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RESUMO
Trata-se o presente trabalho de uma análise sobre o autoritarismo político e a consequente
criminalização dos movimentos sociais como fenômeno inerente à oscilante história
democrática latino-americana. Buscou-se, de início, a contextualização do tema por meio de
considerações acerca dos regimes ditatoriais enfrentados pelos países da região e os
subsequentes processos de redemocratização, sob uma ótica cíclica da problemática.
Igualmente, restou abordada a necessária relação entre o recrudescimento dos regimes
políticos e a crise do capital, sendo a criminalização dos movimentos sociais um dos sintomas
desse panorama de instabilidade. Uma vez delineado o contexto histórico, perpassou-se a
algumas visões conceituais sobre o que de fato seria um movimento social e suas novas
dinâmicas, hodiernamente conceituada como novos movimentos sociais. No mais, procurouse distinguir os institutos da criminalização, repressão, deslegitimação e incriminação dos
movimentos sociais, além de ter sido questionado e colocado como alvo precípuo de reflexão
o papel desempenhado pela mídia e pelo Direito como partes integrantes do fenômeno. A
título derradeiro, foram relatados diversos casos de prisões a opositores políticos ocorridas na
América Latina, bem como, o posicionamento de Organismos Internacionais frente à
temática, notadamente a da Organização dos Estados Americanos (OEA).
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1 INTRODUÇÃO
Falar sobre a América, em especial a América Latina, requer a reflexão de suas
semelhanças como região, povo, cultura, mas principalmente suas identificações históricas.
Por este motivo, observar os traços comuns aos países latino-americanos durante a leitura do
presente guia é medida valiosa.
Os acontecimentos recentes nos estados americanos são efeitos de um longo processo
histórico. O jugo americano de opressão e exploração começa já em sua gênese: a
“descoberta” pelas grandes embarcações, a obtenção de lucro e riquezas, a busca por novos
territórios, o êxtase das especiarias e das belezas naturais. Nada obstante, a chegada europeia
às terras americanas trazia doenças, escravidão, assalto e principalmente sangue em suas
mãos, crucifixos e espadas.1
Como irretocavelmente dirá Galeano, “a América era o vasto império do diabo, de
redenção impossível ou duvidosa, mas a fanática missão contra a heresia dos nativos
confundia-se com a febre que provocava, nas hostes da conquista, o brilho dos tesouros”2.
Ainda que distante, em tempo, de se falar em democracia, não se pode esvaziar da história o
passado de catequese e saqueamento de riquezas naturais.
Esse processo de exploração, de catequese e de escravização, protagonizado, mas
não monopolizado pelas Coroas, deu vez ao acúmulo de capitais europeu que, ato seguinte,
culminou na Revolução Industrial. Essa, enfervecida pela busca de lucros, marcou o início da
luta de classes e do movimento operário.3
Como há de se ver em seguida, grande parte da problemática enfrentada, em especial
os ideais de organização social, de movimento, de luta por mudanças na realidade política dos
Estados, surge de um contexto econômico de subdesenvolvimento, da escassez de recursos,
raízes profundas da América Latina.

4

Nesse sentido, economia e política são faces

indissociáveis da mesma moeda, como se pode vislumbrar em inúmeras das ditaduras latinoamericanas.
Em verdade, uma característica desafiadora do tema que será discutido a seguir é a
de que diversos dos problemas socioculturais aqui expostos seguem ocorrendo em toda a
América Latina, de modo que, diuturnamente, capítulos se encerram e se iniciam. Assim,
1

GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. Tradução de Galeno de Freitas. 39ª ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2000. p. 11. Título original: Las venas abiertas de America Latina. (Coleção Estudos LatinoAmericanos, v.12).
2
Ibidem, p. 12.
3
Ibidem, p. 23.
4
Ibidem, p. 23.
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buscou-se, na produção do presente trabalho, uma construção científica em um contexto
político-histórico que ainda não se esgotou.
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2 A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
A construção do ideal de cooperação internacional interamericana pode ser remetida
a diversas origens, sendo deveras comum a atribuição ao Congresso do Panamá, em 1826, por
convocação de Simón Bolivar. Todavia, o embrião da Organização dos Estados Americanos
surgiu, efetivamente, em 1889, após a Primeira Conferência Internacional Americana,
realizada em Washington D.C., sede atual da Organização. Por esse viés, a OEA é o
organismo regional mais antigo do mundo.5
Entrementes, a fundação formal da Organização dos Estados Americanos se deu
somente em 1948, após longa jornada de negociação que teve início em 1945, e se deu na
Nona Conferência Internacional Americana, sediada em Bogotá, na Colômbia. Na ocasião,
foram adotadas a Carta da Organização dos Estados Americanos, o Pacto de Bogotá e a
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.6
Todos os países independentes da América ratificaram a Carta da OEA, tornando-se,
pois, todos membros da Organização. Todavia, em 1962, após se declarar socialista e aliada
da União Soviética, Cuba foi suspensa da OEA. Já no ano de 2009, o dispositivo resolutório
que determinava sua expulsão teve seus efeitos cessados pela Resolução AG/RES.2438
(XXXIX-0/09), este determinando um retorno dialogado da república cubana às atividades,
aos propósitos e aos princípios do organismo.7
À luz do que está previsto no Artigo 1º da Carta da Organização dos Estados
Americanos, o organismo internacional foi consagrado no intuito de alcançar uma “ordem de
paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua
soberania, sua integridade territorial e sua independência”8.
Valioso salientar que a atuação da OEA norteia-se, em uníssono às Nações Unidas,
pela garantia da paz e da segurança no continente; pela promoção e consolidação da
democracia representativa, respeitado o princípio da não-intervenção; assegurar a solução

5

OEA. Quem somos. Disponível em: http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp. Acesso em 17 mar. 2019.
OEA. Nossa história. Disponível em: http://www.oas.org/pt/sobre/nossa_historia.asp. Acesso em17 mar. 2019.
7
OEA. Estados membros. Disponível em: http://www.oas.org/pt/sobre/estados_membros.asp. Acesso em19
mar. 2019.
8
OEA. Carta da Organização dos Estados Americanos. Disponível em:
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm. Acesso em 17 mar. 2019.
6
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pacífica de controvérsias inter membros; a organização de ação solidária em caso de agressão
a um dos Estados membros, entre outros previstos no Artigo 2o da Carta.9
Salta aos olhos de quem lê a Carta da OEA que o termo “democracia” é
consideravelmente reiterado. Muito embora familiarizados com o conceito de democracia,
faz-se imperioso trazer à dedilha a sua definição internacional. Neste ínterim, na Cúpula
Mundial das Nações Unidas de 2005, todos os governos lapidaram em conjunto formulação
de que a democracia é “o valor universal baseado na livre expressão da vontade do povo para
determinar seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais, e culturais e sua total
participação em todos os aspectos de suas vidas”, em tradução literal.10
Partindo desse pressuposto, relevante ao longo de todo este trabalho, a Organização
dos Estados Americanos indica que é a democracia sua pedra angular, sendo o fortalecimento
e promoção desta uma de suas precípuas atribuições.11 Neste sentido, demanda debruçar sobre
a estruturação interna do organismo, por meio da qual se materializa a participação da OEA
no ideal democrático interamericano.

2.1 DIVISÃO INSTITUCIONAL
A Carta da Organização dos Estados Americanos dedica toda sua segunda parte para
a delimitação de sua estrutura orgânica. Assim, como já introduz o Artigo 53 do respectivo
documento, os fins da OEA são realizados por meio:
(a) Da Assembléia Geral;
(b) Da Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores;
(c) Dos Conselhos;
(d) Da Comissão Jurídica Interamericana;
(e) Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos;
(f) Da Secretaria-Geral;
(g) Das Conferências Especializadas; e
(h) Dos Organismos Especializados.
Poderão ser criados, além dos previstos na Carta e de acordo com suas disposições,
os órgãos subsidiários, organismos ou entidades que forem julgados necessários. 12

9

OEA. Carta da Organização dos Estados Americanos. Disponível em:
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm. Acesso em 17 mar. 2019.
10
ONU. Guidance Note of the Secretary-General on Democracy. Disponível em:
https://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/un_sg_guidance_note_on_democrac
y.pdf. Acesso em 20 mar. 2019.
11
OEA. Democracy. Disponível em: http://www.oas.org/en/topics/democracy.asp. Acesso em 20 mar. 2019.
12
OEA. Carta da Organização dos Estados Americanos. Disponível em:
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm. Acesso em 17 mar. 2019.
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Nesta senda, para melhor compreender o escopo institucional e o mandato da
Organização para a concretização de seus objetivos, cumpre explicar alguns desses órgãos.

2.1.1 DA ASSEMBLEIA GERAL
A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos é, como a própria
Carta classifica, o seu órgão supremo. Assim, é por intermédio da Assembleia Geral que os
Estados decidirão como agirá e quais políticas gerais adotará a Organização, levando em
consideração qualquer matéria que venha a ser relevante à convivência dos Estados
americanos.13
A Assembleia Geral ocorre anualmente, em tempo ordinário determinado pelo
regulamento, podendo, todavia, ser convocada em período extraordinário. Ademais, sua sede
é definida rotativamente, pelo princípio do rodízio. 14 As decisões firmadas em sede de
Assembleia Geral serão adotadas pelos Estados quando atingirem a maioria absoluta, ou, nos
casos previstos na Carta, em dois terços, como no ingresso de um Estado na Organização ou
na sua suspensão.15

2.1.2 DA REUNIÃO DE CONSULTA DOS MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Surgindo acontecimento ou problema de natureza urgente e de relevância coletiva
aos Estados Americanos, deverá ser convocada a Reunião de Consulta dos Ministros das
Relações Exteriores.

16

Dada a urgência da Reunião, nenhum dos Estados membros,

representados pelos seus respectivos Ministros, poderá se ausentar. No caso excepcional de o
Ministro não poder comparecer à Reunião, deverá ser representado por delegado outorgado
em suas funções.17
Interessante exemplo é o da 22a Reunião de Consulta, ocorrida em Washington, nos
Estados Unidos. A Venezuela pediu, em janeiro de 1991, Reunião de Consulta, a fim de
“analisar as medidas que deveriam ser adotadas diante da ameaça às instituições democráticas
no Hemisfério provenientes do ressurgimento de tendências militaristas”.18
13

OEA. Carta da Organização dos Estados Americanos. Disponível em:
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm. Acesso em 17 mar. 2019.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
OEA, Reuniões de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores. Disponível em:
http://www.oas.org/council/pr/RC/atas.asp. Acesso em 22 mar. 2019.
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2.1.3 DO CONSELHO PERMANENTE
A OEA possui, dentro de sua estrutura interna, dois conselhos: o Conselho
Permanente e o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, aquele ganhando
maior respaldo no que se propõe a discutir o presente trabalho.19
Isto posto, é o Conselho Permanente da OEA o órgão incumbido de manter relações
positivas entre os Estados membros, de modo a ajudá-los efetivamente a chegar em solução
pacífica quando em controvérsias. Assim, o Conselho é apto a assistir as partes e recomendálas os processos adequados para o problema, podendo, inclusive, estabelecer comissões ad
hoc.20
Competência também relevante do Conselho Permanente é a de executar o que for
decidido em Assembleia Geral ou Reunião de Consulta quando o cumprimento não tiver sido
delegado a outrem.21 Assim, é o Conselho Permanente organela essencial ao atingimento dos
objetivos da Organização dos Estados Americanos, facilitando seu funcionamento interno e
concretizando suas determinações.

2.1.4 DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
A Carta da OEA é sucinta ao abordar a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, delimitando, tão somente, sua função – de promoção, respeito e defesa dos direitos
humanos – e delegando à convenção vindoura o estabelecimento de sua estrutura,
competência e normas.22
Foi nesse desiderato que, em novembro de 1969, foi assinada a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, conhecida também como Pacto de São José da Costa
Rica. Na referida convenção, os Estados americanos, conforme Preâmbulo, reafirmaram “seu
propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um
regime de liberdade pessoal e de justiça social”23, normatizando de forma categórica garantias
como os direitos políticos, de reunião e o devido processo legal.

19

OEA. Carta da Organização dos Estados Americanos. Disponível em:
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm. Acesso em 22 mar. 2019.
20
OEA. Carta da Organização dos Estados Americanos. Disponível em:
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm. Acesso em 22 mar. 2019.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
OEA. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível em:
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em 23 mar. 2019.
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Desta feita, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá formular
recomendações aos governos, a induzi-los na adoção de medidas progressivas em prol dos
direitos humanos interna e constitucionalmente, bem como receber, de qualquer pessoa, grupo
de pessoas ou entidade não governamental petições denunciando violações de um Estado a
um dos direitos previstos no Pacto.24
2.2 MANDATO DO COMITÊ
Vencida a etapa de entender, organicamente, como funciona a OEA, cumpre elucidar
seu mandato, sua pertinência na vida política de cada Estado membro e os direitos e deveres
dela oriundos.
Em consonância aos princípios básicos do Direito Internacional, a Carta da
Organização dos Estados Americanos inicia o capítulo dos direitos e deveres dos Estados
reiterando a igualdade entre esses, seguido pelo dever de respeito mútuo a que estão sujeitos
entre si.
Nada obstante, também pode-se ser extraído deste capítulo a inviolabilidade do
território, o princípio da soberania e da independência, a manutenção da paz e segurança em
detrimento ao uso da força, entre outros. 25 Assim, faz-se cediço o compromisso da
Organização – e dos Estados que a ela anuem – com a independência, soberania, paz e
segurança internacional.
Cumpre ressaltar, no entanto, no que diz respeito à segurança coletiva, a Carta
revigora o ideal interamericano. É que, conforme preconizam os Artigos 28 e 29, de acordo
com o previsto no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca: “a agressão de um
Estado contra a integridade ou a inviolabilidade do território, ou contra a soberania, ou a
independência política de um Estado americano, será considerada como um ato de agressão
contra todos os demais estados americanos.”26
O dispositivo precisa, sobretudo, ser lido de forma sistemática, em que pese possa
encorajar ao desavisado a ideia de conflito armado. Como prevê o próprio Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca, em seu Artigo 2o, todas as controvérsias serão
submetidas aos métodos de resolução pacífica e aos procedimentos do Sistema
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Interamericano, antes de serem remetidas à Assembleia Geral e ao Conselho de Segurança das
Nações Unidas.27
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3 DEMOCRACIA NA AMÉRICA LATINA
Para assimilar os debates aqui propostos, faz-se necessária uma introdução às
percepções da democracia na América Latina, às lutas que ocorreram entre as décadas de
1960 e 1970, bem como aos processos de redemocratização que os países latino-americanos
trilharam no decorrer dos anos seguintes. Associados, diversos acontecimentos foram
responsáveis por estabelecer na América Latina, ainda que na perspectiva formal, as
democracias vigentes.
Nesse sentido, por meio do ponto de vista de Giovanni Sartori, cientista social
licenciado pela Universidade de Florença, o povo tem o direito de eleger quem os
representará, mas o exercício real do poder não ficará em suas mãos. É nesse entendimento
que Sartori afirma que as democracias modernas dependem de: a) poder limitado da maioria;
b) procedimentos eleitorais e c) transmissão do poder aos representantes.28
Na visão de Sartori, no seio do povo como um todo, uma parcela do povo conta
mais, outra parcela conta menos; que mesmo o povo que constitui a maioria eleitoral vitoriosa
não exerce realmente o poder; e que muito do que é chamado de “vontade” do povo soa mais
como um “consenso” do povo.29
Schumpeter, de igual modo, também traça uma concepção da democracia na
perspectiva meramente instrumental, ao defini-la como um sistema institucional para a
tomada de deliberações políticas30. Conforme sustenta Duriguetto31, “para Schumpeter, basta
que diferentes elites se submetam a eleições periódicas e competitivas para estarmos em uma
democracia. Dessa forma, a democracia é reduzida a meros mecanismos de seleção de elites”.
Vale destacar que, além da democracia representativa, existe a teoria da democracia
participativa, defendida por autores como Paul Bachrach, Carole Pateman e C. H.
Macpherson. Esse modelo destaca a necessidade de ampliação dos espaços de decisão
coletiva na vida cotidiana, visto que o convite episódico à participação nas questões públicas,

28

SARTORI, Giovani. Teoria da Democracia revisitada. São Paulo: Ática, 1994. 336 p.
Ibidem.
30
SCHUMPETER, J. A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Tradução de Sérgio Góes de Paula. Rio de
Janeiro: Zahar, 1984.
31
DURIGUETTO, Maria Lúcia. Democracia: apontamentos do debate liberal e marxista. Emancipação, Ponta
Grossa, 11(2): 289-300. Disponível em:
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/2588/2551 Acesso em 15 abr. 2019.
29

17

que ocorre no período eleitoral, é julgado insuficiente para promover a qualificação das
cidadãs e dos cidadãos.32
É necessário, pois, que as pessoas comuns estejam presentes na gestão da
comunidade, das escolas, e, dessa forma, que a participação democrática passe a ser habitual.
Faz-se importante elucidar que não se trata de uma volta à democracia direta, mas da
combinação dos mecanismos representativos com a participação popular na base. Teoria
influente, sobretudo, nas décadas de 1970 e 1980, a democracia participativa se faz presente
hoje na América Latina, por exemplo, no Equador, onde foi instituído o Conselho de
Participação Cidadã e Controle Social (CPCCS).33
A seu turno, na tradição marxista, o pensamento do italiano Antonio Gramsci explora
o conceito da luta (contra)hegemônica, que consiste na participação ativa do povo na
transformação da sociedade. Dessa maneira, as classes subalternas, por meio da luta contínua
e da construção do consenso, passariam a ser os grupos dirigentes, superando os moldes da
democracia representativa e procedimental.34
A concepção legitimada na Carta da OEA, de 1948, contudo, foi a definição de
democracia representativa, conforme dispõe o artigo 5º, alínea “d”, da carta constitutiva da
organização: “d) A solidariedade dos Estados Americanos e os altos fins que ela visa
requerem a organização política dos mesmos com base no exercício efetivo da democracia
representativa”.35
Outrossim, o artigo 3 da Carta Democrática Interamericana preconiza como
elementos essenciais da democracia representativa, dentre outros aspectos formais, “a
celebração de eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio universal e secreto
como expressão da soberania do povo”, não prevendo a participação popular como uma das
expressões democráticas.36
Desse modo, conforme pontua Jan Marcel de Almeida Freitas Lacerda, professor
doutor da Universidade de Tocantins, o viés da democracia adotado pela OEA é, em sua
essência, burocrático e instrumental. Para alcançar a democracia substantiva, o autor aponta
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como passos iniciais os mecanismos de diálogo e publicação, para além das missões
eleitorais, utilizadas diante de fraudes nas eleições.
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO
Conforme observado por Prado, Soares e Colombo: “no mundo da política, a
América Latina, observam muitos, não está associada à democracia e sim à ditadura, vista
como o regime emblemático do continente, por sua presença tão comum e repetida” 37. Até
mesmo após os processos de redemocratização, as democracias latino-americanas são
marcadas por instabilidades políticas, visto que a democracia é um regime ainda jovem e até
mesmo de difícil definição.38
De certa forma, a democracia figurava como o regime mais predominante na região
até 2008, quando, com o advento da crise financeira, começou a sofrer ameaças institucionais,
conforme será exposto no subtópico 3.2. Desde então, a América Latina passa por crises em
contexto econômico, político e social, e no mesmo passo as democracias são recorrentemente
ameaçadas.
É certa, pois, a percepção de que a dificuldade na efetivação da democracia na região
latino-americana emana da formação imperfeita ou incompleta das instituições democráticas.
Ademais, em virtude das crises cíclicas do capital, inevitavelmente há a reestruturação dos
regimes políticos para conter as mobilizações quando as desigualdades sociais se
aprofundam.39
Dito isso, analisar-se-á as décadas de 1960 e as duas que lhe sucederam, dado que
foram de extrema importância na construção política e ideológica das sociedades atuais na
América Latina. Destaque-se que a influência externa proveniente da disputa de poder do pósSegunda Guerra Mundial incidiu diretamente sobre as nações latino-americanas, despertando
movimentos políticos e sociais a favor ou contra as ideologias em conflito, quais sejam, o
socialismo soviético e o capitalismo norte-americano.40
Diante deste breve apanhado histórico, ao partir das transformações que
acometeram a América Latina nas últimas décadas e que acabaram por influenciar as
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mudanças de focos nos movimentos sociais, este guia apresenta inicialmente um breve
retrospecto dos governos autoritários.

3.1.1 OS REGIMES DITATORIAIS NA AMÉRICA LATINA
Ao longo das décadas de 1960 e 1970, mais da metade dos países da região latinoamericana estava sob regimes militares, impostos, sobretudo, pela tentativa dos EUA de
manter a hegemonia na América Latina frente ao avanço do bloco soviético. Nesse sentido, o
intervencionismo norte-americano exerceu relevante influência na instituição dos governos
autoritários.41
Cada ditadura teve sua peculiaridade, mas, no geral, adotavam práticas em comum
para manter o controle. Os regimes instituíram governos centralizados comandados pelo
exército, tornando rotina a militarização da vida política e social. Para tanto, houve rápida
dissolução das instituições representativas e os regimes e partidos políticos de oposição foram
criminalizados, recaindo na clandestinidade.42
A título de ilustração, o Brasil encontrava-se instável após a renúncia de Jânio
Quadros, em agosto de 1961, e a tumultuada transição para o governo de João Goulart (19611964). Os militares, em 1964, o derrubaram sem confronto armado e com apoio
estadunidense. O regime militar, então, instaurou-se no país sob o pretexto de retomar o
crescimento econômico por meio da livre iniciativa e do combate ao comunismo, dispondo do
apoio da Igreja Católica.43
É nesse pensar que as historiadoras Sônia R. Mendonça e Virgínia M. Fontes
apresentaram algumas características dos movimentos ocorridos a partir de 1964. É exemplo
disso a atuação do Estado na economia, em especial a gestão e a produção do sistema
financeiro, bem como a ampliação das atribuições do poder executivo, de forma que este
passou a centralizar e executar funções que antes estavam a cargo de outras instâncias ou
instituições.44
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Ademais, cumpre ressaltar que este período foi marcado pelo cerceamento de ideias e
ações a muitos grupos, classes e segmentos sociais. Segundo Maria Hermínia Tavares de
Almeida e Luiz Weis, o regime apontava como sendo seus opositores todos que iriam de
encontro aos interesses do governo:
ser de oposição incluía assinar manifestos, participar de assembléias e manifestações
públicas, dar conferências, escrever artigos, criar musicas, romances, filmes ou
peças de teatro; emprestar a casa para reuniões políticas, guardar ou distribuir
panfletos de organizações ilegais, abrigar um militante de passagem; fazer chegar a
imprensa denúncias de tortura, participar de centros acadêmicos ou associações
profissionais. 45

Neste caminho, as Forças Armadas tentavam impor os ideais da ditadura, fazendo de
seu campo de ação o próprio país. Por sua vez, as PMs atuavam de forma mais direta e clara
no âmbito estadual, incluído por conseguinte a cidade ou uma região em particular, quando se
tratava, por exemplo, de acompanhar e, via de regra, tolher qualquer manifestação que se
mostrasse contrária ao governo.46
Entre os anos de 1968 e 1970, contudo, o governo perdeu popularidade e
legitimidade, com o aumento significativo dos abusos e cerceamentos indiscriminados das
liberdades civis. Nesse contexto, foram implementadas ações mais coercitivas e
centralizadoras, reeditando o mecanismo dos atos institucionais à medida que os
questionamentos e denúncias de tais ações intensificaram47, a exemplo do AI-5.48
A história boliviana foi marcada por revoluções e regimes ditatoriais, momento esse
em que os trabalhadores encabeçaram uma insurreição mineira e camponesa. Na ocasião, a
população derrotou e desarmou o exército, no mesmo passo em que impôs a nacionalização
das minas, o sufrágio universal e a reforma agrária.49
Já na Argentina, depois da derrubada do governo de Perón em 1955 e o seu exílio
para a Espanha, os governos civis que o sucederam não conseguiram organizar o país
devidamente, visto que os seus interesses eram contrários aos interesses dos movimentos
ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. WEIS, Luiz. “Carro-zero e pau-de-arara: o cotidiano da oposição de
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operários. Em 1966, os militares se colocaram no poder com a promessa de reorganizar o
país, e, para isso, como exemplo, exauriram a autonomia de universidades e reprimiram a
oposição.50
Por derradeiro, no Chile, até 1958, havia fortes governos de viés socialista,
demonstrando a combatividade e organização do proletariado. Contudo, na ocasião, houve a
reformulação da política chilena e o país elegeu, apoiado pela Igreja Católica,
o engenheiro, político e empresário Jorge Alessandri. 51
O governo de perfil conservador permaneceu até o início da década de setenta,
quando a Unidade Popular se elege com Salvador Allende como presidente. Este seria o
último governo eleito democraticamente no Chile pelos próximos 30 anos, pois em 1973, o
General Augusto Pinochet, junto das Forças Armadas, assumiu o poder através de um golpe
no dia 11 de setembro.52
As ditaduras que permaneceram entre 1960 e 1970 na região latino-americana
perderam o fôlego como modelos de barreira “contra o comunismo” e amplas manifestações
internas pressionavam os governos militares.53
Nesse cenário, as novas políticas estadunidenses para a América Latina
aproveitaram-se dessa situação de desgaste do autoritarismo, o que culminou no fim gradual
das ditaduras militares na região, em combinação com outros fatores, a exemplo do
endividamento e dependência externa dos países, bem como a falha em promover o
desenvolvimento interno.54

3.1.2 PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO
Como dito alhures, no começo dos anos 1980, a maioria dos países da América
Latina vivenciou a transição de regimes autoritários para democracias. A democracia se
apresentava como um modelo ainda frágil, a ser reconstruído e organizado, mas instigado pela
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pressão exercida pelos movimentos sociais em busca do reestabelecimento das instituições
democráticas na região.55
Compreender a passagem entre esses dois “fenômenos” é de fundamental
importância para que se torne possível visualizar de forma clara os processos que levaram à
consolidação da democracia dos países dessa região ao decorrer dos anos. Todos esses países
vivenciaram diferentes processos de transição e hoje lidam com pendências sérias,
fundamentalmente no tocante aos direitos humanos, à pobreza e ao crescimento econômico.
Sobre a transição ora retratada, é preciso destacar que amplos setores dos países
atingidos por ditaduras buscaram na abertura democrática a possibilidade de manutenção do
status quo. Em concordância com O´Donnell 56, pode-se inferir que a visão de industriais,
comerciantes, banqueiros e proprietários rurais, não satisfeitos com a política governamental e
manifestando preferência por eleições abertas, ocasionou a perda de legitimidade dos
militares.
Assim, a ideia de democracia estabelecida se atrela ao desenvolvimento de uma
política econômica liberal. O contexto econômico mundial do início dos anos 1980 concebeu,
ao mesmo tempo em que os modelos políticos ditatoriais iam perdendo seu fôlego, a
possibilidade de desenvolver justificativas acerca de uma nova democracia.57
Essa democracia liberal estreou na América Latina de forma muito contraditória: ao
mesmo passo que calçou lentos avanços políticos conquistados pelos diversos setores da
sociedade, esses não foram acompanhados por uma melhoria nas condições de vida da
população, visto que foi desenvolvida à revelia da vontade do povo. 58
Desse modo, o início dos anos 1980 trouxe à tona uma série de indagações por parte
de vários segmentos da sociedade civil sobre as regras e a conduta política desde então. A
herança do regime militar - a repressão, o controle, assim como o fracasso na condução da
economia - fez com que o processo de redemocratização ocorresse em etapas. Num primeiro
momento, havia de ser garantido o voto popular e determinadas as regras eleitorais. A partir
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disso, o enfoque seria a reorganização monitorada dos órgãos de representação, e, por fim, a
criação de uma nova constituição com garantias plenas de liberdade de expressão.59
O enfrentamento aos governos autoritários foi uma luta travada pela ala progressista,
que se empenhou pelo direito de expressar suas ideias, deixando clara sua vontade e a sua luta
por democracia. No entanto, a oposição dirigiu-se basicamente contra os militares, e esses
foram apenas uma parte do poder que instituiu os governos ditatoriais.60
A contribuição dos movimentos marcou o processo de redemocratização da região
latino-americana. Nesta época colocaram-se como problema as especificidades do processo de
industrialização dos países em desenvolvimento. Isso porque os movimentos latinoamericanos surgiram em um contexto de crise da democracia, que se expressou impondo
limites à participação popular (decorrentes de sistemas políticos excludentes) e o declínio de
instituições políticas tradicionais.61
Destarte, sua constituição desafiou o espaço institucionalizado da política tradicional,
fazendo frente à crise de representação, recusando a democracia delegativa e buscando novas
formas de participação. Essas formas de participação passam pela constituição de organismos
sem inserção no sistema político tradicional.62
Assim sendo, permite-se afirmar que esses movimentos, cujas singularidades estão
relacionadas às experiências político-organizativas, constituem uma recusa às instituições
políticas tradicionais, consubstanciada pela criação de novas forças políticas – ainda que a
relação com organizações já existentes não esteja descartada.63
Consolidando então os aportes anteriores, a democracia completou 30 anos no Brasil
em 2015. A ditadura acabou também em 1985 no Paraguai. Em 1983 marca-se o fim da
ditadura na Argentina. No Paraguai, a longa ditadura de Stroessner se encerrou em 1989, e no
Chile, Pinochet deixou o governo em 1990. Depois de anos em regimes de ditadores,
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enfrentando e resistindo, diversos países da América Latina passaram por processos de
redemocratização.64

3.1.3 PAPEL DA OEA NA REDEMOCRATIZAÇÃO
Como observa Pedro Ernesto Fagundes, na realidade, a OEA foi aplicada como
instrumento dos EUA na realização de seus interesses em inúmeros episódios ao longo da
Guerra Fria, o que causou o descrédito da organização como organismo multilateral. Assim,
indaga o autor que a inércia da OEA e o suporte dado aos anseios estadunidenses foram a
motivação da emergência de governos militares na América Latina, os quais eram contrários
aos princípios democráticos – institucionalizados na própria organização regional. 65
O progresso da Organização dos Estados Americanos na área de defesa da
democracia começou a ter importância somente no caso específico da resolução que
estabelece punição às violações aos direitos humanos durante o regime Somoza na Nicarágua,
em 1979. A Assembleia Geral advertiu para a necessária substituição do regime de Somoza
por um regime democrático eleito livremente.66
Assim, a resolução demonstrou a preocupação da OEA na promoção da democracia
na região latino-americana e apontou alguns importantes precedentes. Para além da atuação na
Nicarágua, a resolução criou uma nova função importante para o referido organismo: um
mecanismo de legitimação (ou deslegitimação) para governos da região. A título ilustrativo,
em 1990, foi criada a Unidade para a Promoção da Democracia, um setor de assistência
técnica para a manutenção da democracia nos países membros quando requisitado.67
Ademais, no ano seguinte foi aprovada a Resolução 1080 68 , que autorizava o
Secretário-Geral a convocar o Conselho Permanente para uma inspeção quando houvesse
ameaça à democracia em determinada localidade. Ressalte-se, ainda, que no ano de 1997,
entrou em vigor o Protocolo de Washington, o qual possibilita a suspensão dos países em caso
de rupturas democráticas.
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Dentre essa gama de mecanismos antirrupturas democráticas, o mais recente é a
Carta Interamericana Democrática, uma espécie de cláusula democrática da OEA, que definiu
padrões e elementos-chave para a proteção da democracia e atuação em casos de rupturas
democráticas.69
A promoção da democracia como forma global de governo não é estável e depende
da distribuição do poder. Os processos de redemocratização, sucedidos em vários países da
América Latina, ensejam reflexões à nossa forma de pensar a política.
3.2 A RELAÇÃO ENTRE AS CRISES DO SISTEMA CAPITALISTA E O
FORTALECIMENTO DE GOVERNOS AUTORITÁRIOS
Uma vez trilhada a retomada histórica dos regimes políticos na América Latina,
perpassando pelo período ditatorial e pelo posterior processo de redemocratização, faz-se
necessário perquirir a relação entre o fortalecimento de governos autoritários e as crises do
sistema capitalista. Com efeito, no curso da recessão financeira mundial iniciada em 2008, o
discurso autoritário, outrora superado, vem representando iminente ameaça à democracia
latino-americana.70
De antemão, cabe elucidar que o sistema capitalista vive crises cíclicas, ou seja, que
são inevitáveis e fazem parte da sua própria dinâmica. Isso ocorre porque o Modo de
Produção Capitalista (MPC) é intrinsecamente contraditório, na medida em que “a constante
ampliação e socialização da produção é acompanhada da cada vez maior apropriação privada
do produto”.71
José Paulo Netto aponta, no mesmo sentido, que a contradição fundamental do
capitalismo se dá entre a produção socializada e a apropriação privada. 72 Para a melhor
compreensão do conceito de produção socializada, impende tecer breve comparação entre o
modo de produção mercantil simples e o modo de produção mercantil capitalista.
No modo de produção mercantil simples, via de regra, o produtor individual se
utilizava de matéria-prima e de meios de produção próprios, de modo que os produtos, por si
só, lhes pertenciam, não havendo a necessidade de se apropriar deles. No MPC, por outro
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lado, os meios de produção pertencem ao capitalista, enquanto, de forma contraditória, o
produto é fruto do trabalho alheio – produtos criados socialmente.73
Ou seja, no modo de produção mercantil simples, o lucro se baseava no trabalho
pessoal do proprietário, que utilizava o lucro apenas como moeda de troca, para a circulação
de mercadorias; já no modo de produção mercantil capitalista, o lucro é o principal objetivo,
baseando-se na exploração de trabalho e na mais-valia.74
Nessa toada, para Engels, a contradição entre a produção socializada e a apropriação
dos meios de produção pelo capitalista é o embrião de todos os conflitos do presente, bem
como “reveste o antagonismo entre o proletariado e a burguesia” 75. Isto é, a exploração dos
trabalhadores, somada à agudização das contradições do capital e ao aprofundamento da
desigualdade social nos períodos de crise, provoca a intensificação das mobilizações sociais,
que reivindicam a melhoria das condições socioeconômicas.
Para além da referida contradição fundamental, as crises do sistema capitalista
resultam de diversos outros fatores, que variam a depender do contexto analisado. A título de
ilustração, podemos mencionar a Crise de 1929, ocasionada pelo crash da Bolsa de Valores,76
e a Crise do Petróleo de 1973, cuja motivação é atribuída ao excesso de gastos sociais, quando
o modelo de intervenção estatal fordista-keynesiano entrou em crise e foi sendo suplantado
paulatinamente pelo modelo neoliberal toyotista.77
Na América Latina, especificamente, a repercussão da crise do petróleo desembocou
no chamado Consenso de Washington. Os Estados Unidos da América, percebendo que a
crise econômica iria afetar a exportação de seus produtos, promoveram uma conferência,
convidando economistas de oito países da região latino-americana – Argentina, Brasil, Chile,
México, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia –, e propuseram 10 medidas para superação da
crise, dentre elas a privatização de empresas estatais e mudanças das prioridades no gasto
público.78
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Não se pode olvidar, ainda, que após a Crise de 1929 houve a ascensão dos regimes
totalitários ao redor do mundo, que traziam consigo o discurso de retomar o crescimento
econômico nas nações afetadas pela Grande Depressão.79 De igual modo, no desenrolar da
década de 1970, houve o recrudescimento dos regimes ditatoriais implantados na América
Latina, por meio, por exemplo, da edição do AI-5 no Brasil e da chegada de Pinochet ao
poder no Chile.80
Evidencia-se, dessa forma, que as crises econômicas impactam também a esfera
social e política. Nessa esteira, conforme será exposto no tópico 5, a atual conjuntura de
fortalecimento dos regimes autoritários nos países da América Latina é simultânea a crises
financeiras, demonstrando a intrínseca relação entre a crise do capital e o fortalecimento de
governos autoritários, com a consequente criminalização dos movimentos sociais.
A propósito, como mencionado no introito do subtópico, desde a crise financeira de
2008 vivencia-se forte polarização política ao redor do mundo. Dornelles aponta diversos
fenômenos que demonstram a desestruturação social e a fragilização da democracia nos
últimos anos, como: o reaparecimento do movimento Ku Klux Klan e grupos de supremacia
branca neonazistas; o fortalecimento da extrema-direita, na figura do bolsonarismo e do
fenômeno Trump; políticas de austeridade da direita neoliberal – Macron, Macri, Angela
Merkel, etc.81
Em resposta ao atual cenário de crise e depressão, buscam-se novas formas de
acumulação do capital, oportunidade em que o projeto neoliberal se apresenta como a
alternativa política. A reestruturação produtiva proposta se dá a partir de estratégias de
flexibilização, como privatizações de empresas estatais e reformas na legislação trabalhista e
previdenciária.82
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Assim, no atual modelo toyotista, cujo aspecto predominante é a rotatividade dos
trabalhadores, a isenção de impostos e a força de trabalho mais barata, propõe-se o Estado
mínimo para o social e máximo para o capital.83
Para os neoliberais, os mercados da época fordista eram extremamente rígidos, os
custos trabalhistas altos, os sindicatos poderosos e corporativos, o Estado
irresponsável e as instituições do bem-estar generosas demais. Em poucas palavras,
o problema não era a lógica acumulativa e contraditória do capital, mas um Estado
grande, ineficaz e paternalista. A partir daí, termos como desregulamentação,
flexibilização, qualidade total, reengenharia, downsing, políticas de ajuste estrutural,
fusões, mercados de capitais, fundos de pensões, Wall Street, terceirizações,
desestatização,
privatização,
corporações
transacionais,
produtividade,
competitividade e tantas outras povoaram o linguajar dos experts em administração
e finanças, ao passo que também se multiplicaram as análises sociológicas sobre a
globalização e suas desigualdades.84

Dessa forma, revela-se que o neoliberalismo, na figura do toyotismo, representa o
desmonte dos direitos conquistados ao longo dos séculos pelos movimentos operários e pelos
movimentos sociais, visto que “a pretensão do grande capital é clara: destruir qualquer trava
extra-econômica (sic) aos seus movimentos”.85 E, para alcançar esse objetivo, as mobilizações
sociais representam um considerável empecilho para os capitalistas.
Em síntese, o Modo de Produção Capitalista vivencia um período próspero, de
concentração e centralização do capital; seguido do fenômeno do desemprego, a partir da
constante expulsão da força de trabalho; que leva à ampliação da pauperização absoluta e
relativa da população; desembocando, por óbvio, na queda da taxa de lucro, deflagrando uma
crise financeira que possui reflexos na seara política e social.86
Após, a produção se reestrutura e o MPC retorna ao auge, dando início a um novo
ciclo. Justamente na fase em que o Modo de Produção Capitalista apresenta o aumento das
reestruturação do capital, conformando assim um novo regime de acumulação (nos termos de Harvey, 1993).
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taxas de desemprego, a pauperização absoluta e relativa e a tendencial queda da taxa de lucro,
o sistema precisa adotar mecanismos de manutenção da estrutura. “Para enfrentar um contexto
de crise [...], o capitalismo desenvolve algumas estratégias: uma das formas típicas radica no
acirramento da exploração da força de trabalho”87.
Por consequência, em relação à luta de classes e à mobilização dos movimentos
sociais, a crise do MPC gera uma “pulverização”, desarticulando a classe trabalhadora e
desmantelando as organizações sindicais, o que favorece a utilização de mão de obra
qualificada barata, a precarização das condições de trabalho e a retirada de direitos em geral,
medidas características de governos autoritários.88
Essa readaptação da forma de governar em contextos de crise, como demonstra a
história, leva, via de regra, a regimes autoritários, que lançam mão de medidas que cerceiam a
liberdade da população. Assim, partindo do pressuposto de que quase todos os países da
América Latina vivem sob o regime capitalista, a criminalização dos movimentos sociais não
é um fenômeno pontual, mas um fenômeno cíclico que é consequência das crises enfrentadas
pelo sistema capitalista.
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4 CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Ultrapassada a questão histórica referente aos movimentos sociais, cumpre
evidenciar a sua situação na atualidade a fim de melhor compreender os fenômenos sociais e
culturais que circundam o tema.

4.1 MOVIMENTOS SOCIAIS OU MOBILIZAÇÕES SOCIAIS?
De início, há que se ressaltar a ausência de um conceito unânime para definir a
expressão “movimentos sociais”, tendo em vista a existência de posicionamentos divergentes
entre os autores que se dedicam a estudar a questão. Em razão disso, com o intuito de
proporcionar uma melhor compreensão quanto ao tema, convém trazer à baila algumas dessas
visões.
Os autores que seguem a perspectiva marxista percebem os movimentos sociais
como resultado da contradição existente entre capital e trabalho, tendo como base a luta de
classes, temática amplamente explorada no tópico anterior. Nessa linha de intelecção:
Desde o marxismo, interpretava-se os movimentos sociais com expectativas e
reservas: por um lado, como fenômeno coletivo para impedir o colapso do
capitalismo e, por outro lado, como fenômeno de mobilização, tendo em vista sua
substituição pelo socialismo. Para os marxistas, os movimentos sociais são
expressões coletivas de descontentamento social e de transformação social.89

Nesse sentido, os movimentos sociais decorreriam do conflito entre as classes
sociais, tendo uma dimensão de caráter coletivo, que visa à transformação da sociedade por
meio da supressão do capitalismo.

90

Em consonância com essa visão, tem-se o

posicionamento dos professores Carlos Montaño e Maria Lúcia Duriguetto, os quais
estabelecem que os citados movimentos são expressões do processo de organização da
classe trabalhadora, da luta de classes e das lutas sociais.91
Ainda nessa linha reflexiva, cabe destacar a perspectiva que define o movimento
social a partir da sua capacidade de transformar o sistema socioeconômico no qual surgiu.92
Desse modo, os movimentos sociais fariam explodir os conflitos já estruturados pela
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organização social geradora por si só da contradição entre as classes, sendo um instrumento
essencial para a ação com fins de intervenção e mudança daquela mesma estrutura.93
Mediante as abordagens tecidas, é oportuno mencionar que o conceito de movimento
social surge pela primeira vez no século XIX e tem sua denominação relacionada à classe
trabalhadora, conforme explica Maria Lúcia Carvalho da Silva, professora e coordenadora do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais do Programa de Estudos PósGraduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo: “o
termo movimento social foi criado por Lorenz Von Stein, no século XIX, por volta de 1840,
na Alemanha, ao evidenciar a necessidade de um ramo da ciência social que se voltasse para o
estudo dos movimentos sociais da época, como o movimento operário e o socialismo,
emergente”.94
Nesse ínterim, evidencia-se que a expressão movimento social tem sua origem
vinculada à relação entre capital e trabalho. Segundo a autora supracitada, do século XIX até a
primeira metade do século XX, as abordagens predominantes sobre o tema associavam o
conceito de movimentos sociais à luta de classes, uma vez que, nesse período, eram frutos do
movimento operário.95
A partir da breve apresentação quanto aos conceitos do tema movimentos sociais,
convém diferenciar tal expressão da terminologia “mobilização social”, pois, apesar de
comumente utilizados como sinônimos, possuem significados distintos.
De acordo com os autores da obra “Estado, Classe e Movimento Social”, Carlos
Montaño e Maria Lúcia Duriguetto, movimento social, conforme anteriormente exposto,
configura uma organização com relativo grau de formalidade e de estabilidade, não se
reduzindo, nesse sentido, a uma atividade ou mobilização específica.
Em contrapartida, mobilização social refere-se a uma atividade que se esgota em si
mesma quando concluída, não significando, necessariamente, uma organização nem um
movimento social. É correto afirmar, todavia, que pode ser um instrumento de um movimento
ou que uma mobilização também poderá se desdobrar em outras mobilizações até a formação
de um movimento.96

93

SILVA, Vânio Pacheco da; TEIXEIRA, Daniela Félix. Criminalização dos movimentos sociais: reflexões
sobre suas consequências à democracia, à liberdade e ao livre exercício do direito. Direito Alternativo, Cidade, v.
3, n. 1, p.55-80, nov/dez. 2016.
94
SILVA, Maria Lucia Carvalho da. Movimentos Sociais: gênese e principais enfoques conceituais. In: Revista
Kairos. São Paulo, 2001.
95
Ibidem.
96
MONTAÑO, C. & DURIGUETTO, M. L. Estado, classe e movimento social. São Paulo: Cortez, 2010.

32

4.2 NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Os denominados “Novos Movimentos Sociais” (NMS) eclodiram a partir da segunda
metade do século XX, ora como complemento das lutas de classes do movimento clássico, ora
como opção aos movimentos de classe tradicionais e aos partidos políticos progressistas.97
Entre as décadas de 1960 e 1970, a busca por alternativas às lutas sindicais fez
emergir – tendo como marco referencial os processos revolucionários, as ditaduras militares e
as manifestações de maio de 1968, na França 98 – atos de resistência e ofensividade aos
trabalhadores, os quais iam desde ações e formas individualizadas até ações coletivas visando
ao alcance do poder sobre o processo de trabalho (greves, contestação da divisão hierárquica
do trabalho, propostas de controle autogestionárias) chegando-se à recusa do controle do
capital e à defesa do controle social da produção.99
Contudo, se, por um lado, a luta operária se manifestou nessas ações combativas no
espaço de produção fabril, não conseguiu converter-se num projeto societal hegemônico dos
trabalhadores, contrário ao do capital. Isto é:
a contestação do poder do capital sobre o trabalho não se estendeu ao poder fora do
trabalho, não conseguindo articular-se com os chamados novos movimentos sociais
[...] então emergentes, como os movimentos ecológicos, urbanos, antinucleares,
feministas, dos homossexuais, entre tantos outros. Do mesmo modo, a
conflitualidade proletária emergente não conseguiu consolidar formas de
organização alternativas, capazes de se contrapor aos sindicatos e aos partidos
tradicionais. As práticas auto-organizativas acabaram por se limitar ao plano
microcósmico da empresa ou dos locais de trabalho, e não conseguiram criar
mecanismos capazes de lhes dar longevidade. 100

Nesse contexto, há que se obtemperar as mudanças observadas no cenário da
segunda metade do século XX, merecendo destaque as transformações sociais que o
neoliberalismo trouxe, sobretudo na economia e no mercado de trabalho. 101 Enquanto os
movimentos sociais entravam em refluxo e os sindicatos recuavam para posições defensivas e
reivindicações imediatas, as novas demandas surgiam atreladas a processos de identificação
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desvinculados à relação capital e trabalho. Esse cenário possibilitou o surgimento dos Novos
Movimentos Sociais, que:
foi expressão cunhada na Europa, nas análises de Clauss Offe, Touraine e Melucci e
diz respeito aos movimentos sociais ecológicos, das mulheres, pela paz e etc. Os
novos movimentos se contrapõem aos velhos movimentos sociais, em suas práticas e
objetivos, ou seja, se contrapõem ao movimento operário-sindical, organizado a
partir do mundo do trabalho.102

Nesse âmbito, destacam-se os movimentos sociais ligados à identidade étnicocultural, ao meio ambiente, aos direitos universais, aos direitos à educação, saúde, previdência
social, habitação, às questões de gênero, sexualidade, entre outros.103
Figura 01 – Mulheres vão às ruas no dia 8 de março, em São Paulo.

Fonte: AGÊNCIA BRASIL.104

De acordo com o sociólogo francês Alain Bihr, duas são as características essenciais
dos NMS: a) o fato de que suas mobilizações se situam fora da esfera imediata do trabalho e
da reprodução da força de trabalho, tendo os seus protagonistas uma posição de indiferença ou
até mesmo hostilidade em relação às referências políticas e ideológicas do movimento
operário; b) os “novos movimentos sociais” possuiriam, em sua maioria, uma postura antiEstado e anti-partidos políticos.105
Segundo o mesmo autor, os elementos positivos dessas “novas” formas de
contestação e de luta se relacionam à questão da inserção no cenário político de temas como
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as questões de gênero, raça, etnia, religião, meio ambiente, etc. Colaborando, dessa forma,
para a percepção de que as condições da reprodução do capital ultrapassam seu simples
movimento econômico para se estender à totalidade das condições sociais de existência.106
Sob a ótica de Bihr, também são características dos NMS a limitação dos terrenos de
intervenção desses movimentos, que não colocam diretamente em pauta as relações sociais
capitalistas; e o particularismo de suas demandas, tendo o autor observado que cada uma delas
tem tendência a se isolar em um grupo de problemas específicos, geralmente sem relação
aparente uns com os outros, favorecendo seu fechamento em ações localizadas.107
Tal desarticulação é bem observada pelo filósofo Cornelius Castoriadis 108, o qual
ressalta:
Os grandes movimentos que há vinte anos vêm sacudindo as sociedades ocidentais –
jovens, mulheres, minorias étnicas e culturais, ecológicas – certamente tiveram (e
conservam potencialmente) uma importância considerável sob todos os pontos de
vista, e seria inconsequente acreditar que seu papel esteja terminado. Mas,
atualmente, seu refluxo os deixa numa situação de grupos não somente minoritários,
mas fragmentados e setoriais, incapazes de articular seus objetivos e seus meios em
termos universais ao mesmo tempo objetivamente pertinentes e mobilizadores.

Demais disso, os autores Enrique Laraña, Hank Jhonston e Joseph Gusfield, também
chamaram a atenção para outras particularidades dos novos movimentos sociais. Destacaram
o fato de que a base social dos NMS transcende a estrutura de classes; a emergência de novas
dimensões da identidade; a relação obscurecida entre indivíduo e coletivo; a utilização de
estratégias de mobilização de ruptura e resistência distintas das empregadas pelos movimentos
da classe trabalhadora, como a não violência e a desobediência civil; a organização difusa,
segmentada e descentralizada, se opondo, nesse sentido, aos movimentos tradicionais, eis que
centralizados e burocratizados.109
Alain Bihr retoma, ainda, o fato de que as demandas dos novos movimentos sociais
têm seu alcance político restrito aos limites de seus horizontes imediatos de interesses
singulares, o que acaba por retirar deles a perspectiva de inclusão no quadro da realidade
econômica, política, social e da luta de classes.110 Assim, essa exclusão acaba por levar a uma
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convivência com o sistema, ainda que de certo modo contraditória, mas compatível com a sua
manutenção.111
À luz do exposto, é válido afirmar que o fortalecimento das pautas identitárias acaba
por servir, de certo modo, ao sistema capitalista, pois, geralmente, não questionam nem
contestam sua existência nem seus efeitos, preocupando-se, precipuamente, com as questões
relacionadas a grupos específicos. Sem contrariar a ordem capitalista, a política social e a
realidade econômica, não oferecem riscos aos grandes detentores do capital, podendo
conviver, dessa maneira, de forma conciliatória com o sistema vigente.
Desse modo, dada a “docilidade” dos NMS em face do sistema econômico, muitas
empresas acabam inserindo as pautas identitárias na fabricação de seus produtos, na
publicidade, no marketing, etc. Tal conciliação não deve ser enxergada, no entanto, de forma
espontânea, via de regra, pois, não havendo interesses contrapostos entre os novos
movimentos sociais e a ordem capitalista, muitas marcas se oportunizam da situação e,
visando à possibilidade de lucro na utilização de tais questões, inserem ícones identitários nas
suas mercadorias. A exemplo, destacam-se as camisetas, copos, cadernos, bonés, com frases
que fazem referência aos movimentos feminista e LGBTI.112-113
Nesse pórtico, a fim de causar no consumidor sentimento de representatividade e,
assim, despertá-lo para o consumo, as empresas acabam transformando, oportunamente, tais
ideais em “produtos” lucrativos. Nesse sentido, convém expor o caso da loja Riachuelo, que,
juntamente à plataforma Free Free, em março de 2019114, lançou uma coleção dita feminista,
trazendo camisetas com desenhos fazendo referência a pautas do feminismo.
Doutra banda, a loja Renner, em maio de 2018, lançou coleção de camisas
direcionadas ao público LGBTI115, conforme se vê:
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Figura 02 – Camisetas estampadas com gírias LGBT são vendidas nas lojas Renner

Fonte: GEEK PUBLICITÁRIO.116

Há que se esclarecer, todavia, que a visão aqui demonstrada reproduz o panorama
geral acerca dos NMS. Em que pese as suas características genéricas apontarem para uma
“neutralização” política e dissociação do contexto econômico, isto não significa, pois, a
inexistência de novos movimentos sociais também vinculados aos movimentos da classe
trabalhadora, que pugnam por transformações do sistema capitalista de produção.
A título ilustrativo, tem-se a corrente socialista do movimento feminista, a qual
enxerga íntima relação entre o sistema econômico e a subordinação das mulheres. Constata,
nesse sentido, que a opressão se deriva tanto do capital, em um contexto de classe, como
também do patriarcado.117 “Desta forma, capitalismo e patriarcado, são ambos sistemas de
exploração e entre ambos se estabelece uma relação de serviço mútuo, onde o sistema de
valores instituído pelo patriarcado reforça, fundamenta e serve o controlo capitalista”,
ressaltam as professoras Elisabete Santos e Lígia Nóbrega.118
É bem verdade, então, que a “novidade” apresentada por esses novos movimentos
sociais consistiria, via de regra, na ausência de um envolvimento de classe definido; na falta
de estruturação ideológica unificada; na desvinculação ao movimento operário; na pluralidade
de valores e representações da ação; na prioridade conferida aos discursos de justiça e
dignidade, associados à definição de objetivos pragmáticos obedecendo a uma lógica por
vezes setorial, entre outros.119
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4.3 CRIMINALIZAÇÃO, REPRESSÃO E INCRIMINAÇÃO DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS
Uma vez delineado o que seriam os movimentos sociais e suas novas nuances, há que
se discutir acerca do crescente processo de criminalização – inicialmente entendido em
sentido amplo – acerca de tais movimentos. Assim, será feito um recorte regional da
problemática, eis que se mostra um fenômeno latente entre os países que compõem a América
Latina.
Nessa perspectiva, a Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH), em
relatório conjunto com a Organização Mundial Contra a Tortura (OMCT), dispõe que “os
países da região latino-americana apresentam o crescente uso indevido do Direito Penal em
represália ao trabalho desempenhado por defensores e defensoras dos Direitos Humanos”.120
Destarte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em informe
publicado, posiciona-se no mesmo sentido, aduzindo que “a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos observa que o uso indevido do Direito Penal ocorre onde existem conflitos
de interesses entre agentes estatais e não estatais, com a finalidade de dificultar o trabalho
realizado pelos ativistas”.121
Dessa forma, em se reconhecendo no plano interamericano o fenômeno ora
questionado, mostra-se de suma importância conceituar o que seria, de fato, um crime, bem
como, explicitar de que modo ocorre o processo de criminalização de uma conduta. Para se
entender o fenômeno de maneira mais acurada, necessário se faz perpassar pela diferenciação
entre os institutos da criminalização, repressão e incriminação dos movimentos sociais.
Nesse sentido, como foge do objeto deste guia o aprofundamento da reflexão do que
seria crime, dado que se trata de tarefa extremamente densa, a reflexão aqui proposta se
satisfaz com o entendimento encampado por Fernando Capez, doutor em Direito pela PUCSP, pois, “crime pode ser definido como todo fato humano que, propositada ou
descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a
existência da coletividade e paz social”122.
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Adotada tal definição, em outra perspectiva deve ser mencionado que o Direito
Penal, enquanto parte integrante da ciência jurídica e tendo como objeto primordial o estudo
do crime, possui uma gama de princípios norteadores, sendo reservada à legalidade um papel
de destaque. A nível nacional, importa dizer que o art. 1º do Código Penal brasileiro
disciplina “não haver crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal”123.
Dando interpretação ao princípio em enfoque, explica o professor César Roberto
Bittencourt que “pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é
função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena
criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência desse fato exista uma lei definindo-o
como crime e cominando-lhe a sanção correspondente”. 124
Ocorre que, se de um lado configura-se enquanto crime uma conduta contrária ao
Direito, inolvidável se mostra destacar que os sistemas jurídicos vigentes representam a
ordem posta, a qual não necessariamente reflete os anseios populares. É dizer que: ainda que
os Estados Democráticos de Direito tenham como escopo a ideia de que o poder emana do
povo por meio de seus representantes políticos, é certo que a história latino-americana
dificilmente revelou o devido respeito a tal premissa.
Partindo dessa visão, com muita precisão assevera o professor da Faculdade de
Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG) e doutor em Sociologia pela
Universidade de Brasília (UNB), Nildo Viana:
Um crime é um ato contra a legislação instituída. Essa legislação pode expressar a
“consciência coletiva” em uma determinada sociedade, mas isso não ocorre sempre,
pois a constituição das leis é um processo derivado da luta de classes e outras lutas
sociais, com o predomínio dos interesses da classe dominante. Os atos
contrários à “consciência coletiva”, para utilizar expressão durkheimiana, podem
ser, em determinado momento histórico, considerados “crimes”, mas em outro não,
pois pode ser visto apenas como “imoral”, por exemplo. Em síntese, o crime é um
ato que contraria a legislação existente e é esta que define o que é ou não um crime,
bem como ela condensa os interesses da classe dominante, tal como o direito à
propriedade.125

É precisamente a partir dessa linha de intelecção que se abre margem para a
discussão da criminalização dos movimentos sociais. Afinal, a quem interessa tornar
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criminosas as condutas dos ativistas e militantes que se insurgem contra o cenário político e
social vigente em seus países?
Em vista da latência regional do problema, a CIDH detectou que muitas das prisões
efetuadas contra ativistas de Direitos Humanos inobservam o exercício legítimo aos direitos a
liberdade de expressão e reunião pacífica, havendo aplicações da lei penal de modo contrário
até mesmo ao princípio da legalidade, em uma tentativa de protestos sociais serem
desmobilizados.126
Em similitude, o professor de história da rede pública do Estado do Paraná, Leopoldo
Volanin, perfaz a leitura contraditória da postura estatal frente aos movimentos sociais, em
uma análise direcionada ao Brasil:
O expediente de criminalização e as práticas de violência contra os trabalhadores e
trabalhadoras rurais sem-terra revelam o caráter de um Estado ainda preso a um
modelo social e político autoritário que, de um lado relaciona entre os seus objetivos
e fundamentos: a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e da
marginalização. E de outro, mantém os seus excluídos afastados das políticas
públicas que deveriam assegurar aqueles mesmos fundamentos e, o que é pior, usa
para isso o direito penal como resposta para contenção das demandas sociais.127

É nesse sentir que o outrora mencionado professor Nildo Viana defende existir duas
modalidades de criminalização dos movimentos sociais, sendo essas a criminalização
derivada e a direcionada.128
A primeira refere-se quando os indivíduos integrantes de um movimento social
praticam uma ação tida como criminosa por ser contrária aos valores solidificados naquele
ordenamento jurídico, não havendo o legislador, ao criminalizar determinada conduta, se
voltado especificamente à atuação dos militantes.129
O clássico exemplo disso seria a criminalização da ocupação de terras privadas, uma
vez que o Direito a propriedade é amplamente garantida a nível latino-americano. Importa
mencionar, por oportuno, o Art. 170, inciso II, da Constituição Federal, o Art. 17 da
Constituição Argentina e o Art. 32 da Constituição do Uruguai, que versam sobre essa
temática. É dizer que, ao se fazer a opção de tornar crime a ocupação da propriedade privada,
126
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não estava a se pensar na atuação dos movimentos sociais e sim em uma forma de garantir o
citado direito de uma forma ampla.130
Noutro bordo, a criminalização direcionada, como a nomenclatura aponta, foi
pensada com o fito de tornar crime uma conduta praticada especificamente pelos
representantes dos movimentos sociais131, a exemplo da Lei Estadual 6.538132 do Estado do
Rio de Janeiro, que proíbe o uso de máscaras durante o exercício do Direito Constitucional de
reunião e, também, a Lei Antiterrorismo 133 publicada no ano de 2016, que será melhor
delineada em tópico subsequente.
Seguindo o mister de compreender o processo de criminalização dos movimentos
sociais, Nildo Viana sustenta que tal fenômeno possui como aparato os institutos da
repressão, deslegitimação e incriminação.134
Assim, entende o mencionado autor que a opção de criminalizar os movimentos
sociais envolve necessariamente o uso da repressão, na medida em que as atitudes de
contenção visam conferir a legitimidade necessária para a consolidação de determinada
conduta como crime. Deve ser esclarecido, por sua vez, que a repressão, em verdade, legitima
a atuação estatual e concomitantemente deslegitima as ações intentadas por uma ramificação
dos movimentos sociais.135
Em termos ilustrativos, cita-se as manifestações brasileiras de junho de 2013, em que
a Rede Globo de Televisão teceu sucessivas reportagens classificando os manifestantes em
dois grupos: pacíficos e vândalos.136
A partir desse ponto, a consolidação de um grupo de pessoas como vândalas veio a
ser concebida ao se invocar valores dominantes na sociedade, de maneira a possibilitar a
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criação de um ambiente em que o uso da força seria legitimado e, consequentemente,
restavam deslegitimadas as ações dos ativistas, em um claro processo de incriminação.137
Cumpre esclarecer, nesse caso, que a incriminação se revela como um complemento
mais sofisticado dentro do processo de criminalização, pois, serve de elo entre a repressão e a
deslegitimação. Logo, ao ser imputado a um ativista alguma conduta delituosa, inicia-se o
desiderato de a sociedade ser convencida que aquele movimento é de todo ilícito, o que ocorre
preponderantemente por meio da manipulação midiática.138
Pertinente se mostra, em tal ponto, destacar o ensinamento esposado no trabalho de
conclusão de curso do bacharelando Pedro de Castro Pereira de Biaso, da Universidade
Federal de Juiz de Fora, na medida em que “a inversão do conceito de "criminoso x vítima" é
algo amplamente utilizado na estrutura dos editoriais de grande circulação, uma vez que a
desconstrução do processo de luta é indispensável para a preservação das relações de
produção dominantes, proporcionando a continua exploração de certas classes.139
Afinal, como não é a população a autora das leis, a incriminação cumpre o papel do
que Nildo Viana define como reforço intelectual inteiramente instrumentalizado pelos meios
de comunicação, ao passo em que esses disseminam no imaginário popular a construção de
ativistas como pessoas que ostentam um caráter criminoso, vândalo e subversivo. 140
Em apanhado ao exposto, é de se concluir que a repressão seria um mecanismo de
contenção com o escopo de punir indivíduos dissidentes ao sistema, ao passo em que a
deslegitimação visa implantar a ideia de que certa conduta vai de encontro a valores tidos
como caros para parcela majoritária da sociedade (a exemplo do direito de propriedade). A
incriminação, por sua vez, conclui o processo, determinando que se uma pessoa pratica
conduta que afronta a moral e a lei posta, certamente deverá ser punida.

137

VIANA, Nildo. A criminalização dos movimentos sociais. Revista Espaço Acadêmico, v. 17, p.125-138, 03
out. 2018. Disponível em:
www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/download/41070/21945. Acesso em 19 mar.
2019.
138
Ibidem.
139
BIASO, Pedro de Castro Pereira. Aparelhos ideológicos e repressivos do Estado: um olhar Althusseriano
sobre a mídia em junho de 2013. 2016. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências
Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016. Disponível em:
http://www.ufjf.br/bach/files/2016/10/PEDRO-DE-CASTRO-PEREIRA-DE-BIASO.pdf. Acesso em 18 mar.
2019.
140
VIANA, Nildo. A criminalização dos movimentos sociais. Revista Espaço Acadêmico, Curitiba, v. 17, n. 8,
p.125-138, 03 out. 2018. Disponível em:
www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/download/41070/21945. Acesso em 03 out.
2018.

42

A criminalização dos movimentos sociais, nesse sentir, além de ser instituída por
meio da repressão, deslegitimação e incriminação dos ativistas, é moldada e instrumentalizada
pelo Direito como arma política e pela mídia como instrumento de cultura hegemônica, temas
que por esse motivo serão abordados nos tópicos a seguir.

4.3.1 O PAPEL DA MÍDIA
Conforme antecipado acima, os meios comunicacionais desempenham um papel
fundamental dentro do processo de criminalização dos movimentos sociais. Isso porque,
mediante um discurso jornalístico tendencioso e atrelado a interesses minoritários das classes
dominantes, é possível se fomentar a imagem de ativistas, defensores de direitos humanos e
militantes políticos como pessoas indignas e que devem ser colocadas à margem da
sociedade.
Em um trabalho detalhadamente voltado para o discurso midiático que criminaliza os
movimentos sociais, a mestranda em Ciências Criminais pela PUC-RS, Léia Tatiana
Foscarini, aborda com precisão o enfoque aqui em evidência, qual seja, o do aparalhamento
ideológico instrumentalizado pela mídia:
O campo jornalístico é espaço de posições, sendo que as dominantes são geralmente
ocupadas por aqueles que possuem alta credibilidade, deixando transparecer uma
aparente imparcialidade na emissão da opinião, diante disso, busca-se fontes
“acreditadas” para emitir valores de qualquer ordem: agentes do Estado,
representantes conhecidos da sociedade civil ou especialistas renomados, sendo que
no caso das notícias da criminalidade, buscam-se os porta-vozes institucionais
(polícia e demais aparelhos de controle social formal), quando então ela se estrutura
por um duplo constrangimento: os aparelhos de repressão ao crime e o campo
jornalístico. É nessa relação que se dá a construção do “nós”, como a sociedade
idealizada, e do “eles”, como sendo o “outro”, apresentado como inimigo público da
sociedade. 141

Para se entender a atuação crucial da mídia frente ao processo de deslegitimação dos
movimentos sociais, deve ser trazido à tona os ensinamentos de Nildo Viana, no sentido de:
as represálias dirigidas aos ativistas necessitarem do suporte público, sob pena de se causar
indignação na parcela alheia aos movimentos sociais e ser revelado ao grande público um
caráter autoritário e antidemocrático da criminalização como fenômeno.142
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A manipulação midiática, em síntese, objetiva a construção de um ideário de
distanciamento entre determinada ramificação de um movimento social e a população como
um todo, impossibilitando assim o fomento um sentimento de pertencimento entre as
demandas levantadas pelos ativistas e o público que consome informações estrategicamente
seletivas.143
De uma maneira mais enfática, o professor Leopoldo Volanin reitera com muita
precisão:
A mídia induz o seu receptor ao analisar conjunturalmente a sociedade, não somente
a seleção dos acontecimentos e atores a serem analisados, como atribuirá a estes
acontecimentos num sentido afinado com os interesses das classes dominantes, com
sentido atribuído, não a um puro fato, mas um fato lido e visto por interesses
específicos. Atualmente a chamada “grande mídia” continua operando de forma
camuflada, mas sob outro foco: não apenas de reproduzir a ideologia política do
Estado, mas sob domínio da propaganda e defensiva da ideologia dominante e
subordinada a lógica do mercado.144

Ao se constatar a nocividade de tal papel desempenhado pela mídia, é certo que outra
solução não se imporia, senão a de se buscar informação em meios de comunicação
independentes e alternativos, os quais se mostrem mais compromissados com um conteúdo
eminentemente jornalístico e distante da função de respaldar violências policiais e interesses
políticos predatórios.145
No entanto, a mídia latino-americana como um todo encontra-se sujeita à
concentração dos meios comunicacionais em poder dos mesmos grupos econômicos. Em
reportagem de Ana Claúdia Mielke para a Carta Capital, noticiou-se que durante o encontro
internacional de liberdade de expressão e concentração midiática na América Latina, foi
revelado que “na Argentina, Chile, Colômbia e México, as quatro principais operadoras de
TV paga controlam mais de 90% do mercado”.146
Em complemento, no dia 05 de janeiro de 2014 a publicação inglesa The Economist
estampou reportagem intitulada por “a dominação da Globo”, descrevendo assim que a
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empresa brasileira é “a maior da América Latina, provendo um lucro a época de 6,3 bilhões
de dólares”. 147
No mais, foi relatado que a Rede Globo “controla tudo, desde o acesso dos
brasileiros as notícias até as taxas de mercado para os salários dos jornalistas”. Além de ter
sido enfatizado que “o governo do Brasil é dócil com os donos da mídia”. Partindo-se para
um panorama mais regional, houve menção ao grupo Clarín que estava sendo desmembrado
pela Argentina.148
Diante do exposto, é simples perceber que se os movimentos sociais são em certa
leitura a expressão de um grupo social engajado para a modificação de uma estrutura posta,
resta óbvio que a grande mídia na América Latina não disseminará a informação de modo
politicamente compromissado. Em contrário, tal forma de comunicação “favorece a
ignorância, a alienação e o medo, porém trata-se de uma alienação e de uma ignorância
disfarçadas sob um manto de conhecimento”.149
Ainda que muito caminho precise ser percorrido, a busca por uma mídia que vise a
conscientização política e a emancipação dos sujeitos por meio de um conteúdo jornalístico
verdadeiramente educativo e informativo deve ser o cerne do combate à concentração dos
meios comunicacionais em mãos de grupos econômicos e familiares, o que perpassa
necessariamente ao debate da regulação democrática da comunicação social. Por isso, a mídia
alternativa deve abraçar “jornais, revistas populares, rádios comunitárias, emissoras televisas
de cunho social, e de forma mais massiva, a internet”.150
Outrossim, o professor Gustavo Ferreira Santos, da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), em obra intitulada “Risco e futuro da democracia brasileira”, defende
com afinco que “a regulação da propriedade deve ser orientada, principalmente, para a
ampliação de espaços para grupos atualmente pouco representados nos meios de comunicação
ou, até mesmo, invisibilizados”.151
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Há de se frisar, por fim, algumas experiências de cunho regulatório experimentadas
na América Latina. Ressalta-se, nessa oportunidade, o caso Argentino, em que foi editada Lei
sobre a comunicação social, no ano de 2009, tendo por objeto a regulação da propriedade dos
meios, no afã de serem coibidas as práticas de concentração. Inspirados em tal modelo, o
Equador e a Bolívia editaram leis com a mesma natureza em anos seguintes, o que na visão do
citado professor Gustavo Ferreira Santos reservou um espaço para uma mídia produzida e
dirigida às comunidades.152

4.3.2 O DIREITO COMO INSTRUMENTO DE OPRESSÃO
Não é de hoje que a malversação do Direito por seus operadores resulta em
consequências intoleráveis a partir de uma perspectiva humanitária e democrática. Na obra
“Vigiar e Punir”, de Michael Foucault, o filósofo francês discorre no capítulo inicial do livro
acerca dos suplícios, assim entendidos como castigos físicos de ordem cruel que antecederam
a ideia do encarceramento.153
Pensando na transição dos suplícios para a ideia atual de pena e sistema penal,
assevera o autor que “se a justiça ainda tiver que manipular e tocar o corpo dos justiçáveis, tal
se fará à distância, propriamente, segundo regras rígidas e visando a um objetivo bem mais
“elevado”.154
A normatividade a que Foucault já se referia no ano de 1975 é hodiernamente
cristalizada em legislações penais, que a exemplo do modelo brasileiro, privilegiam em tese
uma gama de princípios como a já citada reserva legal, além de instituírem a clara divisão
entre as funções de acusar, julgar e executar as reprimendas.
Todavia, o termo pós-moderno lawfare denuncia a tendência observada na última
década, em que a lei penal, mesmo excluindo os castigos físicos de sua alçada e
expressamente tipificando em lei o que é crime, se revela como poderosa arma de perseguição
política, se materializando como verdadeiro instrumento de guerra.155
É exatamente nesse viés que foi publicado o trabalho “O uso do sistema penal como
lawfare político”, no VII encontro internacional do CONPEDI/BRAGA em Portugal, em
152
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autoria de Antônio Eduardo Ramires Santoro e Natália Lucero Frias Tavares, sendo aqui
pertinente destacar o seguinte trecho:
Esse manejar bélico dos instrumentos judiciais acaba por mascarar, total ou
parcialmente, a prática de ataques políticos, recobertos por um véu de legalidade
estrita. Neste contexto, a manipulação do ideário social se opera de modo mais sutil
e propicia uma maior proteção ao(s) autor(es) frente às críticas do indivíduo ou
grupo alvo das táticas de Lawfare político. 156

Em entrevista concedida ao portal jurídico Justificando, o advogado Cristiano Zanin
Martins define o lawfare como “uma palavra inglesa que representa o uso indevido dos
recursos jurídicos para fins de perseguição política”, explicando que “uma caracterísitca
fundamental do lawfare é o uso de acusações frívolas, sem provas e materialidade”,
acrescentando o profissional que enxerga como forma de combate ao fenômeno a
“apresentação de uma defesa cabível e demonstração pública da ausência de respaldo jurídico
das acusações”.157
Cumpre esclarecer, então, que o contexto da criminalização dos movimentos sociais
na América Latina, como abordado no primeiro tópico, conta com o aparato da legislação
penal repressiva, em um nítido exemplo de utilização do direito como instrumento de controle
político-social e, por que não dizer, como arma de guerra revestida de legalidade. Afinal,
como destacou a professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Carol Proner:
Cresce, dentro dos países, a pressão pela alteração de legislação das organizações
criminosas para enquadrar aqueles que resistem organizadamente, os que contestam
o sistema capitalista ou os que lutam por direitos, como sindicatos de trabalhadores e
movimentos de camponeses e por moradia. A criminalização dos movimentos
sociais e políticos é uma forma – não tradicional – de neutralizar a oposição a um
projeto econômico extremamente violento e antidemocrático.158

A questão atinente às criações e alterações legislativas que atingem movimentos
sociais encontra-se muito em voga no cenário brasileiro, haja vista a Lei Antiterrorismo de n.
13.260/2016, sancionada em março de 2016 pela então presidente Dilma Rousseff, ter sido no
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mesmo ano alvo de uma proposta de alteração de cunho endurecedor, encabeçada pelo
senador Lasier Martins.159
De acordo com notícia veiculada pelo Senado Federal, o projeto “amplia o conceito e
as condutas consideradas como atos de terror, o que para parte dos debatedores vai prejudicar
direitos fundamentais garantidos pela Constituição, como as liberdades de manifestação e
expressão”.160
Diante disso, importa ser mencionado que a Lei Antiterrorismo, nos moldes em que
foi sancionada pela ex-presidente, “apresentaria uma definição de terrorismo que, segundo
seus críticos, seria ampla e poderia ser utilizada contra os movimentos sociais”, nos dizeres do
professor Nildo Viana.161
Entretanto, pontua-se que a ex-presidente realizou uma série de vetos na legislação
repressiva, entre os quais destaca-se o cumprimento de pena em presídios de segurança
máxima e, principalmente, “o enquadramento de manifestações de cunho político, ideológico
ou social dentro da prática terrorista”.162
Em uma análise sobre o conteúdo do projeto de alteração legislativa da Lei
Antiterrorismo, é de se perceber a intenção de serem tipificados como atos de terror as ações
atinentes a “incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer
bem público ou privado, além dos atos de interferir, sabotar ou danificar sistemas de
informática ou banco de dados”.163
Portanto, é intuitivo constatar que o projeto de alteração visa a ampliar a incidência
da norma incriminadora, abarcando condutas que frequentemente são apontadas pela mídia
como características das mobilizações sociais, despertando assim fundada preocupação entre
os ativistas e setores mais progressistas da sociedade.
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Desvencilhando-se um pouco do contexto brasileiro, a título ilustrativo merecem ser
abordados de maneira breve dois casos latino-americanos em que a malversação do direito
pôs em choque a comunidade internacional, destacando a latência da problemática e suas
duras e irreparáveis consequências.
Primeiramente, destaca-se o caso da líder indígena Milagro Sala, retratado inclusive
como um caso de prisão política. Em síntese, a referida ativista destacou-se por sua atuação
como dirigente da organização Tupac Amaru, bem como pelo seu trabalho como deputada do
Parlasul e, ainda, pelas suas ações como integrante da Central dos Trabalhadores Argentinos
(CTA).164
Ocorre que, no ano de 2016, foi presa preventivamente pelo seu suposto
envolvimento nos crimes de associação ilícita, fraude e extorsão, sendo sentenciada a 13 anos
de prisão pela justiça Argentina, em 14 de janeiro de 2019.165
Vale o registro de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em
03 de novembro de 2017, já havia realizado o alerta acerca das arbitrariedades judiciais
presentes no caso da referida ativista indígena, sendo solicitado à Corte Interamericana de
Direitos Humanos (Corte IDH) a adoção de medidas, em vista do descumprimento do Estado
Argentino quanto as medidas cautelares impostas em favor de Milagro Sala.166
Para além disso, a Comissão foi firme na consideração de que a detenção da ativista
ilustra uma forma de perseguição e estigmatização, sendo assim uma situação grave, urgente e
de risco de dano irreparável.167
Em perspectiva bastante similar, o país de Honduras vivenciou o terrível assassinato
da ativista socioambiental Berta Cáceres, internacionalmente conhecida por levantar
bandeiras em defesa da causa indígena, feminista e ambiental. Em reportagem do Brasil de
Fato, o portal retratou que a sua morte foi motivada pela luta desempenhada contra o projeto
hidrelétrico “Água Zarca”, o qual estava em andamento por meio de uma parceria com o
governo de Honduras.168
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Noutro giro, a mesma reportagem menciona o relatório “Barragem da Violência – o
plano que assassinou Berta Cáceres”, trabalho em que foi mencionado o envolvimento de
funcionários do governo de Honduras no crime, além de empresários do projeto da “Água
Zarca”. Também se manifestando sobre o ocorrido, o jornal The Guardian fez menção ao caso
haver sido permeado por inúmeras alegações de negligência, sigilo e preconceito.169
Ainda sobre isso, em entrevista concedida à Agência EFE, a filha de Berta Cáceres
declarou “haver informação suficiente e contundente da autoria intelectual do assassinato, não
tendo o Estado de Honduras a vontade política de chegar aos responsáveis, porque são
pessoas do poder econômico”.170
O que se observa é que as prisões e execuções de opositores políticos são
expedientes frequentes entre os países latino-americanos, de modo que exemplos outros serão
tecidos em tópico específico.
Inseridos nesse contexto, a Organização dos Estados Americanos (OEA) possui vasta
documentação acerca das sucessivas violações a direitos humanos ocorridas nos últimos dez
anos em desfavor dos ativistas e militantes políticos ao redor da América Latina, compilados
principalmente no já destacado informe “Criminalização de Defensoras e Defensores de
Direitos Humanos”. O documento em tela evidencia o caráter criminalizatório das ações
estatais e algumas não estatais, sempre respaldados pelo uso do aparato jurídico e policial.171
Pela assustadora incidência do problema em sede latino-americana e buscando
formas de contê-lo, a Organização dos Estados Americanos expediu uma gama de
recomendações dirigidas aos Estados por meio de informe.
Sendo assim, foi solicitado aos membros da OEA: a necessidade de ser reconhecido
o trabalho dos defensores e defensoras de direitos humanos e seu papel nas sociedades
democráticas; a não adoção de leis e políticas com uma formulação contrária aos padrões do
Direito Internacional; a ação devida dos operadores da justiça em cumprimento às normas
internacionais de direitos humanos; a não sujeição a procedimentos criminais com duração
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injustificada; e a certificação de que toda e qualquer detenção seja realizada com estrita
observância ao direito à liberdade pessoal.172
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5 CASOS CONCRETOS
O presente tópico destina-se aos casos envolvendo a autoridade política dos governos,
em liame com o contexto dos movimentos sociais, valendo-se de eventos históricos e atuais.
Com essa exposição, procura-se ilustrar o cenário de repressão e criminalização de tais
movimentos. Cabe dizer antecipadamente que, pela imensa pluralidade nesse meio, resta a
impossibilidade de abordar todos os casos pertinentes ao tópico. Todavia, cumpre evidenciar
casos concretos emblemáticos dentro dos países ora apresentados.

5.1 BRASIL
Imanente aos processos de ruptura que compuseram a história da República
Federativa do Brasil na condição de nação independente, regimes autoritários somaram em
quase três décadas as experiências políticas brasileiras no século XX. Anos depois de
superado o último governo militar, a tendência aos crescentes riscos democráticos na América
Latina contemporânea, porém, não descarta a possibilidade de que mais uma vez o país viva
momentos difíceis em se tratando da democracia.173
As últimas eleições presidenciáveis aparentam corroborar o prognóstico – o cenário
de divergências ideológicas resultou na eleição do candidato Jair Messias Bolsonaro. O atual
presidente destacou-se entre seus rivais em razão de suas colocações polêmicas acerca de
temáticas sensíveis, dentre elas, o período de ditadura militar 174 , ao qual o governante
demonstra pública reverência desde o início de sua carreira política.175
A partir de meados de 2013, no segundo mandato da presidente eleita pelo Partido
dos Trabalhadores, Dilma Rousseff, é possível visualizar um cenário político interno que dá
os seus primeiros passos em direção a uma intensa polarização, da qual se ouve falar com
afinco ainda nos dias atuais. No mesmo ano, manifestações civis alinhadas eclodiram em todo
Brasil, com o intento inicial de barrar o aumento nas tarifas de ônibus, consideradas abusivas
pela população, dada a infraestrutura precária de que dispunham.176
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Posteriormente, as demandas primárias foram somadas a outras177, irrompendo em
um grande espectro de descontentamento que colocava em pauta o desempenho
governamental. Assim, no dia 20 de junho, 130 cidades aderiram aos protestos
multifacetados, atingindo um contingente de mais de 1,25 milhão de pessoas178.
A violência com que as reivindicações foram recebidas por parte do corpo policial –
em foco, a Polícia Militar – foi evidenciada em relatório emitido pela Anistia Internacional.
Não raro, casos como o do fotógrafo Sérgio Andrade da Silva – quem, vítima de uma bala de
borracha, perdeu um olho – fundamentam o posicionamento da ONG em torno do direito
genuíno de protestar, garantido na Constituição de 1988 por três direitos fundamentais
elencados no artigo 5º, sejam eles a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e a
liberdade de associação. Tais garantias também estão incorporadas em documentos
internacionais, como no Pacto de São José da Costa Rica.179
A utilização irresponsável de armas consideradas “menos letais”, como a bala de
borracha e o gás lacrimogêneo, é, pois, uma das questões centrais apontadas no relatório, do
qual se pode destacar o seguinte excerto:
Devido a uma formação precária e à falta de regulamentação, os policiais brasileiros
às vezes utilizam armas “menos letais” de modo impróprio. Por exemplo, em pelo
menos três ocasiões, em junho e julho de 2013 no Rio de Janeiro, a polícia usou gás
lacrimogêneo contra manifestantes em locais fechados, como hospitais, estações de
metrô e restaurantes. Zoel Salim, diretor da Casa de Saúde Pinheiro Machado, no
Rio de Janeiro, relatou à Anistia Internacional um desses incidentes, ocorrido no dia
11 de julho de 2013. Ele contou que os policiais militares “atiraram bombas de gás
no corredor da emergência do hospital”, fazendo com que o gás “se espalhasse por
todo o hospital”. 180

Inúmeros foram os casos emblemáticos registrados em meio às Jornadas de Junho e
suas consequências ainda ecoam na conjuntura brasileira. O impeachment, por exemplo, da
então presidenta Dilma Rousseff, em 2016, é entendido por diversos estudiosos como um
processo alimentado pelas divergências ideológicas que ganharam forças no contexto

sobretudo após as depredações arquitetadas pelos Black Blocs – impulsionou a adesão ao que hoje estudiosos
reconhecem como as Jornadas de Junho.
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apresentado, sem, no entanto, se reduzir a elas, posto o amplo grau de complexidade de que
parte a discussão.181
Cabe, ainda, destacar no presente tópico a prisão do morador de rua, Rafael Braga,
também contemplada pelo documento supracitado, às vésperas da realização da Copa do
Mundo no país.
Até 23 de maio de 2014, só se sabia de uma única pessoa que tivesse sido julgada e
condenada por um crime relacionado aos protestos. Essa pessoa é Rafael Braga
Vieira, 25 anos, negro e sem teto. (...) Ele contou à Anistia Internacional que estava
saindo da casa para encontrar sua tia quando um grupo de aproximadamente 10
policiais o abordou. Rafael afirma que carregava duas garrafas de produtos de
limpeza que ele havia encontrado e que planejava levar para sua tia.182
Figura 04 – Rafael Braga tornou-se um dos símbolos da luta contra a seletividade penal.

Fonte: BRASIL DE FATO.183

Rafael carregava consigo uma garrafa de desinfetante e outra de água sanitária –
material considerado inócuo à tarefa de fabricar explosivos, segundo laudo do esquadrão
antibomba da Polícia Civil –, motivo pelo qual foi preso em flagrante, porquanto policiais
civis entenderam que os frascos seriam utilizados como coquetel molotov184. Assim, embora
comprovado que a capacidade explosiva das substâncias era ínfima, o catador de lixo
reciclável foi condenado a cinco anos de prisão pela primeira vez à época, transformando-se
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em um forte símbolo da seletividade penal – pauta amiúde levantada pelos movimentos
identitários que lutam pela emancipação plena da população negra.185-186
Sob outro prisma de suma importância, a prisão arbitrária de Rafael Braga desnuda o
caráter essencial de um debate cuidadoso acerca da Lei Antiterrorismo (Lei nº 13.260/2016) –
sancionada em resposta às deficiências apontadas na avaliação do desempenho do Estado
realizada pelo Grupo de Ação Financeira Internacional 187 –, à qual se atribui caráter
generalizador na tipificação de ações terroristas, como anteriormente levantado no tópico
4.3.2. A amplitude do texto188 pode colocar em risco a atuação de movimentos sociais189,
como o MST190, no espectro da livre manifestação, sujeitando-os à possibilidade embasada
pela própria norma de serem enquadrados como grupos criminosos. Seria, segundo coloca o
mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP),
Alexandre Sankievcz, “a lei produzindo autocensura por meio do medo imposto pela
criminalização”.191
Cabe destacar o momento em que a Lei nº 13.260/2016 passou a entrar em vigor,
uma vez que coincide com a realização das Olímpiadas em alguns estados do território,
sobretudo no Rio de Janeiro. Nesse episódio de grande visibilidade internacional, o Brasil
mostrou-se menos tolerante à possibilidade de ameaças à harmonia social, contabilizando um
total de 12 mandados de prisão embasados pela Lei Antiterrorismo na primeira etapa de sua
única aplicação até então: a Operação Hashtag 192. Guilherme de Jesus France, mestre em
História, Política e Bens Culturais pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV) coloca que:
Da mesma forma que a repressão estatal às manifestações de rua de 2013-2014
haviam influenciado a maneira como os movimentos sociais percebiam o aparato
185
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estatal, a violência dos protestos, inédita nessa escala como afirma Tatagiba (2014),
havia alterado a forma como o governo via os movimentos sociais. Essa experiência
de violência havia tornado mais difícil a articulação da defesa dos movimentos
sociais. Os ‘black blocs’, em especial, foram efetivamente percebidos como uma
ameaça durante a Copa do Mundo, como lembra Pedro Abramovay. 193

A Operação Hashtag iniciou sua primeira fase 15 dias antes da abertura dos jogos
olímpicos no país, em 21 de julho de 2016. Seguiram-se mais três etapas, totalizando 74
mandados judiciais cumpridos, dentre os quais se faz necessário destacar o número de prisões
temporárias, que somaram 40 194 . Em 2018, as discussões pautadas em uma possível
abrangência do texto normativo foram retomadas pelas casas legislativas, uma vez que foram
vetados determinados trechos pela presidenta Dilma Rousseff, pois esses foram entendidos
como excessivamente amplos ou imprecisos, colocando os movimentos sociais e
reivindicatórios mais uma vez em clima de tensão195.
Por fim, a esse respeito, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),
após amplas visitas ao país em novembro do mesmo ano, apontou por meio de observações
preliminares da visita in loco da CIDH ao Brasil que:
A Comissão também está preocupada com as mudanças legislativas propostas para o
texto da Lei Nº. 13.260 /16, que dispõe sobre as formas de tratamento e investigação
de atos de terrorismo. De acordo com as informações recebidas, a referida proposta
elimina o art. 2, inciso V, parágrafo 2º, da referida lei, que exclui os movimentos
sociais das categorias não suspeitas. No entendimento desta Comissão, as mudanças
sugeridas podem levar à criminalização de movimentos sociais, assim como os
defensores da terra e do meio ambiente. 196

5.2 CHILE
Haja vista se tratar de um modelo que depende da capacidade de poupança do
trabalhador, a questão previdenciária no Chile, implementada durante o regime ditatorial de
Augusto Pinochet, objetiva evitar a possibilidade de um colapso nas gerações futuras.
Configurando pauta urgente dentre as demandas do país, o modelo é gerido por
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Administradoras de Fundos de Pensão (AFPs), empresas privadas que competem entre si por
filiados.197
Ao partir do pressuposto de que os trabalhadores precisam estar seguros chegado o
momento em que é reduzida sua capacidade de trabalho, o modelo privado de Previdência
proposto pelo ministro José Piñera pode ser questionado, porquanto retorna apenas 35% do
salário médio das contribuições. Nessa senda, o governo paga aos aposentados um valor 80%
inferior ao salário mínimo, observando-se um percentual aproximado de que 45% dos
pensionistas vivem abaixo da linha da pobreza.198
Figura 05 – povo chileno vai às ruas em protestos contra modelo previdenciário adotado pelo país.

Fonte: O GLOBO.199

Os protestos que ocorreram no ano pregresso contra a capitalização individual
obrigatória, base da referida previdência, somaram cerca de doze detidos, entre eles o portavoz do movimento. No + AFP, Luis Messina. A polícia se utilizou de gás lacrimogênio e
caminhões com jatos de água para dispersar grupos de manifestantes. 200 A Reforma da
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Previdência do Chile foi anunciada em 28 de outubro do ano passado, uma semana após o
ocorrido.201
Para além do viés previdenciário, como o exemplo da Lei nº 13.260/2016 no Brasil, a
norma que busca descrever ações terroristas de modo a aplicar sanções equiparáveis é uma
temática necessária dado o teor generalista que essas fontes jurídicas apresentam. Nesse
tocante, o caso do povo Mapuche, o grupo indígena mais populoso do Chile, é um forte
indicador do cuidado que deve ser dispensado à questão.202
Em 28 de setembro de 1993, a Lei nº 19.25339 foi aprovada no intuito de amenizar
as desigualdades que abatiam os grupos indígenas na região, o seu projeto de efetivação
contava, por exemplo, com a devolução de parte de suas terras. Contudo, a norma mostrou-se
ineficaz, fortalecendo, assim, a relação conflituosa entre o governo e o povo Mapuche. O
último, como forma de contestar a omissão estatal, valeu-se entre os anos 2001 e 2002, da
provocação de vários incêndios, o que, dado o panorama de combate internacional ao
terrorismo, culminou na aplicação da lei antiterrorista.203
A resposta do governo à situação, ao enquadrar as manifestações da causa indígena
apontada como terrorismo, foi amplamente criticada em cenário internacional, a exemplo da
Human Rights Watch, organização não governamental de caráter internacional, que colocou:
Infelizmente, a "guerra" contra o terrorismo, liderada pelos Estados Unidos, se
tornou uma desculpa para alguns Governos desviarem as atenções de seu tratamento
excessivamente rigoroso com os dissidentes internos. Hoje, Governos de países ao
redor do mundo utilizam-se de medidas antiterroristas ou de segurança nacional para
evitar o escrutínio internacional de práticas duvidosas em matéria de direitos
humanos (tradução livre).204 205

A aplicação da Lei Antiterrorista chilena implicou sua condenação pela Corte
Internacional de Direitos Humanos, no caso conhecido como Norín Catrimán e Outros
(Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile, devido à notória
201
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violação de normas de direitos humanos fundamentais, constatadas em documentos
internacionais ratificados pelo próprio Chile, como a Convenção Americana de Direitos
Humanos, de 1969. Conforme a Corte, a lei antiterrorista chilena, por apresentar um tipo
penal vago, refletia uma séria afronta ao princípio da legalidade, deflagrando abusos em sua
aplicação.206
No dia 7 de agosto de 2011, a Comissão Interamericana de Direitos (CIDH)
denunciou a República do Chile perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos (CorteIDH) pela violação dos direitos consagrados nos artigos 8.1 (ampla
defesa); 8.2 (presunção de inocência); 8.2.f (identificação das testemunhas); 8.2.h
(segundo grau de jurisdição); 9 (legalidade); 13 (liberdade de pensamento e de
expressão); 23 (direitos políticos) e 24 (igualdade perante a lei) da Convenção
Americana de Direitos Humanos (CADH) em prejuízo de sete integrantes e líderes
do povo indígena Mapuche (Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo
Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao
Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán e Víctor
Manuel Ancalaf Llaupe, e uma ativista dos direitos desse povo Patricia Roxana
Troncoso Robles), que tinham sido condenados pela Corte Suprema chilena por
crimes previstos na lei antiterrorista. Na denúncia, a CIDH apontou, além da
presença de inúmeras irregularidades nos processos judiciais condenatórios, a
seletividade na aplicação da legislação antiterrorista contra os mapuches.207

Em 29 de maio de 2014, a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu a
decisão condenatória contra a República do Chile. O organismo optou pela anulação das
sentenças contra os oito condenados pela Suprema Corte chilena. Os acusados deveriam,
ainda, receber indenizações pelos danos sofridos, tanto em termos morais quanto materiais.208

5.3 NICARÁGUA
A República da Nicarágua passa por um período turbulento sob o governo de Daniel
Ortega. Tal vicissitude se deu em razão da reforma previdenciária imposta pelo regime, sem a
participação popular. Tal reforma foi proposta pelo FMI, sob o pretexto de equilibrar as
contas públicas e ensejar a concessão de novos empréstimos. Assim, a sociedade civil se
manifestou por meio de diversos protestos pacíficos, os quais foram austeramente reprimidos
pelas autoridades. 209
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Denuncia o Correio Internacional que “na Nicarágua estão usando a ‘lei
antiterrorista’ para perseguir e criminalizar os ativistas. Além disso, os aparatos policiais
foram reforçados em toda a região, com maior número, orçamento e equipamentos”. A
perseguição política na Nicarágua tem sido tão intensa que o fluxo migratório aumentou em
demasia. Estima-se, hoje, que mais de 300.000 nicaraguenses residam na Costa Rica, país
vizinho. 210
Em relatório expedido pela CIDH, em levantamento pelo órgão, foram
contabilizadas 212 mortes, 1.337 pessoas feridas, desde o início dos protestos, em 18 de abril
de 2018. Ressalta, ainda, a organização, que os indícios apontam para uma repressão voltada
para suprimir as manifestações populares, não consistindo em ações isoladas, em razão de
crimes perpetrados por indivíduos a ermo.211
Alega, também, o referido organismo, que:
A CIDH documentou a existência de um padrão de detenções arbitrárias ocorridas
especialmente durante os primeiros dias dos protestos (principalmente contra
pessoas que se manifestavam ou transitavam pelas vias públicas na região dos
incidentes). Segundo dados obtidos, até o encerramento deste relatório, foram
detidas pelo menos 507 pessoas, das quais 421 correspondem a detenções de jovens
e adolescentes. 212

Em relatório da Anistia Internacional, a organização expressa a sua preocupação com
a situação vigente no país, em razão das repetitivas violações aos direitos humanos e às
manifestações sociais pacíficas, as quais se opuseram a uma mudança no sistema de
seguridade social. O documento relata que, durante os protestos ocorridos entre abril e maio
de 2018, o governo da Nicarágua adotou uma estratégia de repressão que não era vista há
anos.213
Colabora, ainda, o referido relatório, ao expor que a repressão foi majoritariamente
direcionada ao movimento estudantil, por parte das forças de segurança do Estado e de grupos
paramilitares ligados ao governo. Exemplo disso foi a investida, em 18 de abril de 2018, tais
grupos armados investiram contra a Universidad Centroamericana. Nesse cenário, diversas
universidades, como a Polytechnic University of Nicarágua, a National University of
210
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Engineering e a Agrarian University tornaram-se fortalezas estudantis, onde centenas de
estudantes buscaram proteção contra as ofensivas governamentais e dos grupos afiliados.214
Faz-se importante evidenciar o seguinte excerto do relatório aludido:
A Anistia Internacional considera essa estratégia de repressão inclusa dos seguintes
elementos: pronunciamentos oficiais que negam e procuram abafar a repressão e
suas consequências, assim como a vilanificação, por aqueles de patentes superiores
no governo, daqueles que participaram do protesto; o uso de grupos armados prógoverno para executar os ataques, aumentar a capacidade de repressão e operar com
maior facilidade fora da lei; o uso excessivo da força pela Polícia Nacional e pela
polícia antimotim; possíveis execuções extrajudiciais, tanto pela polícia quanto pelos
grupos armados pró-governo; possíveis atos de ocultação e obstrução das
investigações, [...] a negação de assistência médica em hospitais públicos e a
tentativa de controlar a imprensa para ocultar a realidade da situação e limitar a
liberdade de expressão. 215

Diferente não foi o posicionamento adotado pela OEA, a qual, em sua Resolução
1108 (2172/18), condenou as ofensivas governamentais a grupos políticos, aos estudantes que
se refugiavam nas universidades do país e aos protestantes pacíficos.216 Um caso simbólico
que ocorreu no país foi o de Ana Quirós, Diretora do Centro de Informação e Serviços de
Assessoria em Saúde (CISAS). No ocorrido, Ana foi agredida por um grupo paramilitar
durante os protestos de 18 de abril, em manifestação pacífica. Segue, então, o relato:
Em uma entrevista com a Anistia Internacional, ela descreveu como procurou ajuda
da polícia quando um grupo de homens em motocicletas, vestindo capacetes com
visores escuros, começou a atacar os protestantes e os jornalistas com galhos e
barras de ferro. Quando a polícia falhou em agir, ela tentou ajudar uma mulher
estudante que estava sendo agredida por esse grupo, pelo fato de estar gravando a
cena em seu celular. Ana Quirós ficou injuriada na cabeça e nas mãos. Junto a
outros que haviam sido atacados, ela teve que esperar escondida por mais de uma
hora antes de conseguir se dirigir ao hospital. Eventualmente ela foi submetida a
uma cirurgia na mão e precisou de muitos pontos para suturar o ferimento da cabeça.
Ana Quirós relatou que esses grupos inquestionavelmente agem sob ordens e em
coordenação com a Polícia Nacional. 217-218
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Prosseguindo com os desdobramentos desses eventos, vale se atentar ao fenômeno da
retirada das personalidades legais de diversas ONGs, causando um grande desmantelo no
terceiro setor. Evidencia-se que as organizações afetadas eram as ligadas diretamente com os
direitos humanos, a transparência e a democracia, simpatizantes das causas reivindicadas
pelos movimentos sociais atuantes nas manifestações que tomaram o país. A ação tomada
pelo governo baseou-se na legislação pátria, mas sem provas substanciais de que as ONGs
estariam atentando desestabilizar o país, como alegado. 219-220
Sobre o evento, a Secretaria Geral da OEA se posicionou rechaçando a decisão do
governo da Nicarágua, o qual também expulsou do país o Grupo Interdisciplinar de Peritos
Independentes (GIEI) e o Mecanismo de Seguimento para a Nicarágua (MESENI), da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O GIEI era responsável por auxiliar
nas investigações sobre atos de violência ocorridos, enquanto o MESENI era o mecanismo de
monitoramento da CIDH, o qual acompanhava a situação dos direitos humanos no país.
Assim, a Secretaria Geral anunciou que “a decisão tomada hoje [o dia da retirada das ONGs e
dos órgãos mencionados do país] pelo regime Ortega-Murillo aprofunda mais a Nicáragua no
terreno do autoritarismo”.221
Outro caso notório e recente na Nicarágua foi o de Marlon Medina Tobale, em junho
de 2018. Sindicalista e militante da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), o
trabalhador é o segundo dirigente sindical assassinado nos bloqueios de estrada, sendo o
primeiro Wilmer Danilo Reyes Hernández. A União Nacional de Empregados (UNE-FNT) e a
Confederação de Trabalhadores da Empresa de Abastecimento de Água e Esgoto da
Nicarágua (ENACAL) condenaram o assassinato, em posicionamento de Domingo Pérez,
Secretário Geral da UNE-FNT:

country – attacked her with a metal bar. Ana Quirós sustained injuries to her head and one of her hands. Along
with others who had been attacked, she had to wait hidden for more than an hour before she could make her way
to the hospital. She subsequently underwent surgery on her hand and needed several stitches for her head wound.
Ana Quirós stated that these groups unquestionably act under the orders of and in coordination with the National
Police”.
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Hoje, data em que reinicia o Diálogo Nacional 222, onde a maioria dos nicaraguenses
pede a paz, a tranquilidade, e felicidade para os nicaraguenses, estamos denunciando
o assassinato de nosso dirigente sindical da UNE-FNT do sindicato departamental
ENACAL-León pelos criminosos que estão nos bloqueios pagos pelo MRS 223 e pela
direita.224

Além do mais, outro ponto polêmico e atual no país é a construção do ambicioso
Canal Interoceânico da Nicarágua. Em 23 de junho de 2013, a Assembleia Nacional do país
aprovou a Lei 840, a qual aprovava a concessão e o desenvolvimento do projeto para uma
empresa chinesa. No entanto, tal processo não envolveu a população, sendo tramitado sem
consulta pública, mesmo afetando, aproximadamente, 119.200 pessoas, com previsão para
grandes impactos ambientais e sociais.225
Destarte, surgiu um movimento social camponês, formado em 2014, o Conselho
Nacional em Defesa de Nossa Terra, Lago e Soberania. 226 Tal Conselho é uma instância
comunitária formada, inicialmente, por habitantes de zonas que seriam afetadas com a
construção do canal. Desde sua criação até 2017, mais de 90 marchas pacíficas foram
realizadas, demandando a derrogação da Lei 840. Todavia, o regime de Daniel Ortega tem
reprimido os movimentos contra a construção do canal com uso de força excessiva.227
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Figura 04 – Mapa do Canal da Nicarágua.

Fonte: ANISTIA INTERNACIONAL, 2017.228

Sobre a construção do canal, segue excerto da referida lei:
A Lei 840 aprova e autoriza a firma da MCA entre o governo da Nicarágua e as
companhias EDGI e HKC e modifica e derroga qualquer lei ou dispositivo e
qualquer outra legislação, regulamento ou requerimento de qualquer Entidade
Governamental que expresse ou tacitamente se oponha a ela ou que seja
incompatível com os termos do MCA. Com o qual, resulta claro que, a partir da sua
entrada em vigor, a intenção é que essa lei passe a ser norma máxima que regule os
aspectos vinculados ao canal e aos seus subprojetos.229

É nesse cenário caótico que os manifestantes e defensores dos direitos humanos
buscam conquistar o seu espaço. Apesar de toda repressão, as mobilizações no país continuam
a acontecer. Parte da população civil, mesmo com todas as suas diferenças, se une em
oposição ao governo Ortega, com a esperança de terem sua voz e seus direitos respeitados.

5.4 PANAMÁ
Considerando o processo de desenvolvimento dos países latino-americanos, o
Panamá, desde a sua formação como Estado Nacional, tem apresentado insipientes
movimentos sociais. Esses reivindicam direitos econômicos, sociais, culturais e uma
228
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identidade nacional. O cenário panamenho ainda não é muito desenvolvido na questão,
apresentando diversos óbices ao reconhecimento e à liberdade exigida pelos movimentos
sociais, como será exposto a seguir.230
Em entrevista concedida ao Brasil de Fato, Genaro Lopéz, panamenho, além de
outras alegações, acusa o atual ex-presidente e sócio do Jornal Panamá América, Ricardo
Martineli, de denigrir a imagem sindical, relatando que:
O movimento sindical, o setor que mantém sua independência, tem sido perseguido
no Panamá. Temos sofrido perseguição por parte dos governos. Não se respeita o
direito à liberdade sindical, à revelia da Constituição e dos tratados internacionais
ratificados. Com o governo atual de Ricardo Martineli, agravou-se a situação,
começou a mais pura perseguição aos dirigentes sindicais. Trabalhadores do canal e
do setor privado não podem se sindicalizar. O jornal Panamá América, do qual o
presidente é sócio, faz uma série de acusações ao Sutracs, falando que utilizamos
mal os recursos arrecadados.231

Caso icônico do país foi a homologação da Lei 30, conhecida como Lei do Chouriço.
Tal norma limitava o acesso dos sindicatos à contribuição sindical e eximia o Estado de
apresentar estudos de impacto ambiental em obras que considerasse de interesse social.
Assim, começou uma intensa mobilização de grupos indígenas, de ambientalistas, do
proletariado e demais grupos da sociedade civil. O caso chama a atenção em razão da
repressão sofrida na cidade de Changuinola, onde 11 trabalhadores que protestavam contra a
violação de seus direitos foram mortos pelo poder público.232
Não satisfeito, a política de governo do então presidente, Juan Carlos Varela, segue
na linha de reprimir severamente os cidadãos, assim como fizeram governos passados, para
que esses não lutem por seus direitos. Prova do autoritarismo do governo panamenho foi o
caso ocorrido em 9 de dezembro de 1998, com a ocupação da Universidad de Panamá, por
membros da Polícia Nacional. Aliado a isso, em reflexo do passado, o governo Varela acusa
os estudantes militantes de terroristas, chegando a deter injustamente os universitários
Gilberto Solís e Rita Ramos, líderes estudantis, por estarem em meio a um protesto.233
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Além do mais, há, também, o caso de Marcelino Ruíz, líder popular, o qual foi preso
pela polícia panamenha, sendo multado por um juiz de paz, em razão do presidente Juan
Carlos se sentir ofendido com os pronunciamentos realizados pelo ativista.234
Também há que se falar, no caso do Panamá, da criminalização indireta que o
movimento negro sofre. O jornal panamenho La Estrella disserta sobre as dificuldades
enfrentadas pela população local negra, acusando o próprio sistema educacional de um
instrumento utilizado para manter o status quo.235
Isso se dá por meio da naturalização do racismo, além do uso de diversos meios de
comunicação, os quais distorcem os fatos históricos e acabam por criar uma imagem errônea
de tudo que envolve a comunidade, como a questão da escravidão e a marginalização.236
Todavia, concretizando a importância de construir meios para combater tais
opressões, se faz imprescindível citar a iniciativa de Urenna Best Gayle, ativista, ex-membro
do grupo consultivo de líderes afrodescendentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) e consultora do Escritório Regional do Alto Comissariado da Mulher e Jovens
Indígenas e Afrodescendentes, a qual foi uma das principais colaboradoras para o
desenvolvimento da Lei 64. A referida lei criou a Secretaria Nacional para o
Desenvolvimento dos Afro-Panamenhos, conectando a população afrodescendente com o
governo, de modo a ensejar maiores avanços quanto à inclusão das necessidades da
comunidade com a agenda política panamenha.237

5.5 VENEZUELA
A República Bolivariana da Venezuela passa por um cenário delicado, no qual atuam
agentes externos com interesses políticos próprios e os agentes internos, os quais divergem
entre os simpatizantes e apoiadores do atual governo de Nicolás Maduro e os que se opõe ao
regime atual, embasando-se na suposta ilegitimidade do processo eletivo. Importante salientar
que, atualmente, o presidente do Congresso venezuelano declarou-se Presidente da República,
contando com o apoio de diversos países e organizações – como a própria OEA.
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Na quadragésima oitava sessão regular da OEA, o país declarou que “a Venezuela
apoia a cooperação voluntária em questões policiais, baseadas no respeito [aos princípios] da
soberania, da independência, da não interferência e ao sistema legal e institucional dos países.
Tal cooperação deve sempre ser coordenada e sujeita à vigilância civil de todos os Estadosmembros da OEA”.238-239
Na mesma oportunidade, na AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18), em razão das tentativas
falhas de resoluções anteriores e da degradação da situação humanitária no país, a
Organização dos Estados Americanos declarou que:
O processo implementado na Venezuela [...] carece de legitimidade por não estar de
acordo com os princípios internacionais, não tendo a participação de todos os atores
políticos venezuelanos, e por ser conduzido sem as garantias necessárias para um
processo livre, justo, transparente e democrático”.240-241

Por outro lado, é válido contrapor a referida justificativa da OEA com as objeções
energéticas feitas pela Antígua e Barbuda, na mesma reunião:
Essa agressão desrespeita o direito do povo venezuelano [...] de decidir, sem
interferência externa, seu sistema político, econômico e social, e de organizá-lo
como melhor convir. Na Venezuela, os venezuelanos decidem. A intenção é de
justificar uma intervenção, incluindo a militar, sob o pretexto de questões
humanitárias. Se, baseado no princípio da cooperação internacional, eles desejassem
auxiliar o povo venezuelano, deixemos-vos saírem dos coercivos e unilaterais
embargos econômicos e financeiros. Deixe-os descongelarem os fundos da
Venezuela.242-243

Na esfera civil, a própria população venezuelana levanta a voz, pretendendo ser
protagonista nessa contenda. Assim exprime o manifesto assinado por mais de 235
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organizações sociais e defensoras dos direitos humanos do país, em oposição às repressões
sofridas durante manifestações.244 No referido documento, relata-se:
Quando queremos nos expressar, ignoram nossa voz, nos aprisionam e nos
assassinam, como demonstra as 29 pessoas mortas em uma semana, no
contexto de manifestações, pela polícia e por grupos paramilitares. De
diferentes maneiras nos impedem, cidadãos simples, de escolher qual deve
ser o nosso destino.245-246

Não obstante, a OEA elaborou a Resolução 1117 (2200/19), adotada pelo Conselho
Permanente do órgão em sessão especial realizada em 10 de janeiro do presente ano. Na
ocasião, a posse de Nicolás Maduro, em seu novo mandato, foi reconhecida como ilegítima.
Além disso, condenaram-se as prisões arbitrárias e as violações dos direitos humanos dos
prisioneiros políticos, aos quais, no mesmo documento, exigia-se o livramento imediato e
incondicional.247
Em razão das turbulências ora expostas, as tensões sociais no país desdobram-se em
diversas manifestações e no ativismo de movimentos sociais, os quais, por vezes, são
suprimidos, como consta no gráfico a seguir:
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Gráfico 01 – Manifestações realizadas e reprimidas na Venezuela (1998-2010).

Fonte: MENDÉZ, 2011.248

No processo histórico dos movimentos sociais na Venezuela, o país era marcado,
antes do processo bolivariano, como uma sociedade tingida pela forte presença do Estado no
controle da distribuição das receitas provindas da atividade mercantil petrolífera, em liame ao
monopólio político pelos partidos mais influentes, os quais canalizavam as demandas
sociais.249
Durante a década de 1980, no entanto, a Venezuela passou por mudanças profundas
em seu modelo organizacional, tanto no âmbito político quanto no econômico, por
consequência da crise do petróleo que impactara a principal fonte econômica nacional. Assim,
não restou ao país opção que não acatar as imposições do Fundo Monetário Internacional
(FMI), adotando diversas medidas neoliberais, seguindo a cartilha da referida organização, a
fim de viabilizar novos empréstimos.250
Foi nessa década que os movimentos populares começaram a buscar uma maior
participação política e a fomentar as instâncias de autogoverno, com as Assembleias de
Bairros e Associações de Vizinhos, por exemplo. Todavia, só entre 1998 e 1999, com a
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ascensão de Hugo Chávez ao poder, escreve-se uma nova página na história venezuelana, com
uma grande oportunidade para o protagonismo dos movimentos sociais, com a
constitucionalização das organizações populares como instâncias aptas para a gestão de suas
próprias comunidades.251-252
Nos primeiros anos do governo do então presidente, houve grandes transformações
na estrutura do país e elevados índices de politização. Com o papel dos barrios253 cada vez
mais importante, as Comunas Socialistas, os Comitês de Terras Urbanas e os Conselhos
Comunais criaram condições mais favoráveis – ainda que houvesse muito a se trilhar – para a
mobilização da classe trabalhadora, em especial, a qual se expressou na criação de diversos
sindicatos e organizações sociais.254
Porém, com a morte de Hugo Chávez, em 2013, e a sua eventual sucessão para o
discípulo Nicolás Maduro, o cenário venezuelano passou por mais transformações. A
capacidade de mobilização outrora vista esmaeceu nos últimos anos. Apesar de existirem mais
sindicatos, em relação ao governo anterior, menos trabalhadores se filiam a eles.255
No processo de surgimento histórico dos movimentos sociais, é importante salientar
que, no caso da Venezuela, o processo foi construído de forma verticalizada, sendo o governo
o agente que propiciou a criação de importantes organizações, tais como o Nacional
Camponês Frente Ezequiel Zamora (FNCEZ) e os Comitês de Terra Urbana, os quais fazem
parte do Settlers Movimento Urbano. Foi apenas recentemente, com o rompimento da relação
que voltava as atenções dos movimentos para a distribuição da renda do petróleo, que tais
organizações tomaram como pautas principais a democratização da cidade, a regularização da
propriedade e das terras, o direito à moradia e pela transformação do espaço urbano.256
Para o Egardo Lander, no entanto, tais organizações têm trilhado um caminho rumo à
autonomia:
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Embora na maioria desses anos tenha sido limitada a capacidade dessas
organizações de influenciar a política pública rural e urbana, elas não falharam no
modo de agir politicamente, para mobilizar, para construir suas próprias agendas e
formular ao Estado, não demandas pontuais, mas sim propostas bem articuladas de
políticas públicas, tanto em relação aos setores sociais em que atuam, como em
relação ao processo político internacional. Elas tomaram suas próprias iniciativas
sobre vários assuntos relacionados com seus contextos de atividade, e não pararam
de fazer duras críticas do governo quando se mostrou necessário. Essas organizações
também têm se caracterizado por um trabalho fundamentalmente político, pela
prática da democracia no seu desenvolvimento político e por programas de
treinamento sistemático entre seus afiliados e associados.257-258

Expõe, ainda, o referido autor, que:
Na Zona del Hierro, em torno de Ciudad Guayana, onde as grandes empresas
públicas de ferro, aço, alumínio e eletricidade, têm ocorrido nos últimos anos os
confrontos mais graves entre diferentes sectores profissionais identificados com o
chavismo. Alguns desses confrontos violentos produziram ferimentos de bala e
objetos contundentes. A morte de muitos sindicalistas e ativistas tem sido atribuída a
assassinos de sindicatos.259

Em 12 de fevereiro de 2014, milhares de estudantes protestaram, em Caracas, contra
o governo venezuelano. O movimento estudantil reivindicava uma ação imediata a respeito
dos altos índices de criminalidade e o descaso com os centros acadêmicos. Daniel Martinéz,
presidente da Federação de Estudantes da Universidade de Simón Bolívar, relata que “os
protestos se intensificaram porque detiveram e reprimiram estudantes que se manifestavam
pacificamente”260.
Na ocasião, diversos estudantes foram presos durantes os protestos, sob a alegação
de práticas terroristas. A referida manifestação findou em um confronto, deixando três mortos
e dezenas de feridos.261 A líder estudantil Gabriela Arellano, conselheira da Universidade dos
Andes, relata que:
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Os confrontos começaram quando grande parte dos mobilizados já tinham se
dispersado em meio a rumores da chegada de governistas radicais conhecidos como
‘coletivos’ [...] Era uma manifestação pacífica, mas lamentavelmente os grupos
armados que o governo lidera transformaram o dia em luto. 262

As manifestações se desenrolaram a partir de então, alastrando-se até julho de 2014.
Constata o relatório da Anistia Internacional que 43 pessoas foram mortas, 878 feridas e 3.351
detidas. Entre os casos apurados pelo documento, chamam a atenção os casos de intimidação
às vítimas e as prisões arbitrárias, por parte das Forças Armadas.263
Em resposta a essa tendência, em 2015, o Ministerio del Poder Popular para la
Defensa emitiu a Resolução 008610, a qual permite a atuação de todos os componentes das
Forças Armadas da Venezuela para exercerem o controle da ordem pública, incluindo como
objeto as manifestações sociais, autorizando o uso de armas de fogo em tais circunstâncias.264
Tal morticínio, como já exposto durante este Guia de Estudos, é apenas uma das
perspectivas práticas da criminalização dos movimentos sociais, tendo como percussor os
interesses de classe ligados à legitimação dos discursos e da violência a esses grupos, os quais
conquistam cada vez mais autonomia para reivindicar os seus direitos.
No entanto, cabe analisar a Resolução 008610 do governo venezuelano, a qual pode
ser compreendida em dois aspectos, em nossa análise. O primeiro seria uma ação ativa, pondo
em prática os termos legalizados pela referida resolução. O segundo, por sua vez, seria uma
ação passiva, atuando de forma a intimidar os agentes que anseiam protestar em crítica ao
regime, configurando uma forma mais velada de criminalização – ainda que o meio seja
explícito. O cerne da questão é: mesmo que o governo não conduza suas práticas de forma
ilegal, a promulgação da dita resolução, por si só, é o suficiente para abalar os manifestantes
no aspecto psicológico e legitimar, cada vez mais, a criminalização de tais movimentos na
esfera social.
Ademais, colabora, ainda, relatório expedido pela Anistia Internacional, no qual são
expostos diversos casos de abusos de força e autoridade por parte das Forças Armadas durante
as manifestações. Ilustra, de forma lúgubre, o caso de Juan Manuel Carrasco, o qual foi
espancado, abusado sexualmente e ameaçado de morte, após ter sido detido em 13 de
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fevereiro de 2014 pela Guardia Nacional de Valencia, em Carabobo. Juan Manuel acredita
que tais agressões se devem a sua intervenção, após ter apoiado uma manifestante que estava
sendo alvo da arma de um oficial.265
No que concerne ao movimento indígena, em julho de 2018, um membro das Forças
Armadas acusou Lisa Henrito, defensora dos direitos do grupo indígena Pémon, em rede
nacional, de traição. O oficial também convocou os demais militares a monitorarem o
ativismo do povo Pémon, aos quais não foi reconhecido o direito às suas terras, direito
garantido por tratados no âmbito da OEA.266 As comunidades se organizaram recentemente,
reivindicando o cessar das hostilidades e o direito ao usufruto das suas próprias terras.267
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6 CONCLUSÃO
Após a leitura do presente guia, evidencia-se, sobretudo com base no contexto
histórico da América Latina, que a similitude dos problemas socioeconômicos enfrentados
pelos países da região na atualidade não é por acaso. Tal panorama, em verdade, é fruto do
processo de formação política latino-americano, que se deu de forma bastante articulada, a
exemplo das ditaduras instauradas para conter o avanço da suposta ameaça socialista no
subcontinente.
Em seguida, viu-se que o discurso autoritário, tido como superado na década de 1990
com a luta pelos processos de redemocratização, vem cada vez mais polarizando o debate e
representando iminente ameaça aos regimes democráticos. Importante destacar, a propósito,
que esse fenômeno político não se limita aos casos concretos elencados no tópico 5, e muito
menos se restringe à América Latina, sendo uma crescente observada ao redor do mundo.
Isso porque, partindo da premissa de que as crises do capitalismo provocam reflexos
na seara política e social, é cediço que a crise financeira deflagrada em 2008 possui intrínseca
relação com o autoritarismo político e o consequente processo de criminalização, repressão e
incriminação dos movimentos sociais globalmente.
Por outro lado, ainda que com o crescimento dos Novos Movimentos Sociais, cuja
atuação ameniza a luta de classes, e com a repressão estatal aos movimentos sociais, não se
pode negar que há muita mobilização por parte dos trabalhadores e das minorias. Dessa
forma, torna-se premente a discussão da temática, para que alternativas e encaminhamentos
sejam obtidos para combater as ameaças à democracia latino-americana e os desafios postos
aos movimentos sociais desde 2008.
Indispensável ter em mente, ainda, que a discussão sobre o autoritarismo político é
apenas o pano de fundo para a contextualização e a compreensão da criminalização dos
movimentos sociais, recorte temático ao qual as representações deverão se ater durante os
debates.
Por derradeiro, é imprescindível que as delegadas e os delegados respondam alguns
questionamentos, respeitadas as devidas políticas externas, como: quais lições podem ser
extraídas do momento histórico-político vivenciado entre as décadas de 1960 e 1990? Nos
dias atuais, os movimentos sociais são criminalizados, reprimidos ou incriminados na
América Latina? Como garantir a livre organização dos movimentos sociais? De que forma
intervir nos países em que os ativistas são recorrentemente tidos como terroristas?
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