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Ditaduras na América Latina

Você consegue responder estas questões?
 Como caracterizar uma ditadura?
 Quais as semelhanças entre as ditaduras da América

Latina no século XX?
 Qual o papel dos Estados Unidos da América na
efetivação dos golpes e ascensão dos governos
militares na América Latina?
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O contexto
Você já estudou que nas décadas de 1950 e 1970, vários governos eleitos da
América Latina foram depostos com golpes de Estado.
Na época, a Guerra Fria dividia o mundo em dois blocos de ideologias distintas
e a América Latina, parte do chamado Terceiro Mundo, junto com a África e Ásia,
era uma das áreas em disputa. Os Estados Unidos queriam ampliar sua área de
influência mundial e investiram na formação das forças armadas, como a Escola
Superior de Guerra no Brasil.
Ao longo do século XX, as forças armadas se configuraram como um fator de
estabilidade nos momentos de crise social, especialmente após a crise de 1929,
criando uma tendência crescente para a militarização do Estado e favorecendo a
influência estadunidense na América Latina. Esse processo tem na Doutrina de
Segurança Nacional o grande argumento para a intervenção direta nos países, sob
a bandeira do combate ao comunismo.
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Os interesses dos EUA na América Latina
Leia o trecho selecionado:
“A doutrina de segurança hemisférica implicava interdependência econômica, política e militar. Ou melhor, o caráter da supremacia dos Estados Unidos na América Latina, assim como
o caráter dos interesses dos governantes dos países do hemisfério compreendiam a doutrina
da segurança nacional. Implicavam os desenvolvimentos políticos, econômicos e militares das
relações de dependência destas nações segundo as razões dos governos dos Estados Unidos”.
IANNI. Otávio. Apud. COGGIOLA, Oswaldo. “O ciclo militar na América Latina.” Blog da Boitempo, 24 mar. 2014. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2014/03/24/ociclo-militar-na-america-do-sul/>. Acesso em 8 jul. 2020.

Agora reflita:
Podemos dizer que atualmente a supremacia dos EUA não está mais em pauta nas
relações com a América Latina?
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A operação Condor e a caça aos opositores
Os golpes de Estados nos países da
América Latina ocasionaram reações.
Grupos de oposição e guerrilhas armadas
começaram a surgir para lutar contra os
regimes ditatoriais.
Por outro lado, a repressão se tornou
transnacional com a criação da Operação
Condor em 1975, articulando as forças
de diversos países em ações que incluíam
práticas ilegais, como sequestro e
assassinatos, bem como a troca de
informações.
A missão era salvar a pátria contra
os “comunistas”. A repressão deixou
milhares de mortos e desaparecidos em
todos os países.

Assista ao vídeo Escola das
Américas de John Smilhula,
sobre o centro de treinamento
militar e suas relações com
as formas de repressão das
ditaduras latino americanas.
Disponível em: <https://vimeo.
com/54254325>.
Acesso em 8 Jul 20.
O discurso anti-comunista ainda
é usado para atacar grupos que
pregam a existência de uma
sociedade mais solidária?
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A violência de Estado
As ditaduras militares da América perseguiram alguns grupos específicos, como
sindicalistas, estudantes, filiados a partidos políticos de oposição. Leia o texto a
seguir sobre a Argentina:
“A brutalidade é o que caracteriza a ditadura argentina, ainda mais tendo-se em conta que
ela durou menos que sete anos. É expressivo o número de vítimas de repressão que eram trabalhadores envolvidos em atividades politicas e sindicais, ou profissionais liberais, como advogados e médicos, porque ajudavam perseguidos. Os militares, treinados para combater o
“inimigo interno”, identificaram-no aos militares dos movimentos de esquerda eliminando-os
impiedosamente. Existem muitos trabalhos publicados demonstrando os financiamentos e
colaborações do grande empresariado industrial e rural à ditadura.”
“Argentina: a ditadura facínora”. Disponível em: <https://declaracao1948.com.br/2019/04/01/argentina-a-ditadura-facinora/ >. Acesso em 8 Jul. 20.

SAIBA MAIS EM: <http://memoriasdaditadura.org.br/america-latina-em-transe/ >
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Para refletir

Agora é o momento de você estabelecer relações entre o conteúdo e sua
realidade. Para isso, pense sobre os seguintes temas:
 Atualmente é possível dizer que existe violência de Estado?
 Ela se distribui igualmente na sociedade ou alguns grupos são mais visados?
 Que grupos são alvo dessa violência?
 Ainda existem desaparecidos em função da ação do Estado? E mortos?
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Para ir além
Para entender um pouco mais sobre a ditadura
na Argentina e os desparecidos políticos, assista
ao filme A história oficial. Nele uma professora de
História descobre as ações da Ditadura Argentina.
A história oficial. Dir. Luis Puenzo. Argentina.
1986. Cor. 112 min.

Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:La_historia_
oficial_( filme).jpg>.
Acesso em 8 Jul. 20.

Para quem quiser saber mais sobre o Chile
de Pinochet, a sugestão é No. O filme trata do
contexto do final da ditadura de Pinochet e a
campanha pelo saída do ditador, via plebiscito.
No. Dir. Pablo Larraín. Chile. 2012. Cor 118 min.

Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:No-P%C3%B4ster.
png>. Acesso em 8 Jul 20.
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