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América Latina 
Principais temas 

e relações

“ONDA VERMELHA” 
Início dos anos 2000 

Chegada ao poder de partidos 
de esquerda ou de origem 

popular em diversos países da 
região

Mudanças políticas 

PT no Brasil

Peronismo na Argentina

Chavismo - Bolivarianisno
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Brasil 
Crise e impeachment

Venezuela 
Morte de Chavez, crise 

interna

Argentina 
Derrota do peronismo

Bolívia 
Referendo impediu nova 
candidatura de Morales

Presença ou influência 
chinesa 

Projetos econômicos

Canal da Nicarágua

Ferrovia Transoceânica 
Brasil - Peru

Aliança do Pacífico 
Bloco econômico 

México 
Colômbia 

Peru 
Chile

Colômbia 
Pacificação 

Acordo de paz entre o 
governo e as guerrilhas 

Encerramento de um 
conflito de cinco décadas

Cuba - EUA 
Reaproximação



“Onda vermelha”

• Reflexo de uma crise de paradigmas: colapso da URSS abalou a 
esquerda tradicional; neoliberalismo (anos 1990) não resolveu os 
problemas da região. 

• Governos de origem popular com aplicação de medidas de esquerda 
mas sem rompimentos radicais com o capitalismo. Exemplo: venda de 
petróleo  Venezuela - EUA.



Chavismo - Bolivarianismo

• Simon Bolívar: libertador da Venezuela, Colômbia (incluindo Panamá na 
época), Equador, Peru e Bolívia. 

• Defendia a união regional contra a influência estrangeira (Europa e 
EUA). 

• Símbolo do pan-americanismo e do “Bolivarianismo” proposto por 
Hugo Chavez.   



Chavismo - Bolivarianismo

• Maior presença da população indígena-nativa-pobre no discurso 
político. 

• Nacionalismo econômico, revisão/alterações das leis de exploração de 
recursos naturais, mudanças nas Constituições. 

• Ampla adoção de programas sociais. Intervencionismo estatal. 

• Choques com as elites tradicionais.



Crise e mudanças

• Tensões políticas internas. 

• Acusações de corrupção contra os governos. 

• Esgotamento do modelo interventor estatal, fortemente apoiado em 
grandes gastos do governo. 

• Pressão por alternância política.



Mudanças

• Argentina: derrota do Peronismo (populismo, governo Kirchner), vitória 
de Mauricio Madri (liberal). 

• Venezuela: crise interna agravada pela morte de Hugo Chavez e pela 
queda nos preços do petróleo (fonte dos recursos do Estado). 
Destaques: transferência dos poderes do Legislativo para a Suprema 
Corte; Constituinte. 

• Bolívia: referendo popular negou a Evo Morales o direito de concorrer 
novamente à presidência em 2019.



CÂMARA dos DEPUTADOS 

Abertura do pedido

Impeachment 
Etapas do processo

SENADO 

Comissão especial (composta em 
proporção dos partidos) avalia o pedido. 

Se aprovado o pedido segue para 
votação

Votação. Para aprovar é necessário 2/3 
dos 513 deputados

Se aprovado o processo segue para o 
Senado

Votação simples acata ou não o 
resultado da Câmara. São necessários 41 

votos dos 81 senadores

Caso o pedido seja aceito o/a vice-
presidente assume temporariamente por 

até 180 dias

Presidente/a afastado/a tem até 180 dias 
para apresentar sua defesa

Nova votação. Para afastamento 
definitivo são necessários os votos de 2/3 

dos 81 senadores



Impeachment

• Por ser um julgamento feito no Congresso (Câmara e Senado), o 
resultado depende da relação entre o Executivo e o Legislativo. 

• São possíveis diversos resultados: um governante culpado pode perder 
o cargo, um inocente pode manter, um governante culpado pode ficar 
no cargo (se houver mais apoio do que oposição), um governante 
inocente pode perder o cargo (se houver mais oposição do que apoio). 

• Julgamento é político.



Presença ou influência chinesa

• China: segunda economia do mundo e a que busca de forma mais 
agressiva ampliar sua influência. 

• Na América Latina, disputa com os EUA a posição de principal parceira 
econômica de vários países. 

• Presente em diversos setores, da compra de produtos básicos à venda 
de produtos industrializados e ao investimento em infraestrutura.



Canal da Nicarágua

• Investimento russo-chinês em parceria 
com a Nicarágua. 

• Canal será chinês por 50 anos. 

• Aceita navios de maior porte do que os 
que passam pelo canal do Panamá.



Ferrovia Transoceânica

• Ligará o porto de Açu (RJ) ao litoral do Peru, 
interligando os oceanos Atlântico e Pacífico. 

• No Brasil o trajeto proposto interliga São Paulo, 
Minas Gerais (indústrias e mineração) e o Centro-
Oeste (agropecuária) ao Pacífico. 

• Porto peruano exportará produção brasileira pelo 
Oceano Pacífico até a China.



Aliança do Pacífico

• México, Colômbia, Peru e Chile. Equador estuda 
juntar-se ao bloco.  

• Livre-circulação de mercadorias, serviços, capitais e 
pessoas. Representa 35% do PIB da América 
Latina. 

• Posição favorável para o comércio com a China.



Colômbia

• Anos 1960: surgimento da primeiras guerrilhas de esquerda no 
contexto da Guerra Fria e de violência no meio rural. Inicialmente as 
guerrilhas buscavam fazer a revolução socialista e defendiam os 
pequenos agricultores. 

• Anos 1970-2000: aumento do uso da cocaína para financiar tanto as 
guerrilhas quanto os grupos paramilitares criados por grandes 
fazendeiros e os cartéis das grandes cidades. Violência chegou ao meio 
urbano.



Colômbia

• Anos 2000 e 2010: apoio dos EUA no combate às drogas permitiu 
vitórias expressivas contra as guerrilhas. Opositores dos EUA veem 
nessa ação uma forma de manter uma presença militar na América do 
Sul, ao lado da Venezuela bolivariana. EUA: principal mercado da 
cocaína colombiana.







Acordo de Paz de 2016, acordos de Havana

• Nova política agrária. 

• Zonas de desarmamento e transição. Reintegração dos guerrilheiros à 
vida civil. 

• Cessar-fogo bilateral. 

• Reparações financeiras às vítimas do conflito. 

• Ao todo o conflito matou 260 mil pessoas, 45 mil estão desaparecidos e 
houve mais de 6 milhões de deslocados.





Questão cubana

• Revolução nacionalista em 1959. 

• Crise com os EUA entre 1961 e 1962: aliança com a URSS, crise do 
mísseis, embargo.  

• 2008: início da abertura econômica. 

• 2014-17: reaproximação com os EUA, reabertura das embaixadas. 
Atenção: embargo não foi suspenso.
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