ordem o interesse nacional acima dos 

interesses das empresas privadas.121 

Em salto histórico, cumpre frisar que os Estados Unidos realizou intervenções em 

território equatoriano durante o quarto mandato do presidente populista Jose Ibarra, em meados 

da década de 60, ao perceber a aproximação das tendências políticas encampadas por Cuba e 

Rússia. Foi exatamente nesse contexto que o país sofreu subsequentes golpes militares, nos 

anos de 1972 e 1976. Em vista das repressões suportadas nesse momento histórico, abriu-se 

margem para uma maior articulação dos movimentos sociais, destacando-se o papel 

desempenhado pela Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE).122 

Dois anos depois, a República do Equador iniciou o seu custoso processo de 

redemocratização, com a queda do a época presidente Rodriguez Lara. Contudo, a década de 

1990 foi marcada por uma nova crise política. O panorama volta a apresentar significativas 

mudanças a partir do ano de 2006, com as eleições que tornaram presidente Rafael Correa. Foi 

inaugurada, assim, a chamada revolução cidadã, que se caracterizou por anos de uma maior 

estabilidade política após a crise da década de 1990, havendo significativos avanços de direitos 

sociais e crescimento da classe média.123-124  

Importante de se trazer a baila, ainda, que a eleição de Rafael Correa foi massivamente 

apoiada pelos movimentos sociais equatorianos, notadamente os de cunho indígena e 

ambientalistas. Como acima citado, o movimento indígena sempre se mostrou presente na 

                                                 
121 EL TELEGRAFO. Revolucion Juliana. Disponível em: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/revolucion-juliana 

 Acesso em: 17 maio 2019.  
122  BRASIL DE FATO. Equador: voltar na história para entender o presente. Disponível em:  

https://www.brasildefato.com.br/node/3325. Acesso em: 17 maio 2019. 
123  JACOBIN. Ecuadors great betrayal. Disponível em: https://www.jacobinmag.com/2018/08/ecuador-

correa-moreno-alianza-pais. Acesso em: 18 maio 2019. 
124  OUTRAS PALAVRAS. Equador: a delicada esperança da revolução cidadã. Disponível em 

https://outraspalavras.net/sem-categoria/equador-a-delicada-esperanca-da-revolucao-cidada/. Acesso em: 18 

maio 2019. 
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história do Equador, sendo reconhecido como um dos mais poderosos na América Latina125. A 

CONAIE é tida como a maior expressão de resistência indígena no país, sendo uma 

confederação engajada na luta contra dominação, exploração, discriminação e genocídio dos 

povos indígenas.126  

Ocorre que, Rafael Correa findou permanecendo como chefe de Estado durante uma 

década, haja vista ter implementado, em dezembro de 2015, a sistemática de reeleições 

indefinidas. Em 2017, Lenin Moreno, o qual era o vice-presidente de Rafael Correa, tornou-se 

presidente do Equador, convocando um referendo acerca de pautas extremamente polemicas a 

nível nacional. Destaca-se, nessa oportunidade, o fim da reeleição indefinida, que por 

unanimidade foi expurgada da democracia equatoriana.127 

  

                                                 
125 SINPERMISO. El movimento indígena en el Ecuador. Disponível em: 

http://www.sinpermiso.info/textos/el-movimiento-indigena-en-el-ecuador. Acesso em: 18 maio 2019. 
126 CONFEDERACION DE NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ECUADOR. Resistencia y 

Organizacion Social de los Pueblos Indigenas. Disponível em: https://conaie.org/quienes-somos/. Acesso em: 

18 maio 2019. 
127  EL PAIS. Equador elimina a reeleição indefinida e põe a era do socialismo do século XXI. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/04/internacional/1517770527_944169.html. Acesso em: 18 maio 

2019. 

http://www.sinpermiso.info/textos/el-movimiento-indigena-en-el-ecuador
https://conaie.org/quienes-somos/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/04/internacional/1517770527_944169.html


 

 
35 

14 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Em contexto parecido com inúmeros países da América Latina, o início da história dos 

Estados Unidos da América (EUA) remonta, de pronto, ao jugo da colonização europeia. 

Assim, o passado estadunidense é de dizimação de indígenas nativos pelas colônias espanholas 

e britânicas, antes que se pudesse falar em democracia e movimentos sociais.128 Noutro 

momento histórico, ora demarcados tais conceitos, a perspectiva é outra: faltam dedos nas mãos 

e nos pés para contar os regimes autoritários apoiados pelos Estados Unidos.     

De Porfírio Diaz, no México129 a Augusto Pinochet, no Chile,130 perpassando pelas 

duas ditaduras vivenciadas pelo povo brasileiro – a de Getúlio Vargas em 1935131 e o regime 

militar de 1964132 –, o governo estadunidense tem particular interesse e influência sobre a 

história política de toda a América Latina. Mais precisamente, com a ascensão da ideologia 

comunista e de sua declarada inimizade com a União Soviética, os Estados Unidos se sentiam 

na incumbência de combater os movimentos socialistas.133  

Quanto à sua participação na Organização dos Estados Americanos, os Estados 

Unidos, junto a vinte outros estados, participaram da criação do organismo, objetivando o 

aumento de segurança regional e cooperação comercial. Não obstante, o país esperava também 

que a organização servisse como estandarte contra a disseminação do comunismo.134 Na 8a 

Cúpula das Américas ocorrida esse ano, em Lima, Peru, os chefes de estado discutiram o tema 

“governança democrática contra a corrupção”, orbitando a situação política da Venezuela e as 

investigações que ocorrem no Brasil, pela primeira vez sem a presença do presidente dos 

Estados Unidos, Donald Trump, que cancelou sua ida.135  

                                                 
128 PAULS, Elizabeth Prine. Native American: Indigenous people of Canada and United States.  Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/Native-American#toc273135. Acesso em: 22 maio 2019. 
129 KELLER, Renata. US-Mexican relations from independence to the present. Disponível em: 

https://oxfordre.com/americanhistory/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-

9780199329175-e-269. Acesso em: 22 maio 2019. 
130 FRANKLIN, Jonathan. The Pinochet files. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/world/2003/sep/10/chile.jonathanfranklin. Acesso em: 22 maio 2019. 
131 CUNHA, Adriana Mendonça. Aliança Brasil-Estados Unidos na década de 1940: A Segunda Guerra Mundial 

e o desenvolvimento econômico brasileiro. Boletim Historiar, Aracaju, v. 1, n. 15, p.72-74, maio/jun. 2016. 

Mensal. 
132MACEDO, Danilo. Governo norte-americano participa do golpe militar no Brasil. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-03/governo-norte-americano-participa-de-golpe-militar-no-

brasil. Acesso em: 23 maio 2019. 
133 ADAMS, Francis. Deepening democracy: global and political reform in Latin America. Greenwood 

Publishing Group, p.31, 2003. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=CXZCdsSlRLcC&pg=PA31&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 

Acesso em: 23 maio 2019. 
134 LEE, Brianna; RENWICK, Danielle. The Organization of American States. Disponível em: 

https://www.cfr.org/backgrounder/organization-american-states. Acesso em: 23 maio 2019. 
135 Ibidem.  
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Ao falar sobre a crise política venezuelana, os Estados Unidos se levantam como 

defensores do povo contra Nicolás Maduro, denunciando-o até em sites governamentais como 

um presidente de políticas autoritárias, intolerantes e economicamente irresponsáveis em um 

país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo.136 Suas políticas em direção à 

Venezuela vão de sanções econômicas – o que agrava diversos quadros, entre eles, o da saúde 

–, e não descartam uma possível intervenção militar para remover o governo de Maduro.137  

Já no que concerne aos movimentos sociais, o que ganha maior projeção nos Estados 

Unidos ao longo de sua história é o movimento negro.  Dos Panteras Negras, às marchas pelos 

direitos civis lideradas por Martin Luther King, até o atual Black Lives Matter, os negros 

lutaram e lutam contra o racismo institucional.138 Esse último, voltado principalmente contra a 

violência e racismo policial, já foi apontado pelo presidente Donald Trump como “um problema 

que está procurando mais problemas”.139  

  

                                                 
136 U.S.. DEPARTMENT OF STATE. U.S.-Venezuela relations. Disponível em: 

https://www.state.gov/countries-areas/venezuela/. Acesso em: 23 maio 2019. 
137 VEJA. Venezuela recorre a aliados para driblar impacto de sanções dos EUA. Disponível em: 
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em: 23 maio 2019. 
138 BANGS, Molly. These Are the Past Social Movements That Actually Make America Great. Disponível 
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america-great. Acesso em: 23 maio 2019. 
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15 FÓRUM PERMANENTE DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE QUESTÕES 

INDÍGENAS (UNFPII) 

O Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas (UNPFII) 

corresponde a um órgão consultivo a nível do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC). Desta feita, estabeleceu-se em 28 de julho de 2000 por meio da resolução 2000/22, 

com o mandato de lidar com questões indígenas relacionadas ao desenvolvimento econômico 

e social, cultura, meio ambiente, educação, saúde e direitos humanos. Conta, pois, com ampla 

participação de representantes dos povos indígenas, visando reforçar as parcerias entre esses, 

os Estados e os organismos das Nações Unidas.140 

Após anos de debates controvertidos sobre os direitos dos povos indígenas, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em 2007, uma declaração solene 

especificamente sobre este tópico. Apesar de não possuir força jurídica obrigatória, a 

Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas tem incontestavelmente um peso político e 

simbólico muito grande, o que se verifica ainda mais no continente americano com a sua 

internalização pelos Estados. 141 

Sopesando o fato de que muitos povos indígenas habitam no continente americano, a 

Organização dos Estados Americanos não podia permanecer fora do movimento internacional 

que conduz ao fortalecimento dos seus direitos.142 Dito isso, menciona-se os principais 

instrumentos, de caráter geral, a Declaração e a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos143, e de caráter específico, o Projeto de Declaração Americana sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas.144 

                                                 
140 UNFPII. Permanent Forum. Disponível em: 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2.html. Acesso em: 05 jun. 2019. 
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indígenas.  Disponível em: 
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âmbito do Direito Internacional: especial referência ao sistema interamericano de direitos humanos e ao direito 

brasileiro. Revista da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto, v. 1, n. 1, 

2012. 
143 A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 e a Convenção Americana sobre 
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requerimentos que suas particularidades étnico-culturais impõem. Ibidem.  
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Dentre as reuniões ou eventos especiais que o UNPFII se fez presente no âmbito OEA, 

o mais recente foi a Sessão Extraordinária para o intercâmbio de informações sobre os avanços, 

experiências, lições aprendidas e desafios na implementação da Declaração Americana sobre 

os Direitos dos Povos Indígenas (DADIN), de 1 de fevereiro de 2018.145  

Contudo, entre abril e maio de 2019 ocorreu a 18° Sessão do Fórum Permanente sobre 

Assuntos Indígenas, que começou em 22 de abril, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, 

com uma cerimônia de Assembleia Geral, e terminou em 3 de maio. Durante essas duas 

semanas, centenas de representantes discutiram os desafios dos povos indígenas de todo o 

mundo. Entre as principais pautas, estavam os direitos humanos, econômicos, sociais e culturais 

desses grupos. 146 

 Compreende-se, pois, que tanto a nível da ONU, como a nível da OEA, os Estados 

foram colocados em particular função de garantir os direitos proclamados.   
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(DADIN) – 1 de fevereiro de 2018. Disponível em: 
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16 GUATEMALA 

Ao longo do século XX, o povo guatemalteco vivenciou a alternância entre governos 

conservadores e um governo que promoveu profundas transformações sociais na Guatemala, 

dentre elas a reforma agrária. Com a denominada Revolução de Outubro, em 1944, foram 

garantidos “años de primavera en el país de la eterna tiranía”, rompendo com o projeto liberal 

e oligárquico sustentado no país desde 1871. Sob o pretexto de conter a ameaça do socialismo, 

no entanto, a história da Guatemala retomou o curso do autoritarismo em 1954, com o golpe de 

Estado orquestrado pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos.147 

Apenas em 1997, após 36 anos da sangrenta guerra civil que vitimou mais de 200 mil 

pessoas, foram firmados Acordos de Paz no intento de por fim ao conflito armado entre as 

guerrilhas e o governo.148 Não obstante, na atualidade, as desigualdades sociais continuam 

sendo combustível para diversas reivindicações, sobretudo dos povos indígenas. Isso porque, 

apesar de representarem cerca de 60% da população da Guatemala,149 os Maias ainda sofrem 

com as cicatrizes da colonização, sendo excluídos da sociedade em termos culturais, 

econômicos e políticos.150 

Cumpre destacar que o movimento indígena na Guatemala é central na conjuntura 

interna dos movimentos sociais. Em função da expressiva atuação dos indígenas junto aos 

movimentos de resistência à ditadura militar, obteve-se uma “ampliação das bandeiras 

indígenas, incorporando demandas políticas de outros atores sociais do país [...] Paralelamente, 

outros setores da sociedade incorporam, dos indígenas, princípios de identidade e defesa que 

favorecem a reconstrução da noção abstrata de nação”.151 

Acerca do panorama acima retratado, o relatório elaborado pelo Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), em parceria com o Escritório da 

Procuradoria de Direitos Humanos da Guatemala, indicou que 39 defensores de direitos 

humanos foram assassinados no país entre 2017 e 2018, bem como registrou 900 ataques a 

                                                 
147 COELHO, Anelise Suzane Fernandes. Os Anos de Primavera no País da Eterna Tirania: as reformas sociais e 

a revolução na Guatemala. REBELA, Florianópolis, v. 1, n. 2, p. 276-297, 2011.  
148 Ibidem. 
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Paulo, v. 18, n. 19, p. 37-58, 2002. 
150 NONES, Adriana Ines. Os desafios dos jovens maias de Ixcán na Guatemala de hoje. Ponto-e-vírgula, São 

Paulo, v.1, n. 13, p. 109-136, 2013. 
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Internacional, Novo Constitucionalismo e Organização dos Movimentos Indígenas. Cadernos PROLAM/USP, 

São Paulo, v. 1, n. 8, p. 199-222, 2008. 
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ativistas no mesmo período.152 Nas palavras de Liliana Valiñas, representante do ACNUDH, 

“um ativista é assassinado a cada duas semanas”.153 Isso demonstra que o país apresenta um 

cenário preocupante no que diz respeito à criminalização dos movimentos sociais, em especial 

se tratando dos conflitos por terras.154 

O relatório, após a demonstração dos dados, “recomenda que o governo do presidente 

Jimmy Morales reforce as medidas de prevenção e proteção dos ativistas”.155 Eleito em 2015 

sob o lema “ni corrupto ni ladrón”, Jimmy Morales estreitou as relações com as Forças 

Armadas, que ainda possui em seu quadro militares envolvidos no genocídio indígena da guerra 

civil guatemalteca, o que representa uma ameaça aos movimentos sociais do país.156  

Aliado a isso, sublinhe-se que a Guatemala vem recebendo auxílio dos Estados Unidos 

para reforçar a luta contra o narcotráfico e as ameaças nas fronteiras157, tendo Jimmy Morales, 

outrossim, se alinhado ideologicamente aos norte-americanos e reconhecido Jerusalém como 

capital de Israel.158 

Por derradeiro, não se pode olvidar que na Guatemala, assim como no Chile e em 

Honduras, muitos ativistas são presos com base na aplicação da lei antiterrorista, que, ao trazer 
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24634&LangID=E. Acesso em: 22 
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ampla definição do que é terrorismo, é acusada de violar a Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos.159-160 
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17 GUIANA 

A análise da conjuntura sociopolítica da Guiana não pode ser dissociada do seu 

contexto histórico. De plano, observe-se que a República Cooperativa da Guiana, juntamente 

com a República do Suriname, é um dos Estados mais jovens da América do Sul, tendo apenas 

53 anos de independência em relação ao Reino Unido. Após a Segunda Guerra Mundial, o 

movimento pela independência da Guiana ganhou força, e, em virtude da pressão popular, os 

ingleses foram aos poucos concedendo autonomia à colônia.161   

Com o acirramento das disputas entre o Partido Popular Progressista (PPP) e o 

Congresso Nacional do Povo (CNP), cujos conflitos estavam se tornando cada vez mais 

violentos, os britânicos interviram e concederam total autonomia à Guiana em 1966. Em 

seguida, houve a reeleição de Burnham, líder do CNP, partido ligado aos afrodescendentes e de 

cunho “socializante”.162 

Nesse contexto, em 1970, foi proclamada a República Cooperativa da Guiana. A 

política externa do país se lastreava, sobretudo, na política do não-alinhamento e ao apoio de 

causas terceiro-mundistas. Isto é, ao passo que o restante da América Latina se encontrava sob 

o jugo da hegemonia estadunidense, a Guiana, recém-independente, tentou se reerguer 

realizando certa cooperação com o terceiro mundo e, até mesmo, com o leste europeu.163 

Com efeito, a formação étnica e cultural da Guiana influi diretamente no panorama 

interno dos movimentos sociais. Diferentemente dos demais países latino-americanos, a Guiana 

é composta por diversas etnias, “havendo pouca mestiçagem”.164 Assim, pontua Paulo 

Fagundes Visentini, pós-doutor em relações internacionais: “tudo isso permite caracterizá-los 

como ‘uma outra América do Sul’, distinta da platina e da andina”.165 

Quanto à integração da Guiana no eixo americano, importante salientar que o país vive 

os mais duradouros conflitos fronteiriços da América Latina: Guiana-Venezuela, sobre a região 

de Essequibo, e Guiana-Suriname, sobre o Triângulo do Novo Rio. Tais litígios dificultam a 

integração da Guiana ao restante dos países da América do Sul. Nessa toada, o conflito 

                                                 
161 VISENTINI, Paulo Fagundes. Guiana e Suriname: uma outra América do Sul. Conjuntura austral, Porto 
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fronteiriço travado entre a Venezuela e a Guiana tardaram a entrada dos guianenses na OEA, 

que ocorreu apenas em 1990, com a derrubada do veto venezuelano imposto em 1967.166 

Ainda, observe-se que a Guiana integra o Mercado Comum do Caribe (CARICOM), 

cuja sede, inclusive, é a sua capital Georgetown, de modo que os guianenses são mais integrados 

ao Caribe do que à América do Sul. Apesar de ter ingressado, por exemplo, na UNASUL, após 

convite feito pelo ex-presidente brasileiro Lula, com o fito de estabelecer parcerias econômicas, 

a Guiana ainda está a passos tímidos da integração sul-sul.167 

Um dos indícios de progresso na integração é o Fórum Social Pan-Amazônico (FSPA), 

que reúne os movimentos sociais, comunidades tradicionais e povos originais da área 

denominada Bacia Amazônica, buscando o fortalecimento das lutas nacionais. Ademais, 

também é objetivo do FSPA fortalecer o anti-imperialismo, denotando o caráter não-alinhado 

dos guianenses até a atualidade. Além da República Cooperativa da Guiana, participam o Brasil, 

Equador, Venezuela, Bolívia, Suriname, Colômbia, Peru e Guiana Francesa.168 

O atual presidente do país, David Granger, visando diminuir os índices de violência 

na Guiana, determinou que as Forças de Defesa apenas em situações extraordinárias podem 

atuar juntamente aos agentes policiais para garantir a lei e a ordem do país. A prioridade do 

governo, desta feita, é fortalecer a fronteira na região do Essequibo, alvo do conflito fronteiriço 

com os venezuelanos.169 

Ainda em relação aos movimentos sociais, destaque-se que o governo de David 

Granger é pautado numa coalizão multiétnica, com a proposta de apaziguar os conflitos entre 

os hindo-guianenses e os afro-guianenses. A reconciliação entre os povos, todavia, 

historicamente representados por partidos opositores, ainda é uma realidade distante.170 

  

                                                 
166 VISENTINI, Paulo Fagundes. Guiana e Suriname: uma outra América do Sul. Conjuntura austral, Porto 

Alegre, v. 1, n. 1, p. 27-40, 2010. Disponível em: 
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uma interface caribenha e europeia. ACTA Geográfica, Boa Vista, v.7, n.15, p. 19-38, 2013. Disponível em: 

https://revista.ufrr.br/actageo/article/viewFile/1159/1221, Acesso em: 25 maio 2019. 
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disputa-esequibo. Acesso em: 26 maio 2019. 
170 KRAUSS, Clifford. Oil and New Leadership Raised Hope in Guyana. But Political Rifts are 

Resurfacing. Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/08/10/world/americas/guyana-ethnic-

tensions.html. Acesso em: 26 maio 2019. 
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18 HAITI 

Declarada em 1804 por meio de uma revolução capitaneada por escravizados, a 

independência haitiana foi a primeira a eclodir na América Latina. A experiência, porém, não 

concretizou os processos de ruptura com os moldes de organização social da até então colônia 

francesa, que hoje lidera o ranking de países mais pobres do continente americano.171 Em outras 

palavras, somado a um quadro econômico dependente de investimentos estrangeiros, verificou-

se a manutenção de um poder centralizado em pequenas elites à custa do trabalho dos ex-

escravizados negros.172 

Desde então, após vinte e dois anos de intervenção norte-americana no percurso, 

exposta a um amplo espectro de lacunas políticas, econômicas e sociais que a tornaram 

vulnerável, a República do Haiti recaiu, como se observava padrão em outros países da América 

Latina, em um regime autoritário encabeçado por François Duvalier, no ano de 1962. Duvalier 

utilizou o nacionalismo fomentado por adeptos dos movimentos de “negritude”, surgidos em 

aversão à dominação estrangeira, para fortalecer o apoio popular a seu governo. Em 1986, 

diante de uma crise de representatividade política, o governo duvalierista chegou ao fim.173  

Observa-se, pois, que o atual cenário humanitário calamitoso, acentuado pelo 

terremoto que devastou o Haiti em 2010, não se configura como um processo abrupto da 

contemporaneidade, mas antes uma construção histórica. Nessa senda, a desigualdade pungente 

entre a população alavancou uma série de protestos em fevereiro de 2019 contra a corrupção 

por parte de atuais e ex-governantes174. 

Durante as manifestações em prol da renúncia do presidente Jovenel Moise175, pelo 

menos sete pessoas morreram e 14 ficaram feridas segundo dados levantados pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) até 16 de fevereiro, com base em reportagens da 

imprensa local. A entidade pediu a investigação dessas mortes, as quais, à primeira vista, 

                                                 
171 BBC. A multa astronômica que um dos países mais pobres do mundo teve de pagar por sua 

independência. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46721129. Acesso em: 26 maio 

2019. 
172 MATIJASCIC, Vanessa Braga. Haiti: uma história de instabilidade política. Cenário Internacional, São 

Paulo, 2009. Disponível em: 

https://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XX%20Encontro/PDF/Autores%20e%20Artigos/Vanessa%2
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173 Ibidem. 
174 GAZETA DO POVO. Haiti vive maior onda de protestos de sua história recente. Saiba por quê. 
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segundo reportado pelo jornal Gazeta do Povo, “parecem ter sido resultado da resposta da 

polícia às manifestações”.176 
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19 HONDURAS 

Não muito tempo atrás, a República de Honduras passava por um período conturbado. 

Em meados de 2009, a comunidade internacional acusou o Estado de perpetrar um golpe militar 

contra o presidente deposto Manuel Zelaya. Assim, consta na AG/RES. 2 (XXXVII-E/09),177 

da trigésima sétima sessão especial do Organismo, que o país foi suspenso da OEA, uma vez 

que o novo governo recusou-se a seguir a resolução AG/RES. 1 (XXXVII-E/09),178 estando em 

dissonância com os princípios e o regulamento da organização.  

Todavia, tal medida foi revogada dois anos depois, em 2011, com a retomada dos laços 

com os países latino-americanos e a volta do país à organização.179 Tal incidente se deu em 

razão da Organização das Nações Unidas reconhecer que o processo tido como um golpe de 

estado foi, na verdade, constitucional. Segundo a Constituição da nação, em seu artigo 4 e 

239,180 a alternância do cargo de presidente é obrigatória e o indivíduo a exercer o cargo não 

poderá concorrer à presidência ou vice-presidência no período imediato, dispositivo que o ex-

presidente Zelaya tentou burlar ao fazer um referendo popular que visava mudar a Constituição, 

estabelecendo as reeleições.181  

O ponto controverso da história configura-se no artigo 12182 do referido dispositivo 

legal, o qual proíbe que referendos e consultas populares sejam realizados até 180 dias antes 

das eleições, período no qual o referendo foi feito. Ademais, o artigo 374 da Constituição183 

também colabora ao vetar a reforma de artigos constitucionais referentes à proibição da 

reeleição. Foi assim que a Suprema Corte afastou o presidente Zelaya do cargo, por intermédio 

das Forças Armadas.184 No entanto, a dissonância sobre a clareza dos fatos permanece no 

cenário hondurenho.  
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Não obstante, o governo interino sucessor, de Roberto Micheletti, não foi capaz de 

administrar com eficiência o país. Além do mais, durante o seu regime, os movimentos 

populares foram reprimidos com austeridade. Sobre esse período, Gilberto Ríos Munguía, 

coordenador de Relações Internacionais da Frente Nacional de Resistência Popular de 

Honduras, bloco de organizações populares, disserta que “a Frente se manifestou por 161 dias 

consecutivos, criando núcleos de apoio com a população e relações internacionais, que 

garantiam a denúncia permanente das ações criminosas do regime”.185 

Na conjuntura exposta, grande parte da luta também se organiza ao redor da oposição 

ao extrativismo proveniente da mineração e da construção de usinas elétricas em territórios 

indígenas. A respeito do assunto, Gilberto Ríos afirma que “as transnacionais deslocaram 

comunidades milenares, perseguiram seus representantes e destruíram o meio ambiente”. Em 

face disso, crimes cometidos contra os defensores dessas causas são habituais, como o ocorrido 

com Irene Meza, integrante do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas 

(COPINH).186 
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20 JAMAICA 

Como os demais países da Comunidade Britânica das Nações, a Jamaica é uma 

monarquia constitucional e democracia parlamentar. Independente da Coroa Britânica somente 

em 1962, a história jamaicana foi construída em cima de cana de açúcar e escravos africanos. 

A inquietação das pessoas escravizadas culminou em diversas rebeliões dos maroons, que 

escapavam ou eram libertos do jugo da escravidão, até sua abolição em 1838.187  

Atualmente, a política jamaicana se divide apenas em dois grandes partidos: o Partido 

Nacional do Povo, social democrata, e o Partido Jamaicano do Trabalho, mais conservador, 

esse último sendo o partido do atual Primeiro Ministro, Andrew Holness.188 Os ânimos políticos 

internos do país costumam ser calmos, em especial nas agendas que envolvem a educação 

pública e o bem estar social.189  

No âmbito da Organização dos Estados Americanos, é normal que a Jamaica se alinhe 

politicamente com seus parceiros do Mercado Comum e Comunidade do Caribe (CARICOM), 

como o Bahamas, Barbados, Trindade e Tobago, entre outros.190 Nada obstante reafirme os 

princípios da Carta da OEA, entre eles o da soberania e da não-intervenção nos assuntos de 

outros Estados-membros, o país votou, em 2018, pela suspensão da Venezuela da organização, 

o que internamente foi visto como um voto em defesa dos direitos humanos e da democracia.191   

Na agenda dos movimentos sociais, o movimento negro ganha respaldo indenitário e 

de classe, dada a origem escravocrata da Jamaica.192 Esse movimento se divide em uma vertente 

nacionalista – aqui respaldando com mais veemência os maroons, já mencionados no presente 
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guia –,193 e em uma vertente pan-africana, desenvolvendo-se sobre o contexto de escravização 

e subjugação dos africanos pela cultura colonialista.194  

Por parte do governo, a luta do movimento negro é ainda mais reforçada e, de acordo 

com a Ministra de Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte da Jamaica, o Estado é 

responsável por garantir que as reparações dos danos causados em razão da escravidão sejam 

feitas.195 Em 2016, o país exigiu que a Inglaterra iniciasse o processo de reparação e, junto a 

outros países do eixo caribenho, definiu um plano com dez passos, entre eles um pedido formal 

de desculpas e instituições culturais.196 
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21 MÉXICO 

O México, oficialmente denominado de Estados Unidos Mexicanos, é uma república 

representativa, democrática, federal e laica. O autoritarismo exercido pelos governos durante 

toda a história do México foi fato recorrente. Somente após a Revolução Mexicana, em 1910, 

surgiu o que se pode chamar de Estado Nacional Moderno. Esse, por um lado, fundou-se com 

base em um desenvolvimento econômico, por meio da reforma agrária, o reconhecimento dos 

“obreiros” como classe e o desenvolvimento de uma burguesia industrial nacionalista.197 

O caminho percorrido do regime autoritário até o democrático se inicia com a reforma 

eleitoral de 1977, e termina em 2000, com o triunfo do candidato opositor, Vicente Fox, pondo 

fim a 80 anos de um regime autoritário. Cabe destacar que após esse período o México não 

passou mais por ditaduras.198 

         O México é atualmente governado por Andrés Manuel López Obrador, conhecido por 

AMLO. O presidente quebrou uma sequência de nove décadas de governos conservadores e 

centristas, ao colocar no poder um partido progressista, denominado Movimento de 

Regeneração Nacional, apelidado como Morena.199 

A criminalização de ativistas começa a seguir a narrativa de Washington sobre a guerra 

global contra o terrorismo. Na região, tanto os governos progressistas quanto conservadores 

aprovaram leis antiterrorismo sob a influência das diretrizes dos Estados Unidos.200 

Em toda a história do país, muitos movimentos sociais possuem destaque, com 

articulações específicas de “resistência comunicativas”, criadas e desenvolvidas no âmbito das 

devidas mobilizações locais e sociais. Entre tais, figura o Exército Zapatista de Libertação 

Nacional, com origem em 1994, reconhecido pelo seu grito de “Ya basta”, mobilizando sete 

cidades do estado de Chiapas e cobrando autonomia e direitos constitucionais para todos os 

povos locais.201 

                                                 
197 CALABRE, Lia. História das políticas culturais na América Latina: um estudo comparativo de Brasil, 

Argentina, México e Colômbia. Escritos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 7, p.323-345, out. 2013. 
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É importante destacar ainda que a organização da Assembleia Popular dos Povos de 

Oaxaca (APPO) teve início em 2006, reunindo centenas de setores, organizações e comunidades 

indígenas. O marco determinante da história da APPO foi o dia 14 de junho de 2006, data em 

que professores oaxaquenhos reivindicavam aumentos salariais. A partir deste conflito, a região 

sofreu significativamente com o aumento do número de pessoas mortas, desaparecidas e 

processadas.202 

Em 2016, oito pessoas foram assassinadas por motivo torpe, duas delas em Juchitán, 

sendo um deles repórter de um jornal local, e outras seis durante a jornada de repressão na 

localidade de Nochixtlan. Além disso, ficaram feridas mais de 100 pessoas. A notícia informa 

que entre elas, 45 restaram baleadas, e ainda 22 pessoas desaparecidas. Os atos que resultaram 

esses números desenrolaram-se em meio aos protestos de professores mexicanos contra uma 

injusta Reforma Educacional, que busca enfraquecer a educação pública e eliminar direitos 

trabalhistas das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação. Nesse sentido, a Articulação 

Continental de Movimentos Sociais da Alba repudiou os atos truculentos do governo Enrique 

Peña Nieto no estado de Oaxaca, México. 203 
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22 NICARÁGUA 

Sob o governo de Daniel Órtega, o cenário na Nicarágua se deteriora cada vez mais. 

Entretanto, o governo nicaraguano tem demonstrado indícios mais fortes de que deseja buscar 

uma solução consensual. Na resolução CP/RES. 1128 da Organização dos Estados Americanos, 

urgiu-se pela liberação de todos os prisioneiros detidos arbitrariamente, como acordado com o 

governo, além do respeito à liberdade de expressão, à manifestação pacífica e à proteção dos 

defensores dos direitos humanos e demais organizações relacionadas.204 

Entretanto, apesar da recente tentativa de conciliação, o governo continua a empregar 

políticas controversas. Um exemplo notório é a chamada lei antiterrorismo, a qual foi aprovada 

em 16 de julho de 2018. As maiores críticas à referida lei são em razão das disposições previstas 

pelos artigos 394 e 395, os quais buscam uma definição para terrorismo205. 

Sobre a questão, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

(ACNUDH) declarou que “a linguagem vaga da legislação, aprovada durantes as 

manifestações, pode ser explorada para apontar os manifestantes como terroristas quando eles 

estão simplesmente exercendo seus direitos políticos”206-207. Em liame a isso, a referida 

organização constatou que, durante o mesmo período em que a lei foi aprovada, diversas 

detenções arbitrárias a líderes de movimentos e a manifestantes foram realizadas, além de outras 

violações aos direitos civis e humanos dos protestantes. 208 

Acrescenta a isso a resolução CP/RES. 1110 (2182/18) da Organização dos Estados 

Americanos, a qual, em seu teor, resolve condenar os atos de violência, repressão e violações 

aos direitos humanos contra o povo nicaraguense. O aludido documento ainda urge ao governo 

da Nicarágua a tomar medidas imediatas a fim de iniciar investigações relativas a tais crimes, 

além de reestabelecer a cooperação com o ACNUDH. 209 
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Acesso em: 21 maio 2019. 
209OHCHR. CP/RES. 1110 (2182/18). Disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj
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23 ORGANIZAÇÃO CONTINENTAL LATINO-AMERICANA E CARIBENHA DOS 

ESTUDANTES 

A Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes (OCLAE) 

foi criada em 11 de agosto de 1966 por meio de resolução do IV Congresso Latino-Americano 

de Estudantes.210 Com sede em Cuba, a organização atua como um corpo mobilizador dos 

combates anti-imperialistas do movimento estudantil latino-americano e caribenho.211  

Entre as principais pautas da organização, estão a democratização da educação, tendo 

entre suas bandeiras “Educação não é Mercadoria: Direito humano e libertação”,212 a autonomia 

universitária, a solidariedade combativa dos estudantes latino-americanos e caribenhos na luta 

contra o imperialismo, a justiça social, bem como o fortalecimento dos vínculos do movimento 

estudantil com a classe trabalhadora, camponesa, indígena e com os setores populares e 

democráticos da sociedade civil.213 

Considerada a maior entidade dos estudantes latino-americanos, a OCLAE reúne mais 

de 23 países da América Latina e do Caribe e cerca de 30 federações de estudantes, bem assim 

possui a assento no conselho consultivo da ONU. Participa, ainda, do Instituto Internacional da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a Cultura (UNESCO) para 

Educação Superior da América Latina e Caribe (IESALC) e compõe a comissão de segmento 

da rede de enlaces da UNESCO.214 

Com mais de 50 anos de atuação e defesa da educação na América Latina, a 

Organização Continental Latino Americana e Caribenha dos Estudantes se consolida ao passo 

que se estabelece como um fundamental espaço de debate e luta estudantil. Seus fóruns 

discutem temas como a regulamentação do ensino privado, o fortalecimento da educação 

pública, a integração latino-americana, entre outros. 

  

                                                 
Jt4WM8q3iAhX2ILkGHaftB0YQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fscm.oas.org%2Fdoc_public%2FEN

GLISH%2FHIST_18%2FCP39700E06.doc&usg=AOvVaw32euQJCW_XuzA4rXY2Ci9r. Acesso em: 21 maio 

2019. 
210 SOMOS JÓVENES. Qué es la OCLAE. Disponível em: http://www.somosjovenes.cu/articulo/que-es-oclae. 

Acesso em: 25 maio 2019. 
211 UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES. OCLAE - Organização Continental Latino Americana e 

Caribenha dos Estudantes. Disponível em: https://une.org.br/dicionario-do-me/oclae-organizacao-continental-

latino-americana-e-caribenha-dos-estudantes/. Acesso em: 23 maio 2019. 
212 Ibidem. 
213 SOMOS JÓVENES. Qué es la OCLAE. Disponível em: http://www.somosjovenes.cu/articulo/que-es-oclae. 

Acesso em: 25 maio 2019. 
214 UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES. Charchaval, presidente da OCLAE. Disponível em: 

https://une.org.br/2011/09/charchaval-presidente-da-oclae-movimentos-estudantis-potencializam-a-integracao-

na-america-latina/. Acesso em: 26 maio 2019. 
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24 PANAMÁ 

Para dissertar sobre o Panamá, antes se faz necessário compreender um pouco de sua 

história. Em 1969, após um golpe de Estado, instalou-se no país um regime militar pelo sargento 

Omar Torrijos, o qual redefiniu os tratados com os Estados Unidos da América, em 1977, 

estabelecendo a entrega progressiva das zonas ao redor do Canal do Panamá215 para os 

panamenhos. Apenas em 1989, por intermédio de intervenção norte-americana, houve a 

derrocada do regime militar, levando o país a uma fase de redemocratização, a qual se marcou 

pela forte relação dos empresários com os cargos de poder. 216 

O cenário panamenho encontra-se desfavorável ao engajamento da população com as 

causas sociais. Isso se dá em razão “do medo dos convocados por experiências anteriores 

vividas de repressão por parte do Estado; e pela reputação estigmatizada e criminalizada 

daqueles que chamam e/ou participam [dos movimentos]”.217-218 O governo de Juan Carlos 

Varela tem se mostrado controverso, fazendo uma forte resistência ao afloramento dos 

movimentos sociais no país. 

Nessa toada, o movimento indígena, principiado pelo povo Ngäbe-Buglé, encontra-se 

em grande tensão com o governo. Em 2016, a Autoridade Nacional de Serviços Públicos do 

Panamá autorizou que a represa construída dentro do território indígena mencionado fosse 

inundada, sem que houvesse a notificação aos habitantes da região.219 Isso se deu em razão do 

Estudo de Impacto Ambiental realizado pelo governo constatar que não haviam moradores na 

área, a qual era reconhecida pela própria Constituição do Panamá, devido à Lei 10 de 7 de 

março de 1997.220 

O Panamá conta com a atuação do Grupo de Trabalhos de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Rural da CELAC, organização também voltada aos países latino-americanos. 

                                                 
215 O Canal do Panamá encontrava-se em posse dos americanos desde 1903, ocupado por tropas militares. 
216 MELENDÉZ, José. Panamá lembra o aniversário da “vergonhosa” invasão dos EUA. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/21/internacional/1387582566_219299.html. Acesso em: 25 maio. 2019. 
217 Texto original: “por el miedo de los convocados por experiencias vividas anteriormente de represión por parte 

del Estado; y por la reputación estigmatizada y criminalizada de los que convocan y/o participan”. 
218 LÓPEZ, Andrés Barrios; VASTO, Cesar del. Un contexto actualizado sobre el movimiento social 

panameño. Disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj

xlfqR27LiAhXiEbkGHe-

DBB8QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.alainet.org%2Fimages%2FUn%2520contexto%2520act

ualizado%2520sobre%2520el%2520movimiento%2520social%2520paname%25C3%25B1o.pdf&usg=AOvVa

w0sq2iNAXpH2znlJpnRRUN9. Acesso em: 22 maio 2019. 
219 NAVARRO, Santiago F. Ngäbe-Buglé indigenous region at risk of disappearing. Disponível em: 

https://avispa.org/panama-ngabe-bugle-indigenous-region-at-risk-of-disappearing/. Acesso em: 22 maio 2019. 
220 ROSSINI, Alberto. NATIVO Story #3: The Ngäbe & Land Rights. Disponível em: 

https://www.albertorossiniphoto.com/magazine/nativo-3-ngbe-landrights. Acesso em: 22 maio 2019. 
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O GT desenvolve estratégias de modo a reduzir as diferenças regionais, promovendo o 

desenvolvimento sustentável ao articular a cooperação entre os países. Além disso, atuam 

também no país a Coordenadoria Latino-Americana de Organizações do Campo (CLOC), no 

âmbito rural. 221 

Outra organização de relevância internacional a exercer atividades no país é o Fórum 

Social Pan-Amazônico (FSPA), a qual objetiva articular os movimentos sociais, as 

comunidades e os povos da Bacia Amazônica.222 Tal atividade é realizada visando a 

manutenção dos vínculos entre as organizações pan-amazônicas ao fortalecer as lutas nacionais, 

visando estabelecer uma sinergia entra outras agendas de interesse público comum aos países 

em questão.223 

  

                                                 
221 OBSERVATÓRIO BRASIL E O SUL. Articulando Resistências No Sul Global: Experiências De 

Movimentos Camponeses, Sindicatos Rurais E Organizações Não Governamentais.  Disponível em: 

https://obs.org.br/cooperacao/1116-articulando-resistencias-no-sul-global-experiencias-de-movimentos-

camponeses-sindicatos-rurais-e-organizacoes-nao-governamentais. Acesso em: 25 maio 2019. 
222 Os países que fazem parte da Bacia Amazônica são o Brasil, Equador, Venezuela, Bolívia, República 

Cooperativa da Guiana, Suriname, Colômbia, Peru e Guiana Francesa.  
223 Ibidem. 
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25 PARAGUAI 

A República do Paraguai é estruturada sobre um regime presidencialista, estabelecida 

com base na democracia e na divisão dos poderes. Posteriormente à independência da Espanha, 

ocorrida em 1811, o país esteve governado por diversos ditadores que adotaram políticas 

protecionistas e alavancaram o desenvolvimento da região, ameaçando os interesses britânicos 

e transformando o pequeno país em uma potência econômica. No entanto, após a sangrenta 

guerra que vitimou significativa parte da população paraguaia, o país ainda caminha em passos 

lentos para se reestabelecer.224 

Mario Abdo Benítez assumiu a presidência em 2018. A cerimônia de posse aconteceu 

sob protestos da oposição, contra o seu elo com a ditadura de Alfredo Stroessner.  Houve ainda 

um protesto organizado pelo Congresso Democrático do Povo – uma organização de 

movimentos sociais e partidos progressistas –, que ocorreu nas ruas da capital Assunção com 

cartazes e fantoches amarrados em alusão à ditadura. 225 

No Paraguai, os movimentos sociais mais expressivos estão atrelados às organizações 

campesinas, mulheres e indígenas e ao campo sindical com a Central Nacional de Trabalhadores 

e a Federação Nacional Campesina. Tais movimentos largamente criminalizados pelos longos 

governos ditatoriais foram protagonistas na eleição de Lugo em 2008, com propostas 

progressistas que abrangem um Estado social de direitos, reconciliação nacional, renovação 

para uma melhor administração da justiça, o crescimento da equidade social, a reforma agrária, 

a soberania referente às binacionais e a defesa dos direitos humanos.226  

Nessa senda, os movimentos sociais têm sido reprimidos veementemente por parte do 

Estado e da Polícia Nacional. Assim como em outros países, não se vê um preparo das 

instituições de segurança para lidar de forma não violenta com as manifestações populares. O 

Paraguai é um Estado que não apresenta, em seu histórico, atentados terroristas. Porém, a 

sociedade internacional iniciou uma série de pressionamentos, acusando o Estado de permitir 

em seu território a presença de grupos terroristas e/ou financiadores de terroristas.227 

                                                 
224 MOTA, Carlos Guilherme. História de um silêncio: a guerra contra o Paraguai (1864-1870) 130 anos depois. 

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 24, n. 9, p.243-254, ago. 1995. 
225 AZEVEDO, Wagner Fernandes de. Paraguai. Mario Abdo Benítez assume a presidência em meio a 

protestos. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/581899-em-edicao-paraguai-mario-abdo-

benitez-assume-a-presidencia-em-meio-a-protestos. Acesso em: 23 maio 2019. 
226 ALVAREZ, Gustavo Alberto Cabrera. Movimentos sociais e ditadura militar no Uruguai. Disponível em: 

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/u/uruguai-movimentos-sociais-no. Acesso em: 22 maio 2019. 
227 MOTA, Carlos Guilherme. História de um silêncio: a guerra contra o Paraguai (1864-1870) 130 anos depois. 

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 24, n. 9, p.243-254, ago. 1995. 
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No intento de responder a essa pressão, o Estado sancionou leis que, de forma tímida, 

expressavam o impedimento do funcionamento de grupos terroristas em seu território. Como 

exemplo, tem-se a Lei n° 4.024, de 23 de junho de 2010, que castiga os feitos puníveis de 

terrorismo, associação terrorista e financiamento do terrorismo.228 

A Lei n° 4.024, em seu art. 1º, define o terrorismo como sendo a realização, a sua 

tentativa ou a coação para a realização de atos puníveis previstos no Código Penal229 Paraguaio. 

com a intenção de incutir ou causar terror à população paraguaia ou a de um país estrangeiro; 

aos órgãos constitucionais ou aos seus membros no exercício funcional; ou a uma organização 

internacional ou a seus representantes.230 

Da mesma forma que ocorreu no Brasil, e em outros países, a promulgação da Lei 

Antiterrorismo ocasionou críticas no sentido de que a legislação poderia servir como uma 

ferramenta de perseguição a movimentos sociais e que o Judiciário poderia interpretar qualquer 

ato de violência como um ato de terrorismo. Ressalta-se que, diferentemente das legislações 

argentina e brasileira, a lei paraguaia não coloca nenhum tipo de ressalva quanto às 

manifestações políticas, movimentos sociais e outros com o objetivo de defender direitos e 

garantias constitucionais.231 

A Coordenadoria de Direitos Humanos do Paraguai é uma entidade que fez oposição 

ao governo paraguaio.  Para a entidade, o conceito de terrorismo prevista na Lei 4.024/2010 

traz consigo uma formulação genérica que não cumpre o pressuposto de estabelecer com 

precisão a combinação entre a conduta prevista como crime e a sanção penal. Destaca também 

que com essa situação abre-se a possibilidade de que critérios políticos selecionem a intensidade 

da punição a ser aplicada. 232 

  

                                                 
228 AITA, Edson. A Tríplice Fronteira sul sob a ótica do terrorismo: uma análise da legislação antiterrorismo da 

Argentina, Brasil e Paraguai. Estudos Internacionais, Belo Horizonte, v. 4, n. 2, p.35-56, 12 jan. 2017. 
229 Genocídio, homicídio e lesões graves (Arts 319, 105 e 112); os estabelecidos contra a liberdade (Arts 125 a 

127); os previstos contra as bases naturais da vida humana (Arts 197, 198, 200 e 201); os atos puníveis contra a 

segurança das pessoas frente à riscos coletivos (Arts 2013 e 212); os estabelecidos contra a segurança das 

pessoas no trânsito terrestre, aéreo e naval (Arts 213 a 216); os estabelecidos contra o funcionamento de 

instalações imprescindíveis (Arts 218 a 220); e sabotagem (Arts 274 e 288).  Cf. OAS. CODIGO PENAL DE 

PARAGUAY LEY Nº. 1.160/97. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_paraguay.pdf. 

Acesso em: 26 jun. 2019. 
230 Ibidem. 
231 Ibidem. 
232 Ibidem. 
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26 PERU 

No início da década de 1960, sob forte influência da revolução cubana, os movimentos 

camponeses peruanos pressionaram o governo para a aprovação da reforma agrária, sob o lema 

“Tierra o Morte”. Não obstante, a conjugação do conservadorismo dos parlamentares com a 

pressão dos grandes proprietários de terra para conter as “invasões” aos latifúndios levou ao 

esvaziamento da proposta e ao desgaste do governo reformista de Belaúnde Terry, 

desembocando no golpe militar em 03 de outubro de 1968.233 

O governo do general Juan Veslasco Alvarado (1968 – 1975), de forma bastante 

peculiar, buscou implementar medidas como a própria reforma agrária, outrora esvaziada, 

atraindo, a priori, o apoio da população ao regime militar. Todavia, apenas 25% dos camponeses 

foram contemplados pela reforma agrária, intensificando a irresignação popular. Aliado a isso, 

a insatisfação militar com as políticas de conciliação de classes culminou na queda de Alvarado, 

ascendendo ao poder o general Morales Bermúdez, incumbido de apaziguar os conflitos 

sociais.234  

Nesse diapasão, Bermúdez iniciou o processo de abertura política e reduziu o aparato 

estatal. Com as primeiras eleições em 1980, que poriam fim ao período ditatorial, foi deflagrada 

a luta armada do Partido Comunista do Peru – Sendero Luminoso (PCP-SL), duramente 

reprimida pelo Estado. A Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru (CVR), em análise do 

conflito, ponderou que as violações de direitos humanos cometidas por ambos os lados se deram 

no bojo de ações deliberadas e sistemáticas.235 

Os peruanos, hodiernamente, encontram-se sob a liderança de Martín Vizcarra, vice 

do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunciou ao poder em 2018, receoso de sofrer 

processo de impeachment após investigações sobre corrupção.236 No âmbito do eixo americano, 

Vizcarra saudou a vitória do presidente brasileiro Jair Bolsonaro nas eleições, evidenciando o 

caráter conservador do governo.237 

                                                 
233 VASCONCELOS, Lúcio Flávio. Ditadura militar e reformismo no Peru (1968-1975). SÆculum – Revista 

de História, João Pessoa, v. 1, n. 32, p. 127-144, 2015.   
234 Ibidem. 
235 FÁVARI, Flávia Eugênia Gimenez de. A questão indígena na Comissão da Verdade e Reconciliação do 

Peru. 2018. Dissertação (Mestrado em Estudos Culturais) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100135/tde-02052018-231643/en.php Acesso em: 25 maio 2019. 
236 FOWKS, Jacqueline. Kuczynski renuncia à presidência do Peru para evitar impeachment no 

Parlamento. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/21/internacional/1521651903_028672.html. Acesso em: 25 maio 2019. 
237 EFE. Presidente do Peru, Martín Vizcarra, parabeniza Bolsonaro por sua eleição. Disponível em: 

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/presidente-do-peru-martin-vizcarra-parabeniza-bolsonaro-por-sua-elei-

o/50000243-3796078. Acesso em: 25 maio 2019. 
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Paradoxalmente, o Peru foi ostensivamente elogiado pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) diante da adoção do Primeiro Protocolo para a Proteção das Pessoas 

Defensoras dos Direitos Humanos, por meio da Resolução Ministerial nº 059-2019-JUS. A 

referida medida estabelece ferramentas para o recebimento de denúncias e a subsequente 

proteção aos ativistas que venham a ser ameaçados ou efetivamente violentados.238 

Tal contexto, por sua vez, difere substancialmente daquele apurado em meados de 

2009-2010, quando foi editado o Decreto n. 1.090, que autorizava o uso de recursos naturais 

localizados nas terras indígenas da Amazônia peruana. À época, o Peru foi alvo de duras 

críticas, visto que a referida normativa ia de encontro ao recomendado pela CIDH quanto ao 

resguardo dos direitos dos povos indígenas, sobretudo na região amazônica.239  

Além da problemática referente aos povos indígenas, recente polêmica que levou os 

movimentos sociais às ruas do Peru foi o indulto concedido ao ex-ditador Fujimori, que, em 

2002, foi condenado pela própria Justiça Peruana pelo cometimento de diversos crimes de lesa-

humanidade, dentre eles desaparecimento forçado e homicídio qualificado.240 Após sua prisão, 

é de se reconhecer que houve uma Reforma Policial no Peru, na tentativa de revitalizar a relação 

entre o governo e a sociedade civil.241 

 Nada obstante, em 2008, durante uma greve que ocorria em repúdio à transferência de 

terras indígenas localizadas na Amazônia, a polícia peruana reprimiu os manifestantes, 

ocorrendo a execução de dois camponeses que estavam bloqueando as estradas. Em relação ao 

ocorrido, o até então presidente Alan García declarou que os policiais agiram da forma correta, 

se referindo aos movimentos sociais como empecilhos para suas políticas de 

“modernização”.242  

                                                 
238 REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL PERÚ. La CIDH celebra adopción del primer protocolo para 

la protección de personas defensoras de DDHH en Perú. Disponível em: https://www.peruoea.org/la-cidh-

celebra-adopcion-del-primer-protocolo-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-ddhh-en-peru/. Acesso 

em: 25 maio 2019. 
239 WAISBERG, Tatiana. O conflito entre ativistas indígenas e o governo do Peru: uma abordagem jurídica. 

Revista Meridiano, Brasília, v. 10, n. 107, p. 5-6, 2009. Disponível em: https://www.ibri-rbpi.org/?p=12345. 

Acesso em: 25 maio 2019. 
240 TAVARES, Elaine. Peru: movimentos sociais protestam contra o indulto a Fujimori. Disponível em: 

http://www.iela.ufsc.br/povos-originarios/noticia/peru-movimentos-sociais-protestam-contra-o-indulto-fujimori. 

Acesso em: 25 maio 2019.  
241 DAMMERT, Lucía. Perspectivas y dilemas de la seguridade ciudadana em América Latina. Quito: 

FLACSO, 2007.  
242 BRUCKMAN, Monica. Repressão no Peru. Disponível em: https://diplomatique.org.br/repressao-no-peru/. 

Acesso em: 27 maio 2019. 
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27 REPÚBLICA DOMINICANA  

Ex-colônia espanhola, a República Dominicana é um dos Estados mais desiguais da 

América Latina.243 Sua história é marcada por ditaduras, uma agressiva política intervencionista 

dos Estados Unidos244, guerra civil, entre outras características relevantes. 

Entre os anos de 1930 e 1961, o país passou por um duro período de regime ditatorial, 

sob o governo de Rafael Leônidas Trujillo, chefe do Exército e apoiado pelos EUA.245 Impende 

destacar que durante a ditadura trujillista foi criado um aparato militar de perseguição e 

repressão à oposição.246 

 Após o assassinato de Trujillo, em 1961, a República Dominicana vivenciou acentuada 

instabilidade política.247 Em dezembro do ano seguinte, Juan Bosch, que defendia pautas como 

a reforma agrária e nacionalização de empresas estrangeiras, foi eleito.248 

Em razão das suas políticas progressistas, Bosch sofreu um golpe militar apenas sete 

meses após a sua posse.249 A República Dominicana passou, então, a ser governada por um 

triunvirato, liderado por Reid Cabral.250 Em 1965, entretanto, o governo dos Estados Unidos, 

preocupado com a ascensão comunista na América Latina, decidiu intervir no Estado 

dominicano, em 1965, com o apoio da OEA, dando início a uma intensa guerra civil. As tropas 

enviadas para a intervenção somente se evadiram quando houve a eleição do presidente Joaquin 

Balaguer, em 1966.251 

Em salto cronológico, urge salientar que o Estado dominicano goza de estabilidade 

democrática nos dias atuais.252 Em 2016, o presidente Daniel Medina foi reeleito para governar 

                                                 
243 ABRAHÃO, Jorge. Por que não se resolve a desigualdade social no mundo? Disponível em: 

https://www.ethos.org.br/cedoc/por-que-nao-se-resolve-a-desigualdade-social-no-mundo/#.XOpsUIhKjIU. 

Acesso em: 22 maio 2019. 
244 USP. Memória e Resistência. República Dominicana. Disponível em: 

http://www.usp.br/memoriaeresistencia/?attachment_id=69. Acesso em: 22 maio 2019. 
245 Ibidem. 
246 Ibidem. 
247 BBC BRASIL. 50 anos depois, brasileiros que lutaram na República Dominicana brigam por 

reconhecimento. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2015/05/150522_soldados_faibras_brasil_dominicana_lgb. 

Acesso em: 22 maio 2019. 
248 Ibidem. 
249 O GLOBO. Em 1965, Brasil se alinhava aos EUA em intervenção na República Dominicana. Disponível 

em: https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-1965-brasil-se-alinhava-aos-eua-em-intervencao-na-

republica-dominicana-16227159. Acesso em: 22 maio 2019. 
250 Ibidem. 
251 Ibidem. 
252 SAÚDE NAS AMÉRICAS. República Dominicana, edição 2012: Volume Regional. Organzação Pan-

America da Saúde. Disponível em: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-

2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sna-2012-capitulos-pais-28&alias=282-

republica-dominicana-282&Itemid=231&lang=en. Acesso em: 22 maio 2019. 
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o país e dar continuidade às suas políticas voltadas à redução da pobreza, trabalho, atenção 

social, educação e tecnologia.253 

Doutra banda, imperioso mencionar que importantes movimentos sociais relacionados 

ao campo têm atuação na República Dominicana, tais como a Via Campesina, GT de 

Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural da CELAC e a Coordenadoria Latino-americana 

de Organizações do Campo (CLOC).254  

No contexto de política externa, o país governado por Daniel Medina, vem adotando um 

perfil pragmático, dinâmico, com o intuito de ser considerado uma nação de referência na 

América Central e no Caribe.255 No cenário da OEA, a República Dominicana é Estado membro 

original.256 

  

                                                 
253 TeleSUR. Balance del Gobierno del presidente dominicano Danilo Medina. Disponível em: 

ttps://www.telesurtv.net/news/danilo-medina-presenta-logros-gobierno-republica-dominicana-20180816-

0016.html. Acesso em: 23 maio 2019. 
254 OBSERVATÓRIO BRASIL E O SUL. Articulando resistências no sul global: experiências de movimentos 

camponeses, sindicatos rurais e organizações não governamentais. Disponível em: 

https://obs.org.br/cooperacao/download/148_8a1a0f243662339627383b7ec45c36c5. Acesso em: 26 maio 2019. 
255 Oficina de Información Diplomática. República Dominicana. Disponível em: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICADOMINICANA_FICHA%20PAIS.pdf. 

Acesso em: 23 maio 2019. 
256 OEA. Estados Membros. Disponível em:  https://www.oas.org/pt/sobre/estados_membros.asp. Acesso em: 

23 maio 2019. 
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28 SURINAME 

A análise da conjuntura sociopolítica do Suriname não pode ser dissociada do seu 

contexto histórico. De plano, observe-se que a República do Suriname, juntamente com a 

República Cooperativa da Guiana, é um dos Estados mais jovens da América do Sul, tendo 

apenas 43 anos de independência em relação aos holandeses.257   

Em 1973, com a vitória eleitoral de Hinck Arron, líder do Partido Nacional do 

Suriname (NPS), o movimento independentista angariou apoio suficiente para que, em 25 de 

novembro de 1975, com o consentimento holandês, fosse proclamada a independência do 

Suriname.258 

Inicialmente, o Suriname foi estruturado como uma democracia parlamentar com 

sistema de partidos, sendo cada um representante de um grupo étnico (criolos, hindus, 

javaneses, etc). Nesse contexto, o Suriname também aderiu ao Movimento dos Países não 

Alinhados e ao terceiro-mundismo. Ou seja, ao passo que quase todo o restante da América 

Latina se encontrava sob o jugo da hegemonia estadunidense, o Suriname, recém-independente, 

tentou se reerguer realizando estreita cooperação com o terceiro mundo.259 

Sublinhe-se que, assim como a Guiana, o Suriname vivenciou formação étnico-

cultural bastante diversificada, o que influi diretamente no panorama interno dos movimentos 

sociais. Diferentemente dos demais países latino-americanos, o Suriname é composto por 

diversas etnias, “havendo pouca mestiçagem”. Assim, pontua o pós-doutor em relações 

internacionais Paulo Fagundes Visentini: “tudo isso permite caracterizá-los como ‘uma outra 

América do Sul’, distinta da platina e da andina”.260 

Quanto à integração do Suriname no eixo americano, importante salientar que o país 

possui maior projeção para o Caribe e para suas ex-metrópoles.261 Nesse sentido, assim como 

a Guiana, o Suriname integra o Mercado Comum e Comunidade do Caribe (CARICOM). 

Apesar de ter ingressado na UNASUL, por exemplo, o Suriname ainda está a passos tímidos da 

integração sul-sul.262 

                                                 
257 VISENTINI, Paulo Fagundes. Guiana e Suriname: uma outra América do Sul. Conjuntura austral, Porto 

Alegre, v. 1, n. 1, p. 27-40, 2010. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/16168/13704. Acesso em: 25 maio 2019.  
258 Ibidem. 
259 Ibidem. 
260 Ibidem. 
261 Ibidem. 
262 GRANGER, Stéphane. As Guianas e o Brasil da contenção à continentalização, ou perigos e vantagens de 

uma interface caribenha e europeia. ACTA Geográfica, Boa Vista, v.7, n.15, p. 19-38, 2013. Disponível em: 

https://revista.ufrr.br/actageo/article/viewFile/1159/1221, Acesso em: 25 maio 2019. 
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Um dos indícios do processo de integração é o Fórum Social Pan-Amazônico (FSPA), 

que reúne os movimentos sociais, comunidades tradicionais e povos originais da área 

denominada Bacia Amazônica, buscando o fortalecimento das lutas nacionais. Ademais, 

também é objetivo do FSPA fortalecer o combate anti-imperalista, denotando o caráter não-

alinhado dos surinamenses até a atualidade.263 

Em relação aos movimentos sociais, não se pode perder de vista que o atual presidente 

do Suriname, Desi Delano Bouterse, foi líder do governo ditatorial. “Durante as décadas de 

1980 e 1990, Bouterse ("Desi" ou "Bouta" no discurso popular) tornou-se a pessoa mais 

desprezada do Suriname - a personificação da repressão, da ditadura e das execuções”264. 

Atualmente, é nítida a ampliação dos poderes das Forças Armadas, atuando pela manutenção 

da lei e da ordem, para além das prerrogativas constitucionais265.  

Para Reeser, a única explicação para Bouterse ter alcançado a reeleição é que a história 

oficial do Suriname ainda não foi adaptada ao contexto da redemocratização, não havendo 

menção às atrocidades que ocorreram na ditadura militar, a exemplo dos assassinatos de 

dezembro266.267 

Nos relatórios A/HRC/18/35/Add.7 e A/HRC/WG.6/25/SUR/1 do Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU) foram feitas recomendações ao governo do 

Suriname para adotar medidas que garantissem os direitos indígenas, sobretudo em relação ao 

direito à terra e aos recursos naturais. A este respeito, destaque-se que o Suriname vem adotando 

as políticas necessárias para punir os envolvidos no massacre em Moiwana em 1986, bem como 

para garantir a demarcação da terra N’Djuka.268-269  

                                                 
263 OBSERVATÓRIO BRASIL E O SUL. Articulando resistências no Sul Global: experiências de 

movimentos camponeses, sindicatos rurais e organizações não governamentais. Disponível em: 

https://obs.org.br/cooperacao/download/148_8a1a0f243662339627383b7ec45c36c5. Acesso em: 26 maio 2019. 
264 REESER, Nina Jurnapepijn. Desi Bouterse: Een Surinaamse realiteit. In: RAMSOEDH, Hans. New West 

Indian Guide. The Netherlands: Brill, 2017. Cap. 91. p. 176-178. Disponível em: 

<https://brill.com/view/journals/nwig/91/1-2/article-p176_48.xml?lang=en>. Acesso em: 10 jun. 2019. 
265 BADRI-MAHARAJ, Sanjay. Suriname’s Armed Forces. Capability Compromised. Disponível em: 

https://www.academia.edu/35347373/Surinames_Armed_Forces_Capability_Compromised_Sanjay_Badri-

Maharaj. Acesso em: 27 jun. 2019. 
266 “Assassinatos de dezembro”, cuja responsabilidade é atribuída a Bouterse, é um termo cunhado para designar 

o assassinato de 13 civis e 2 militares opositores ao regime, no curso da ditadura militar. 
267 REESER, Nina Jurnapepijn. Desi Bouterse: Een Surinaamse realiteit. In: RAMSOEDH, Hans. New West 

Indian Guide. The Netherlands: Brill, 2017. Cap. 91. p. 176-178. Disponível em: 

<https://brill.com/view/journals/nwig/91/1-2/article-p176_48.xml?lang=en>. Acesso em: 10 jun. 2019. 
268 HRC. Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya. Disponível 

em: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/155/09/PDF/G1115509.pdf?OpenElement. Acesso 

em: 26 maio 2019. 
269 Id. National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council 

resolution 16/21. Disponível em: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/027/97/PDF/G1602797.pdf?OpenElement. Acesso em: 26 maio 2019. 
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29 TRINDADE E TOBAGO 

Diferentemente de grande parte dos países latino-americanos, Trindade e Tobago 

possui uma democracia estável e altos níveis de riqueza e qualidade de vida, graças à renda do 

petróleo.270 Apesar disso, a contínua tensão entre os indianos e negros marcou a história política 

do Estado.271 

A independência frente ao Reino Unido foi alcançada somente no ano de 1962, com o 

Movimento Nacional do Povo. Durante o processo independentista, verificou-se diversos 

confrontos étnicos, especialmente entre os afrodescendentes e os descendentes dos hindus.272 

Em agosto de 1976, Trindade e Tobago tornou-se uma república.273 

Já em 2018, o país elegeu a primeira e atual presidente mulher, Paula Mae Weekes, 

juíza aposentada da Appeal Court.274 Um desafio enfrentado pela representante é a 

criminalidade observada na Venezuela, com quem o Estado faz fronteira, pois há décadas o país 

atua como rota de narcotráfico de maconha e cocaína.275 

No contexto latino-americano, Trindade e Tobago passou a ser membro da OEA no 

ano de 1967.276 No âmbito da organização, o Estado se absteve de votar quanto à situação da 

Venezuela em reiterados momentos.277-278 Além disso, também participa da CELAC, primeiro 

bloco a reunir os países da América Latina a fim de promover o diálogo e construir uma política 

para a região.279 

                                                 
270 EDUCA. Independência de Trinidad e Tobago. Disponível em: http://www.oieduca.com.br/biblioteca/que-

dia-e-hoje/independencia-de-trinidad-e-tobago.html?sniveleduca=efaf. Acesso em: 25 maio 2019. 
271 Ibidem. 
272 TeleSUR. ¿Cómo fué el proceso independentista de Trinidad y Tobago?. Disponível em: 

https://www.telesurtv.net/news/independencia-trinidad-tobago-20180831-0001.html. Acesso em: 25 maio 2019. 
273 EDUCA. Independência de Trinidad e Tobago. Disponível em: http://www.oieduca.com.br/biblioteca/que-

dia-e-hoje/independencia-de-trinidad-e-tobago.html?sniveleduca=efaf. Acesso em: 25 maio 2019. 
274 TELESUR. Paula Mae Weekes Sworn in as Trinidad and Tobago's 1st Woman Presidente. Disponível 

em: https://www.telesurenglish.net/news/Trinidad-and-Tobago-First-Woman-President-Swears-in-20180319-

0010.html. Acesso em: 26 maio 2019. 
275 FAIOLA, Anthony. Crises na América Latina fazem surgir novos piradas no Caribe. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/crises-na-america-latina-fazem-surgir-novos-piratas-no-

caribe.shtml. Acesso em: 23 maio 2019. 
276 OEA. Estados Membros. Disponível em:  https://www.oas.org/pt/sobre/estados_membros.asp. Acesso em: 

23 maio 2019. 
277 EM. OEA aceita representante de Guaidó até que haja novas eleições na Venezuela. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/04/09/interna_internacional,1045161/oea-aceita-

representante-de-guaido-ate-que-haja-novas-eleicoes-na-vene.shtml. Acesso em: 25 maio 2019. 
278 Agencia EFE. OEA aprova resolução que abre a porta à suspensão da Venezuela. Disponível em: 

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/oea-aprova-resolu-o-que-abre-a-porta-suspens-da-venezuela/50000243-

3639992. Acesso em: 24 maio 2019. 
279 TELAROLLI, Maria Luísa. CELAC - Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos. 

Disponível em: http://observatorio.repri.org/artigos/glossary/celac-comunidade-de-estados-latino-americanos-e-

caribenhos/. Acesso em: 25 maio 2019. 
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Cumpre destacar, ainda, a atividade de alguns movimentos sociais no país, dentre os 

quais, podemos citar o GT de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural da CELAC, que 

busca estimular o desenvolvimento sustentável e promover a cooperação entre os países.280 

  

                                                 
280 OBSERVATÓRIO BRASIL E O SUL. Articulando resistências no sul global: experiências de movimentos 

camponeses, sindicatos rurais e organizações não governamentais. Disponível em: 
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30 URUGUAI 

A República Oriental do Uruguai foi por muito tempo uma colônia espanhola, que 

conquistou sua independência no ano de 1828. É pertinente considerar que o Estado uruguaio 

inovou em muitos aspectos, sendo precursor de medidas que promovem a democracia e a ampla 

efetivação de direitos civis na América do Sul.281 

O Uruguai atravessou uma fase de doze anos sob regimes autoritários, entre 1973 e 

1985, etapa essa que se dividiu em três períodos. O primeiro deles, entre os anos de 1973 e 

1976, é tido como a época da ditadura comissarial282. O segundo estágio desse processo 

autoritário é conhecido como o ensaio de fundação283. Já na década de 1980284, a última fase 

desse movimento, de caráter transitório, se deu formalmente – ainda que não em muitos 

aspectos substantivos – com a posse das autoridades civis no ano de 1985.285  

O ano de 1982, conhecido pelo marco inicial da luta contra a ditadura, com novo 

impulso, culminou um terreno fértil para a explicitação política das forças e organizações 

sociais, com perfis mais radicais em sua resistência ao regime militar. Pode-se designar, nesse 

sentido, 1983 como o ano das grandes mobilizações populares.286  

                                                 
281 DUARTE, Rafael Macedo. ASCENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA FRENTE AMPLA URUGUAIA: DA 

CLANDESTINIDADE ÀS VIAS DEMOCRÁTICAS, DA ESQUERDA TRADICIONAL AO 

PROGRESSISMO. 2011. 104 f. Trabalho de Conclusão - Curso de Ciências Econômicas, Universidade Federal 

de Santa Catarina, Florianopolis, 2011. 
282 Instante em que se consolida a tendência pré-golpe de afastamento dos militares moderados de cargos 

importantes. O predomínio dos militares “linha dura” refletiu-se na aprovação da Lei Orgânica Militar em 1974, 

sendo esta a base da DSN uruguaia. Foram dissolvidas a CNT e todos os partidos de esquerda, censuraram-se os 

meios de comunicação e líderes políticos foram exilados, detidos ou assassinados67. Os militares iniciaram uma 

intensa atividade de propaganda68 reivindicando para si as glórias do período de consolidação da República. Em 

1976, respectivamente através dos Atos Institucionais 1 e 2 (AI-1 e AI-2), suspenderam-se as eleições marcadas 

para novembro daquele ano e criou-se o Conselho da Nação, responsável por designar o presidente da República 

e os membros de esferas superiores de Justiça. Cf. DUARTE, Rafael Macedo. ASCENSÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DA FRENTE AMPLA URUGUAIA: DA CLANDESTINIDADE ÀS VIAS 

DEMOCRÁTICAS, DA ESQUERDA TRADICIONAL AO PROGRESSISMO. 2011. 104 f. Trabalho de 

Conclusão - Curso de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, 2011. 
283 Entre 1976 e 1980 tentou-se estabelecer as bases de um novo modelo de desenvolvimento, motivo pelo qual o 

período recebeu o nome de ensaio fundacional. O Plano Nacional de Desenvolvimento considerava que o 

estancamento da economia uruguaia provinha de sua desvinculação das pautas da economia internacional e da 

perda de importância dos agentes privados e atribuía a inflação à disputa dos diversos setores econômicos por 

um Produto Interno Bruto (PIB) estagnado. Ibidem. 
284 O terceiro período na trajetória do regime militar, a transição democrática, iniciou-se justamente com a 

derrota no plebiscito de 1980, aliada à crise financeira e econômica que acelerou a inflação e o desemprego. Em 

1981, através do AI-11, o governo convocou alguns dirigentes políticos, nenhum deles da FA, para estabelecer 

as bases de uma transição futura. Ibidem. 
285 HARGAIN, Gerardo Caetano. URUGUAI. Disponível em: http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/u/uruguai. 

Acesso em: 25 maio 2019. 
286 Ibidem. 
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Depois de 175 anos de governos colorados, nacionalistas ou de ditaduras cívico-

militares, a esquerda uruguaia chegou ao poder com Tabaré Vázquez, eleito presidente em 2005 

pela Frente Ampla. Vázquez foi sucessor e antecessor de Pepe Mujica.287 

Pepe Mujica foi um importante presidente do país, reconhecido por sua luta para 

estabilizar a democracia no Uruguai.  Em seu discurso de despedida, que ocorreu em fevereiro 

de 2015, Mujica afirmou que uma luta só se perde quando é abandonada, e que ele nunca 

abandonou seus ideais. O ex-presidente passou tempos na militância pelo Movimento de 

Liberação Nacional-Tupamaros (MLN-T), e ainda um período detento no presídio que hoje, 

ironicamente, se localiza o luxuoso shopping Punta Carretas, em Montevideo.288 

A repressão ocorrida no Uruguai focou os esforços no desmantelamento dos partidos 

políticos, a guerrilha urbana e os sindicatos. As perseguições, prisões, torturas, assassinatos e 

exílios de militantes políticos e sindicais eliminaram, em poucos meses, a resistência. 289 

Como consequência direta da repressão estatal, surgem os movimentos associados à 

defesa e promoção dos direitos humanos. Nesse contexto de ausência de canais de expressão 

cidadã, o movimento por direitos humanos buscava um tratamento melhor para os presos 

políticos. A posteriori, esses movimentos tiveram papel fundamental nas negociações da saída 

democrática.290 

Atualmente, os movimentos regionais que atuam no Uruguai são: Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Via Campesina, Confederação das 

Organizações de Produtores Familiares do Mercosul, Intercâmbio no Programa de Formação 

de Líderes Rurais em Gestão Territorial, Reunião Especializada de Agricultura Familiar 

Regional do Mercosul, Grupo de Trabalho de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 

da CELAC, Mecanismo Internacional De Participação da Sociedade Civil no Comitê de 

Segurança Alimentar Das Nações Unidas. 291 

  

                                                 
287 ALVAREZ, Gustavo Alberto Cabrera. Movimentos Sociais e Ditadura no Uruguai. Disponível em: 

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/u/uruguai-movimentos-sociais-no. Acesso em: 22 maio 2019. 
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Acesso em: 25 maio 2019. 
290 Ibidem. 
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31 VENEZUELA 

Entre os países latino-americanos, a República Bolivariana da Venezuela é um dos 

países com o cenário político mais complexo e delicado na atualidade. Recentemente, a 

Organização dos Estados Americanos reconheceu Juan Guaidó como o Presidente legítimo do 

Executivo.292 Todavia, Nicolás Maduro continua exercendo as funções executivas do país. 

Entretanto, cabe ressaltar que há muitas controvérsias em relação à temática, tanto em 

relação ao cargo de Presidente da República, quanto ao real representante do país dentro da 

OEA. É nesse sentido que a resolução CP/RES. 1124 (2217/19) reconheceu Gustavo Tarre 

como o Representante da Assembleia Nacional como representante permanente até que novas 

eleições fossem realizadas.293 Assim, o organismo caçou as credenciais das delegações de 

Nicolás Maduro, reconhecendo unicamente as do governo de Juan Guaidó.294 

Importante esclarecer que o país, atualmente, encontra-se suspenso da organização.295 

Nessa toada, o governo de Nicolás Maduro não reconhece a autoridade da OEA em reconhecer 

ou recusar os governos de seus Estados-membros, em razão do artigo primeiro da Constituição 

da própria organização, o qual aduz “a Organização dos Estados Americanos não possui outros 

poderes além daqueles expressamente conferidos nesta Carta, nenhuma dessas disposições a 

autoriza a intervir em assuntos da competência interna dos Estados membros”.296 

Nessa senda, é imprescindível atentar que, com a mudança do representante legal na 

OEA, os interesses venezuelanos na organização tendem a mudar. Segundo a linha apresentada 

por Guaidó, em sua campanha de oposição, almeja-se cessar as hostilidades à população e a 

conciliação com os diversos setores da sociedade, respeitando os direitos civis e humanos de 

todos os venezuelanos. Todavia, em razão da recente mudança, é impreciso fixar os novos 

interesses venezuelanos dentro da organização, ainda que se acredite que o discurso sustentado 

siga a linha exposta. 

A respeito dos movimentos sociais, em fevereiro de 2018, frente à crise venezuelana, 

diversos trabalhadores reuniram-se em manifestação do movimento sindical. O evento não 

passou despercebido pelo governo venezuelano, o qual reprimiu brutalmente os manifestantes 

                                                 
292OEA. Forty-Eighth Regular Session - Proceedings Volumen I. Disponível em: 

http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_18/AG07745E03.doc. Acesso em: 22 maio 2019. 
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Maduro appointee. Disponível em: https://www.miamiherald.com/news/nation-
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295 Ibidem. 
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por ação do aparato estatal.297 Diversas pessoas foram feridas e detidas durante o ocorrido, o 

qual levou a Liga dos Trabalhadores para o Socialismo e a organização de mulheres Pan e Rosas 

a se pronunciarem, repudiando a política de intimidação e repressão por criminalizar protestos 

e usar corpos repressivos para perseguir a classe trabalhadora.298 

  

                                                 
297 Na ocasião, foram constatadas atuações da Guarda Nacional da Venezuela, do Serviço Bolivariano de 

Inteligência Nacional e a polícia estadual local. 
298 UCHOA, Suhey. Brutal represión a marcha obrera en Venezuela. 2018. Disponível em: 
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32 CONCLUSÃO 

Ao longo das reflexões propostas nesse guia, pretendeu-se ressaltar o protagonismo 

exercido pelos movimentos sociais na América Latina, especialmente no século XX, no 

contexto de defesa da democracia e dos direitos humanos. Verificou-se, nesse sentido, a forte 

atuação dos movimentos sociais no período de redemocratização vivenciado por diversos países 

latino-americanos, com destaque para os de natureza indígena, agrária, estudantil e trabalhista. 

Nesse ínterim, oportuno salientar a tentativa de grupos de poder estatal e civil de 

deslegitimar, incriminar e criminalizar os movimentos sociais, com intuito de fragilizá-los e 

desqualificá-los. Para tanto, podem utilizar a mídia como ferramenta de propagação de ideias 

convenientes aos seus interesses, bem como a legislação pátria de cada país, que poderá servir 

de instrumento de perseguição aos movimentos sociais. 

Nos dias atuais, é imperioso perceber uma característica comum entre os países da 

América Latina: o flerte com o autoritarismo político. Nessa toada, diversos Estados passaram 

a ser governados por presidentes cujas ideias vão de encontro a princípios democráticos, o que 

representa, na maioria dos casos, o desprezo pelas causas sociais relacionadas às minorias e a 

perseguição aos movimentos sociais. 

Desse modo, a conjuntura política vivenciada pelos países latino-americanos evidencia 

um período conturbado para os movimentos sociais e as suas bandeiras. Os desafios e os 

obstáculos surgem de diversas perspectivas (mídia, governo, grupos dominantes) e exigem 

ações estruturadas e eficazes, como reflexão, organização e enfrentamento às estruturas de 

poder. 

Por fim, pertinente esclarecer que as discussões suscitadas nesse trabalho não esgotam 

o tema proposto, até porque sua profundidade e complexidade não permitem o seu exaurimento 

em poucas páginas. Assim, pontos e exemplos que não foram tratados nesse guia e que são 

relevantes para a compreensão do fenômeno dos movimentos sociais e da sua criminalização 

podem ser levantados em momento oportuno. 
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