
América Latina



Subdesenvolvimento

Influência americana
•Doutrina Monroe
•Corolário Roosevelt

Terras emersas



Até o séc. XIX – domínio espanhol

Até os anos 1950 – controle EUA
•Emenda Platt
•Guantánamo

1959 – Revolução Cubana

Anos 1960-70 – controle soviético
•Investimentos – aumento do IDH
•Objetivo: difusão do socialismo

Anos 1980-90 – crise fim da URSS
•Crise (Período Especial)

Novas formas de inserção
•Turismo – medicina



Anos 2010

• Eleição do novo 
presidente: Miguel 
Díaz-Canel

• Nova constituição
– Afirmação do 

“Socialismo”
– Retirada do objetivo 

“Comunista” da 
constituição de 1976

– Proteção à propriedade 
privada 

• Economia de mercado: 
complementar ao dirigismo 
de Estado

– Primeiro-Ministro e 
Presidente: eleitos pela 
Assembleia Nacional

– Afirmação da 
universalização dos 
direitos contra qualquer 
discriminação



Polêmica do casamento 
homossexual



Defensora derrotada da 
explicitação do matrimônio entre 
pessoas do mesmo sexo na 
Constituição 

Revista Carta Capital



•Relações diplomáticas com Cuba
•Aumento de repasses de cubanos dos EUA
•Incremento do turismo

•Aumento das restrições para viagens
•Restrições para empresas americanas

Relação com os EUA



Pobreza e instabilidade política
Desastres naturais
•Terremotos
•Furacões

2004: aprovação pelo CS-ONU de 
missão de paz (liderança: Brasil)

Aspectos
•Anos 2000: projeção mundial do Brasil

•Projeção militar doméstica

•Pressão haitiana contra a “missão”

•Retirada total: 2017



Acho que dava pra 
receber mais...

Alguns jornalistas disseram que 
era gente demais! Será...?



COLÔMBIA – séc XX

Latifundiários e 
empresários em 
Estado oligárquico-
burguês

Partidos:
•Conservador
•Liberal

Atuação por 
milícias

Campesinato:
Perda de terras
Pobreza

Grupos armados 
marxistas
•FARC
•ELN
Demanda: 
•Tomada do poder
•Reforma agrária

NARCOTRÁFICO
Crime 
organizado

Produção de 
coca e refino em 
cocaína

Tráfico 
internacional

Paramilitares 
Evolução das 
velhas milícias

Prestação de 
serviços para a 
oligarquia e para 
o tráfico

Anos 1960 Anos 1980



UNICAMP 2010 – A prática do crime é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas o 
crime global, a formação de redes entre poderosas organizações criminosas e seus 
associados, com atividades compartilhadas em todo o planeta, constitui um novo 
fenômeno que afeta profundamente a economia no âmbito internacional e nacional, a 
política, a segurança e, em última análise, as sociedades em geral. A Cosa Nostra 
siciliana (e suas associadas La Camorra, Ndrangheta e Sacra Corona Unita), a máfia 
norte-americana, os narcotraficantes colombianos, os cartéis mexicanos, as redes 
criminosas nigerianas, a Yakuza do Japão, as tríades chinesas, a constelação formada 
pelas mafiyas russas, os traficantes de heroína da Turquia, as posses jamaicanas e um 
sem-número de grupos criminosos locais e regionais em todos os países do mundo 
uniram-se em uma rede global e diversificada que ultrapassa fronteiras e estabelece 
vínculos de todos os tipos. (Adaptado de Manuel Castells, Fim de milênio. A era da
informação: economia, sociedade e cultura, v. 3. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 203 – 
204.)

b) A Colômbia apresenta um histórico de violência, com forte presença do crime 
organizado. Além do narcotráfico existem grupos guerrilheiros e grupos paramilitares. 
Entre os grupos guerrilheiros ressaltem-se as FARCs (Forças Armadas Revolucionárias) e 
o ELN (Exército de Libertação Nacional), que se confrontam com o exército, a polícia e 
grupos paramilitares. Qual a relação da guerrilha com o narcotráfico? O que é um grupo 
paramilitar?



b) O tráfico internacional de cocaína é controlado em grande parte a partir da 
Colômbia. Os grandes traficantes compram as folhas de coca dos produtores, 
as processam e vendem. Os grupos guerrilheiros (guerrilha) se espalham pelas 
zonas rurais. O narcotráfico é uma das formas de custear a guerrilha, que 
submete muitos camponeses, alguns deles produtores de coca, com o uso da 
violência, de forma que a guerrilha controla uma parte das terras onde é 
cultivada a coca. Alguns grupos guerrilheiros cobram uma taxa sobre a 
produção da coca como forma de levantar recursos para compra de alimentos 
e armamentos, mas os grandes lucros do tráfico ficam com os grandes 
narcotraficantes que produzem e exportam a droga. Os narcotraficantes 
possuem vínculos com grupos paramilitares, latifundiários e outros capitalistas 
que “lavam” o dinheiro proveniente da droga. Assim, coexistem na Colômbia 
um setor camponês dedicado ao cultivo de coca, que é protegido pela 
guerrilha, e um setor latifundiário especializado no cultivo da coca em moldes 
comerciais, apoiado por paramilitares. São diferentes grupos sociais com 
diferentes interesses, que vivem e agem em um mesmo território, em 
situações de conflitos ou de alianças. Grupos paramilitares são aqueles que 
objetivam expulsar guerrilheiros e camponeses com o uso de forte violência, 
sendo financiados por latifundiários e narcotraficantes. Por tentarem exercer 
um papel de polícia que é prerrogativa do Estado, eles agem contra o Estado 
de Direito.





Transformação das 
FARC em partido 
político

Processo de inclusão 
civil dos ex-guerrilheiros

Força Alternativa Revolucionária do Comum



Venezuela
 Anos 1950: Elites rurais e urbanas 
estacionadas no poder (puntofijismo)

Anos 1970: Crises do Petróleo
•Fortalecimento do puntofijismo

Anos 1980: Deflação do petróleo
•Crise do puntofijismo
•Caracazo

Anos 1999: eleição de Chavez
•Discurso nacionalista e social

Início dos anos 2000: superciclo das commodities
•Chavez: recursos para implementar 
intervencionismo econômico e social do Estado
•Tensões domésticas e externas

•Lei de terras
•Lei dos hidrocarbonetos

Final dos anos 2000:
•Tendência de radicalização entre as partes
•Morte de Chavez e posse de Maduro



Acho que dava pra 
receber mais...

Alguns jornalistas disseram que 
era gente demais! Será...?
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