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“Emancipation certainly means disorder, but this disorder has nothing spontaneous about it. 

Conversely, organization may simply mean the spontaneous reproduction of existing social 

discipline.”  

Jacques Rancière 

 

“Cuando se vino el golpe de Estado y nos sorprendió a todos ese trauma que creíamos 

enterrado en los rincones oscuros de la historia del continente, el frente de resistencia hizo 

uso del recurso que había venido usando durante los últimos 30 años: la lucha no violenta, la 

negociación, la apelación a la cordura de una clase que jamás ha estado interesada en 

consensuar ideas y proyectos. 

La resistencia en contra del golpe de Estado comenzó marchando, porque marchar y gritar 

fue la forma como aprendimos a enfrentarnos al sistema.” 

Oscar Estrada
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RESUMO 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a América Latina vivenciou um curto intervalo no qual 

emergiram governos de caráter democrático-popular, seguidos por sucessivos golpes de 

Estado, ocorridos mediante o concurso dos interesses das elites nacionais com o 

intervencionismo estrangeiro, em especial o oriundo dos Estados Unidos. Paralelamente, 

ensaiava políticas de integração cuja evolução, até o século XXI, culminou no novo 

regionalismo estratégico que hoje é praticado por seus países. Este processo envolveu 

intelectuais, governos, corpos diplomáticos e entidades de concertação regional e continental, 

destacando-se a Organização dos Estados Americanos (OEA), cuja representatividade foi 

sistematicamente questionada pelos governos latino-americanos desde meados do século XX, 

em virtude de sua subserviência a Washington. Por outro lado, o sonho integrador de Simón 

Bolívar e José Martí, heróis independentistas do século XIX, inspirou políticas que 

estreitaram os laços entre os países da região. O colapso económico que dissolveu a União 

Soviética, no final da década de 1980, foi um divisor de águas para o mundo e para as 

relações interamericanas. Consagrou-se a transição mundial para o sistema capitalista e a 

globalização mercadológica e tecnológica avançou até sobre economias pouco desenvolvidas. 

A globalização coincidiu com a queda das ditaduras civil-militares que governaram a América 

Latina entre as décadas de 1960 e 1980, criando o cenário para a liberalização dos mercados 

na região, o que conduziu a uma recessão económica na segunda metade dos anos 1990. A 

esquerda regional capitalizou a insatisfação popular, chegou ao poder pela via democrática e 

introduziu mudanças nos campos social, económico, político e diplomático. Destarte, 

fundaram-se novos organismos de multilateralismo regional, como a União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL). Entretanto, o fantasma do autoritarismo ainda pairava sobre a 

América Latina e, em 2009, forças reacionárias deram um golpe de Estado nas Honduras, 

depondo o presidente democraticamente eleito, Manuel Zelaya. A atuação da OEA e da 

UNASUL na restauração da estabilidade democrática nas Honduras e o papel que podem 

desempenhar em prol do estabelecimento de uma cultura de democracia na América Latina 

constituem o escopo da presente investigação. 

PALAVRAS-CHAVE: Relações Interamericanas; Integração; Regionalismo; Organização 

dos Estados Americanos; União de Nações Sul-Americanas; Golpe de Estado nas Honduras 

em 2009. 
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ABSTRACT 

 

After the Second World War, Latin America experienced a short period in which emerged 

governments of democratic and popular character, followed by successive coups d’état that 

occured under the articulation relating the interests of the national elites and foreign 

interventionism, especially coming from the United States. At the same time, the region 

essayed integration policies whose evolution, until the 21st century, culminated in the new 

strategic regionalism practiced nowadays by its countries. This process involved intellectuals, 

governments, diplomatic bodies and systems for regional ando continental cooperation, 

highliting the Organization of American States (OAS), whose representativeness was 

sistematically questioned by Latin American governments due to its subservience to 

Washington. On the other hand, Simón Bolívar’s and José Martí’s, independence heroes 

during the 19th century, dream of integration inspired policies that narrowed the lies between 

the countries of the region. The economic collapse that dissolved the Soviet Union in the late 

1980s was a watershed for the world and for inter-American relations. The global transition to 

capitalism was accomplished, and marketing and technological globalization has advanced 

even over less developed economies. Globalization coincided with the fall of the civilian-

military dictatorships that ruled Latin America amid the 1960s and 1980s, providing the 

scenario for markets liberalization in the region, which led to an economic downturn in the 

second half of the 1990s. The regional left-wing parties capitalized on popular discontent, 

ascended into power through the democratic path and brought changes in social, economic, 

political and diplomatic fields. Thus, new organizations of regional multilateralism were 

founded, as the Union of South American Nations (USAN). However, the specter of 

authoritarianism still hung over Latin America and, in 2009, reactionary forces gave a coup 

d’état in Honduras, deposing the democratically elected president Manuel Zelaya. The 

performance carried out by the OAS and the UNSA in the restoration of democratic stability 

in Honduras, as well as the role they can play in favor of the establishment of a democratic 

culture in Latin America constitute the scope of this investigation. 

 

KEYWORDS: Inter-American Relations; Integration; Regionalism; Organization of 

American States; Union of South American Nations; 2009 Honduran Coup D’État.
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Introdução 

 

Desenvolvemos a pesquisa que se segue a partir do Capítulo 1 desta dissertação, 

intitulada “Relações Interamericanas e Democracia: a Atuação da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) face ao Golpe de 

Estado nas Honduras em 2009”, sob a supervisão do Professor Doutor Luís Antunes Grosso 

Correia. O trabalho é conducente à obtenção do grau de Mestre em História, Relações 

Internacionais e Cooperação pelo curso de 2º Ciclo homônimo, lecionado na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. 

Conforme o título transparece, esta investigação orbitou em torno da deposição de um 

chefe de Estado em um país centro-americano, ocorrida no ano de 2009, e do papel 

desempenhado por duas organizações de articulação política regional, a OEA e a UNASUL, 

com a finalidade de cooperar para a recuperação da frágil democracia afetada pelo golpe. 

Nascemos no Brasil e jamais viajamos às Honduras, embora não nos faltem vontade e 

curiosidade. Então, por que a escolha dessa problemática? Elencaremos as razões. 

A primeira delas é de ordem pessoal. Na nossa história de vida, desde os 13 anos de 

idade que participamos de atividades partidárias e movimentos estudantis, sempre disputando 

espaços políticos no âmbito da esquerda. Estivemos filiados ao Partido dos Trabalhadores, 

que hoje governa o Brasil, até 2008, o que nos permitiu acompanhar diversas campanhas 

políticas e comparecer a vários atos reivindicatórios de mais direitos e de maior participação 

do Estado na melhoria das condições de vida da população brasileira, com um olhar e um 

carinho especial pelos que sobreviviam com renda mensal bastante inferior à da nossa família 

e careciam bem mais de serviços públicos de qualidade. Além disso, compartilhamos com 

uma colega do meio acadêmico, entre 2006 e 2007, a gestão da Secretaria de Comunicação do 

Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Ceará (DCE-UFC), situada na 

cidade de Fortaleza, Brasil, e onde nos licenciamos em Comunicação Social no ano de 2011. 

Esse modesto engajamento político desenvolveu em nós um olhar constantemente atento ao 

que se passa no cotidiano político da América Latina. Este é um continente verdadeiramente 

encantador por sua história, sua cultura, sua Natureza e pela dignidade de sua gente que, 

herdeira de regimes coloniais, escravocratas e dizimadores dos povos originários e tendo 

sofrido sucessivos períodos de instabilidade em que travou duras batalhas ou teve de levar sua 
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indignação às ruas (e.g. as lutas independentistas e as jornadas por democracia ao longo do 

século XX), não se cansa de lutar, não deixa de ter esperança, não desiste de sonhar. 

Creio que aqui já é perceptível nossa paixão pela América Latina. Contudo, era nosso 

desejo que esse sentimento fosse recíproco. Ora, quando se gosta de alguém, empreendem-se 

múltiplos esforços no sentido de conquistá-lo. O mesmo aconteceu no nosso caso: nós 

tivemos de conquistar a América Latina, a fim de que ela nos retribuísse o fascínio que 

sentíamos por ela, com todas as suas imperfeições. E como ela, um continente, poderia fazer 

isso? Mostrando-nos caminhos para corrigir esses defeitos. Não “os caminhos”, e sim, 

simplesmente “caminhos”, porque, como consta nas entrelinhas deste trabalho, não existem 

verdades absolutas na Sociologia, na Economia, nas Ciências Políticas, nas Relações 

Internacionais, na Diplomacia, e nem sequer na História e no Jornalismo, campos que lidam 

diretamente com a apuração dos fatos. Eis, portanto, a segunda justificação sobre a qual se 

assenta esta dissertação. As iniciativas, particulares e coletivas, com o propósito de se tornar a 

América Latina um continente mais agradável a todos os seus habitantes são incontáveis. Não 

obstante, algumas sobressaem às demais, quer pelos seus atributos, quer pela relevância das 

figuras que as tomaram, quer por terem se concretizado em fracassos retumbantes. Essas 

iniciativas sobressalentes foram as que descobrimos ou revisamos através dos livros, artigos 

de imprensa, artigos de periódicos acadêmicos, entrevistas, documentos oficiais e pareceres 

diplomáticos que consultamos para a consecução desta pesquisa. 

Após a definição da problemática, o percurso investigativo seguiu para a estruturação 

do trabalho. Porém, não se tratou de uma tarefa fácil, como sentar-se a uma mesa e enumerar, 

numa folha em branco, os tópicos a serem analisados. Foi preciso ir às fontes supracitadas, a 

fim de compendiar informações relevantes que nos permitissem debruçar sobre as relações 

interamericanas, nomeadamente os eventos conectados a elas no início do século XXI. Com a 

ascensão ao poder de políticos progressistas na América Latina, sobretudo na América do Sul, 

processo iniciado em 1998 quando Hugo Chávez se tornou presidente da Venezuela, novos 

sistemas multilaterais de integração foram planejados e passaram a operar, quer em âmbito 

microrregional, como é o caso da UNASUL, cuja atuação prioritária está voltada para os 

interesses dos países do Cone Sul, o da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América-

Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), coordenada pela Venezuela e englobando 

também nações centro-americanas e caribenhas, e o da Comunidade dos Estados Latino-

Americanos e Caribenhos (CELAC). Não foi à toa que se fundaram tais organizações. Desde 

a década de 1960, quando sucessivos golpes de Estado foram dados na América Latina e 
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instauraram-se regimes ditatoriais espraiados por todo este subcontinente, até o final da 

década de 1990, durante a qual a abertura política veio acompanhada da económica e 

nenhuma conseguiu atender significativamente aos anseios populares, a maioria dos latino-

americanos não suportava mais viver em meio a vicissitudes de ordem política, social e 

financeira. Quando caíram as ditaduras, elas deixaram uma herança ruim para a região. Uma 

herança de modelos de desenvolvimento que priorizavam o crescimento económico, mas não 

a distribuição de renda, o que gerava concentração de recursos nas mãos dos mais ricos, em 

detrimento da qualidade de vida do restante da população. Além disso, o seu legado carregava 

também um histórico de subserviência aos Estados Unidos, país que inclusive patrocinara 

ideológica, financeira e militarmente os golpes de Estado que arrasaram o continente ao longo 

de vinte anos. Castro, N. (2012) ajuda a elucidar esse argumento. Ele tece a relação entre os 

regimes militares que vigoraram na América Latina até o fim da década de 1980 com as 

políticas neoliberais e o regionalismo aberto da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL), uma política de interdependência entre as nações latino-americanas e os Estados 

Unidos praticada ao longo da última década do século XX. As ditaduras de segurança 

nacional foram useiras e vezeiras do aparato de Estado como instrumento de repressão e 

liquidação das oposições. Isso favoreceu a emergência de um clima de tensão constante e de 

obediência social (CASTRO, N., 2012, p. 119). 

Paralelamente, no mundo, a Guerra Fria entrava no seu ponto de saturação e o colapso 

do bloco socialista liderado pela União Soviética (URSS) traduziu-se na preponderância do 

sistema capitalista. Os regimes autoritários latino-americanos passaram a constituir um 

impeditivo para que o capitalismo se firmasse, porquanto sua imagem estava bastante 

desgastada no cenário internacional e dificultavam a chegada dos progressos no âmbito dos 

transportes, das telecomunicações e da informática. Em síntese, obstaculizavam o avanço da 

sociedade de consumo e a América Latina era um mercado em potencial interessante aos 

países ricos, seja pela quantidade de habitantes, seja por causa da mão-de-obra barata que a 

região poderia disponibilizar, ou ainda pela sua riqueza natural, i.e. as matérias-primas que 

ofertava e a flora e a fauna em zonas pouco ou nada exploradas pela Ciência. Assim, os 

governos ditatoriais terminaram, em certa medida, abandonados à própria sorte, e aqui 

fazemos a ressalva de que muitos torturadores e presidentes refugiaram-se no exterior e 

viveram confortavelmente durante muitos anos, antes de serem encontrados e julgados, ou até 
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falecerem
1
. Nesse escopo, a experiência neoliberal teve na América Latina o seu primeiro 

grande laboratório, tudo em nome de uma globalização ilusória, que em vez de equilibrar a 

balança de poder mundial, aprofundou as suas assimetrias e injustiças. 

No contexto do neoliberalismo, é verdade que se ensaiou, no continente americano, 

um intervalo democrático, com a ocorrência de eleições periódicas, “livres e limpas”
2
. Smith 

(2012) e Williamson (2012) descrevem bem esse quadro. O primeiro lembra que a confiança 

democrática no poder legislativo era baixa, sobretudo porque os parlamentares, de uma 

maneira geral, usavam o cargo em benefício próprio e eram majoritariamente subservientes ao 

presidente em exercício, quem quer que fosse (SMITH, 2012, p. 152); o segundo comenta 

que, nos anos 1990, o eleitorado latino-americano já estava cansado de violência, desordem e 

temia uma inflação galopante que prejudicava a compra de mantimentos essenciais. Por esse 

motivo, os partidos defensores do neoliberalismo
3
, das privatizações dos serviços públicos, do 

receituário concebido pelos “Chicago boys” – como ficaram conhecidos os intelectuais que 

advogavam tais políticas de Estado mínimo nas décadas de 1970 e 1980 –, conseguiram 

convencer as populações que se propunham representar a elegê-los e aceitar, por um tempo, 

uma série de políticas fiscais ortodoxas (WILLIAMSON, 2012, p. 591). Com o passar dos 

anos, essas iniciativas não se provaram positivas o suficiente e a América Latina começou a 

expressar sua insatisfação elegendo políticos de esquerda convergentes em matéria de 

modelos nacionais de desenvolvimento e em política internacional. Entre eles, a OEA ainda 

era vista com suspeição, haja vista ter colaborado ativamente com a política de segurança 

defendida pelos Estados Unidos, sobretudo no período da Guerra Fria, quando Cuba foi 

suspendida da organização, em 1962, ao passo que demorou a reagir às ditaduras latino-

americanas que se agarraram ao poder até o final da década de 1980. Herz (2011) sublinha a 

índole dúbia da OEA, evocando a criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

em 1959, e o seu papel decisivo de apontar as graves violações aos direitos humanos 

cometidas pelos regimes autoritários no continente. Nesta acepção: 

                                                           
1
 Um caso bastante simbólico foi o do ditador chileno Augusto Pinochet, amigo e aliado querido da primeira-

ministra britânica Margaret Thatcher, que se mudou para Londres após a transição para a democracia no Chile, e 

lá passou confortáveis anos até ser preso e extraditado para o Chile em 2000. 
2
 E aqui nos permitimos fugir um pouco do discurso acadêmico para asseverar: qualquer latino-americano que 

viveu aquela época sabe que não foi bem assim. Boa parte das mesmas oligarquias que sustentaram as ditaduras 

militares através da manutenção de províncias inteiras na miséria e na ignorância, foram eleitas para cargos 

públicos, ou indicaram parentes e apadrinhados nos novos governos que surgiam e precisavam de sólidas bases 

parlamentares se quisessem completar os seus mandatos. Até porque muitas das lideranças progressistas que 

agradavam a levas de eleitores nas zonas urbanas não dispunham de um apoiante sequer nas zonas rurais. 
3
 Para se compreender melhor os fundamentos e os objetivos do projeto neoliberal, Cf. FOUCAULT, Michel 

(2010). Nascimento da Biopolítica. Lisboa: Edições 70, pp. 172-238. 
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“The court issued rulings that set standards regarding abduction, arbitrary detention, 

torture, extrajudicial executions, the need to prosecute those responsible for human 

rights violations, and the responsibility of states regarding the protection of citizens’ 

human rights.” (HERZ, 2011, p. 63). 

No último decênio do século XX, conforme estudaremos, funcionou nas relações 

interamericanas um modelo de regionalismo que ficou conhecido como “aberto”. Ele previa 

que os países e os blocos regionais estabelecessem parcerias privilegiadas com os Estados 

Unidos, através da eliminação de barreiras tarifárias. Não por acaso, o projeto do governo 

americano de uma área de livre comércio que captasse toda a região foi tentado desde a 

administração de Bill Clinton, que o propôs na Cimeira das Américas de 1994, até ser 

engavetado em 2005, já quando o presidente norte-americano era George W. Bush. A Área de 

Livre Comércio das Américas (ALCA) interessava muito aos Estados Unidos, cujas 

multinacionais costumavam ser líderes de mercado e as empresas latino-americanas não 

tinham condições de competir com elas. Um acordo de livre comércio entre essas partes 

poderia elevar a dependência das economias menos sólidas à grande potência do Norte, como 

se esperava que acontecesse com o México ao tornar-se membro do Tratado Norte-Americano 

de Livre Comércio (NAFTA, acrónimo em inglês). O próprio presidente Clinton publicou 

artigo, à época, em que externava sua crença na geração de aproximadamente 200 mil novos 

empregos para os estadunidenses, derivados diretamente do crescimento das exportações para 

a maior nação centro-americana, já nos dois primeiros anos de vigência do tratado 

(CLINTON, 1993, s/p). Quase dez anos depois, o México ainda sofria com os efeitos 

negativos do NAFTA sobre a sua economia, mas também por responsabilidade do próprio 

governo, que não readequou a economia do país para exportar bens com valor agregado maior 

nem formulou políticas de proteção da mão-de-obra barata. Campos e Vanegas (2005) 

aclaram essa questão: 

“o setor exportador da economia mexicana baseou sua estratégia em (...) baixos 

salários e baixos aumentos de produtividade associados também a baixos níveis de 

qualificação da força de trabalho e ao baixo componente tecnológico das atividades 

maquiladoras. Aqueles setores que estão em melhores condições de resistir ao 

embate exportador asiático são aqueles que contam com maior qualificação e um 

componente tecnológico maior e mais sofisticado.” (CAMPOS; VANEGAS, 2005 

in: DUPAS, 2005, pp. 58-59). 

Esse regionalismo aberto fomentou ainda a criação do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), uma união aduaneira que congregava, na sua fundação, Brasil, Argentina, 
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Paraguai e Uruguai, e hoje conta ainda com a adesão da Venezuela. O MERCOSUL é um dos 

pilares da UNASUL, junto com a Comunidade Andina (CAN). A UNASUL, a propósito, 

resultou justamente da debacle de uma visão de cooperação que colocava em segundo plano 

as relações interamericanas sem o intervencionismo dos Estados Unidos, assim como as 

relações Sul-Sul. Sua atuação transcende a finalidade comercial do MERCOSUL e da CAN, e 

enxerga na América Latina uma possibilidade de integração mais ampla, que leve em 

consideração o desenvolvimento económico articulado com políticas culturais, ambientais, 

sociais e de direitos humanos, que se preocupe com a participação popular e o fortalecimento 

da democracia em uma zona ainda tão propensa a arroubos de autoritarismo. Uma integração, 

enfim, como a desejada por Canclini (2002): 

“Una integración pensada desde los ciudadanos debería prever transferencias de 

fondos con las cuales los países más desarrollados ayudaran a la reconversión de 

otros, como en la Unión Europea. Colocaría en primer plano la protección de los 

trabajadores y no la competitividad de las empresas, el mejoramiento de la calidad 

de vida y no la movilidad de los capitales. Y, por supuesto, la gestión autónoma del 

patrimonio cultural, social y material de cada sociedad.” (CANCLINI, 2002, p. 98). 

 É neste sentido que a UNASUL se propõe a superar o regionalismo cepalino da década 

de 1990, e importa registar que a América Latina tem se unido não somente através de foros 

de multilateralismo localizados, mas sim, por meio da conjugação de interesses no domínio da 

OEA. Esta é, aliás, um dos temas que abordaremos nos próximos capítulos, focando-nos no 

estudo de caso que nos propusemos realizar, a respeito do golpe de Estado ocorrido nas 

Honduras em 2009. Tal evento deu-se em meio a discordâncias entre o presidente 

democraticamente eleito em 2005, José Manuel Zelaya Rosales, e a direita do seu país, 

liderada pelo presidente do congresso, Roberto Micheletti. Na manhã de 28 de Junho de 2009, 

Zelaya encontrava-se na residência oficial, ainda vestindo pijamas, quando fora aquartelado 

pelas forças armadas e de lá só saiu em direção a um avião que o conduziria ao exílio na 

Costa Rica. Diversos atores internos reuniram-se a favor e contra o golpe. No primeiro caso, 

podemos citar a Igreja Católica, os partidos conservadores/neoliberais, a classe empresarial e 

ocupantes de altos cargos no poder judiciário local; no segundo, as agremiações de 

esquerda/progressistas, assim como os movimentos sindicais, feministas, LGBTs (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Transgêneros) e estudantis. A oposição a Zelaya, respaldada pela Justiça 

hondurenha, defendeu a tomada do poder em função de evitar uma consulta popular que 

decidiria se seria formada uma Assembleia Constituinte, a fim de elaborar uma nova 

constituição, que ampliasse direitos sociais, trabalhistas e humanos e incrementasse a 
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participação popular quanto às deliberações das instâncias estatais, sobretudo atinente aos 

poderes Legislativo e Executivo. Argumentou-se que isso feria a constituição hondurenha em 

vigor e, por essa razão, a Suprema Corte de Justiça colaborou para que o golpe tivesse esse 

caráter “constitucional”, isto é, teria sido uma espécie de golpe sem ser golpe, um golpe 

justificado em nome de um bem maior. Trata-se, a nosso ver, de uma problemática que 

transparece bem um grande dilema que a América Latina enfrenta nos dias atuais: a 

construção, solidificação e o aperfeiçoamento de regimes democráticos, com eleições livres, 

mas também estendendo a participação popular nas decisões do Estado e, em esfera regional, 

criando mecanismos de proteção e restauração da democracia sempre que ela for atacada em 

algum dos seus países. 

Visando a aprofundar as problemáticas supracitadas, dividimos os resultados da nossa 

investigação em três capítulos. O primeiro trabalha as relações interamericanas em uma 

perspectiva histórica, recorrendo às raízes da sua integração no século XX para explicar o 

novo regionalismo estratégico do século XXI. Analisaremos a conjuntura internacional após a 

Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a perseguição aos comunistas capitaneada pelos 

Estados Unidos e os seus aliados, a ascensão de líderes autoritários na América Latina e como 

isso conduziu a região à adoção de parâmetros neoliberais para regular as suas economias 

durante os anos 1990. No segundo, remontaremos novamente ao contexto da Guerra Fria, 

desta vez expondo e dialogando com as teorias econômicas que fundamentaram cada modelo 

de regionalismo encarnado pelo subcontinente até o início deste século, os foros de 

multilateralismo regional mais relevantes criados nesse interregno e apresentaremos os 

princípios que regem e a estrutura sobre a qual assenta cada um. Por fim, chegaremos ao 

golpe nas Honduras, exporemos as suas facetas, dialogaremos acerca do comportamento de 

vários atores internacionais frente à crise – dentre os quais a ONU, a OEA e a UNASUL – e 

evidenciaremos as suas consequências para a sociedade hondurenha e para os organismos 

regionais de integração. Ademais, faremos um apanhado de tudo o que foi discutido ao longo 

dos capítulos e ofereceremos o nosso parecer, nosso olhar particular quanto ao papel da OEA 

e da UNASUL quanto ao robustecimento da democracia, ao respeito aos direitos humanos e à 

garantia das liberdades individuais, de expressão e de imprensa em todo o continente 

americano. 

Esta pesquisa, portanto, é um estudo de caso de caráter qualitativo e embasa-se na 

análise documental e na abordagem sócio-histórica dos assuntos discutidos. Uma pesquisa 

qualitativa busca compreender a dimensão de um fenômeno histórico através das relações 
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humanas que lhe conferem significado. Não se trata simplesmente de emitir uma opinião, mas 

de interconectar os acontecimentos que deram origem à problemática de interesse do 

pesquisador, suas impressões particulares definidas por meio de hipóteses ou perguntas de 

partida e os postulados e dados emitidos por autores distintos. Cremos que em toda 

investigação está presente um elemento afetivo, para além da simples curiosidade pelo tema. 

Esta pode ser satisfeita inclusive sem a necessidade de uma pesquisa científica, por exemplo, 

assistindo-se a um documentário ou pela leitura de um artigo de jornal. Já a prospecção de 

teorias e a descoberta de variáveis que sustentem uma argumentação de cunho acadêmico 

requer tempo, disposição física e mental e atenção constante do pesquisador às inquietações 

que borbulham no seu raciocínio. Segundo Minayo e Sanches (1993): 

 “A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de intimidade 

entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com 

empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as 

ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas.” (MINAYO; SANCHES, 

1993, p. 244). 

O estudo de caso, por sua vez, auxilia na justificação da opção por averiguar 

problemas relativos a um país que, em princípio, não nos diz respeito. Essa modalidade de 

pesquisa consiste na aferição de uma questão singular, é verdade, entretanto não basta 

dissecá-la isoladamente, separar todos os atores que a compõem e apenas descrever a 

contribuição de cada um para a situação em estudo. É preciso contextualizá-la historicamente, 

ir buscar em outros fenômenos as semelhanças que tornam tal evento repetitivo e, 

simultaneamente, as diferenças que o fazem único. Não nos surpreende se isto parecer 

contraditório, porém, não o é, uma vez que o estudo de caso caracteriza-se tanto pela 

descrição do objeto de estudo, que está inserido num determinado meio sobre o qual não 

possui absoluto controle, como, ao mesmo tempo, pela possibilidade de, por meio dele, 

desenvolverem-se novos olhares sobre temáticas mais amplas. Ventura (2007) conceitua: 

“o estudo de caso como modalidade de pesquisa é entendido como uma metodologia 

ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse em casos 

individuais. Visa à investigação de um caso específico, bem delimitado, 

contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca 

circunstanciada de informações.” (VENTURA, 2007, p. 384). 

 Um estudo de caso não é uma palavra final com relação à problemática que o motivou. 

Primeiro porque uma multiplicidade de pesquisadores pode oferecer sua própria perspectiva a 
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respeito dela. Segundo, porque, com o passar do tempo, novas informações relevantes podem 

surgir, que permitam, inclusive ao autor que já se debruçou sobre o assunto, a emergência de 

novas percepções e a necessidade de revisar posicionamentos outrora defendidos. Além disso, 

cabe ao investigador delimitar o período histórico de análise. No nosso caso, optamos por 

circunstanciar a relevância da atuação da OEA e da UNASUL na promoção da democracia no 

continente americano dentro de um intervalo que compreende as relações interamericanas 

desde o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a primeira década do século XXI. 

Isso não necessariamente é um dado fixo, haja vista, por exemplo, precisarmos compreender a 

própria ascensão do comunismo na Rússia, sobretudo com a Revolução Russa de 1917, para 

entendermos o porquê da caça aos comunistas promovida no mundo capitalista e a influência 

que isso teve na dinâmica política latino-americana no século XX, assim como os seus 

resquícios no XXI. A UNASUL mesma só foi fundada em 2008, e o seu Tratado Constitutivo 

vigora desde 2011, no entanto, ela não brotou da mente de um iluminado de uma hora para 

outra, mas sim, é consequência de sucessivas tentativas de integração da América Latina, 

sonhadas já por Simón Bolívar e José Martí em meados do século XIX, as quais atravessaram 

os anos e sofreram diferentes experimentações, algumas bem sucedidas, outras nem tanto. 

Retomando Ventura (2007): 

“Vale, no entanto, lembrar que a totalidade de qualquer objeto é uma construção 

mental, pois concretamente não há limites, se não forem relacionados com o objeto 

de estudo da pesquisa no contexto em que será investigada. Portanto, por meio do 

estudo do caso o que se pretende é investigar, como uma unidade, as características 

importantes para o objeto de estudo da pesquisa.” (IDEM). 

O tratamento dos dados no âmbito da análise documental e da abordagem sócio-

histórica faz-se essencial para a realização de um estudo de caso. Em um primeiro momento, 

era importante ter uma dimensão global das relações interamericanas e de como elas 

moldaram a história da democracia no subcontinente latino-americano. Para a consecução 

deste fim, recorremos aos livros de História da América Latina, destacando-se os escritos pelo 

chileno José del Pozo (2009) e pelo britânico Edwin Williamson (2012), em virtude de 

analisarem os principais acontecimentos políticos daquela região até o início deste século em 

uma perspectiva multi-escalar, ou seja, trazendo ao centro das discussões, por exemplo, visões 

econômicas e sociológicas. Tencionando a tornar mais plural nosso enfoque sobre o objeto de 

estudo, servimo-nos também de obras que tratam da integração latino-americana sob o 

paradigma das Relações Internacionais, como o livro que trata de relações interamericanas, 
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escrito por Luiz Felipe Viel Moreira, Maria Cristina Quinteiros e André Luiz Reis da Silva 

(2010); o ensaio do diplomata panamenho Nils Castro acerca da ligação entre a ascensão das 

esquerdas latino-americanas e as novas experiências integradoras regionais; além de 

publicações que discutem organizações internacionais específicas, a exemplo do livro da 

professora brasileira Mônica Herz (2011) sobre a OEA e os publicados por pesquisadores 

espanhóis e latino-americanos sobre a UNASUL e as demais entidades de concertação 

regional. Contudo, a maioria destas obras, assim como das demais pesquisadas que tratavam 

de política comparada na América Latina, não traziam informações atinentes ao golpe de 

Estado nas Honduras, ou apenas mencionavam-no em no máximo dois parágrafos. Para 

Oliveira (2007), a análise documental caracteriza-se “pela busca de informações em 

documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 

jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” 

(OLIVEIRA, 2007 apud SÁ-SILVA et. al., 2009, p. 6). Moreira, S. (2006) complementa, 

enaltecendo a importância dos recursos informatizados para a consecução de uma boa análise 

documental: 

“A possibilidade de consulta de informações remotas em centros de pesquisa, 

bibliotecas ou banco de dados em países variados amplia o acesso a documentos. 

Neste caso, o domínio de outros idiomas faz diferença, bem como o manejo de 

palavras-chaves relativas ao assunto, que podem funcionar como senhas para abrir 

portas de acervos surpreendentes.” (MOREIRA, S., 2006, p. 275). 

Assim, um documento chave encontrado para esta pesquisa foi o relatório da 

Comissão da Verdade que investigou as causas, os abusos e os efeitos do golpe nas Honduras, 

publicado em Outubro de 2012. Trata-se de uma perquirição indispensável para historiadores 

e internacionalistas que se interessem por esse acontecimento. Recorremos também a 

entrevistas que detalham as perseguições, torturas e mortes decorridas sob a administração do 

governo de facto presidido por Micheletti, o qual não hesitou em utilizar os dispositivos 

estatais para reprimir a oposição. E, por último, mas igualmente relevante, vieram os 

documentos diplomáticos – comunicados oficiais, resoluções, deliberações, diretrizes – das 

organizações interessantes para a pesquisa, posicionando-se com relação à alternância brusca 

de poder nas Honduras, assim como os relatórios que tais instituições e algumas ONGs 

internacionais – com destaque para a Anistia Internacional e a Human Rights Watch - 

elaboraram dando conta da crise e da função desempenhada pelos atores internacionais 

envolvidos no sentido de amainá-la ou solucioná-la. 
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A importância de se recorrer às fontes documentais, mormente as entrevistas, as 

narrativas jornalísticas e os relatórios diplomáticos e de ONGs, relaciona-se diretamente com 

o método inerente à abordagem sócio-histórica, na medida em que favorece uma interlocução 

mais direta com os atores participantes do caso em apuração, sobretudo na impossibilidade de 

irmos a campo a fim de contactá-los pessoalmente. Freitas (2002) sintetiza: “O enfoque sócio-

histórico é que principalmente ajuda o pesquisador a ter essa dimensão da relação do singular 

com a totalidade, do individual com o social.” (FREITAS, 2002, p. 29). 

As ferramentas de pesquisa empregadas foram bastante úteis para o cumprimento dos 

nossos objetivos. Acreditamos que conseguimos, ao final deste trabalho, apresentar um 

parecer consistente sobre a atuação da OEA e da UNASUL na resolução da crise hondurenha, 

mas também procuramos cruzar esta fronteira, enveredando pelos caminhos percorridos por 

ambos os foros no sentido de: promover a democracia no continente americano; fomentar o 

respeito dos Estados e os seus representados pelas instituições nacionais, regionais e 

internacionais; e prevenir, conter ou solucionar golpes de Estado na América Latina através 

dos meios diplomáticos e pacíficos. Entendemos que interpretar o passado e estar atentos ao 

presente ajudam a enxergar o futuro, e, assim, esta dissertação não deixa de ser uma tentativa 

de contribuir para que as próximas gerações de historiadores e internacionalistas encontrem 

aqui uma razoável compreensão dos pilares que sustentarão as relações interamericanas nos 

anos vindouros. Finalmente, desejamos uma boa leitura e torcemos para que este trabalho faça 

jus à atenção que lhe será destinada por quem o ler. 
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1. As relações internacionais na América Latina no final 

do século XX e início do XXI 

 

1.1. Breves ponderações sobre a América Latina entre 1945 e a 

década de 1990 

 

 Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o final dos anos 1980, a configuração 

política do mundo que o dividia em dois blocos ideológicos liderados pelas principais 

potências da época – Estados Unidos e União Soviética (URSS) – constituía um entrave a 

uma integração econômica e cultural mais dinâmica. Se é verdade que a Organização das 

Nações Unidas (ONU) nasceu com o propósito de assegurar a paz entre todas as nações, 

assim como mediar a resolução de conflitos de ordem social, humanitária e econômica, esta 

harmonia na prática não necessariamente implicava integração política, econômica e/ou 

cultural; parecia mais uma maneira de evitar uma nova guerra de proporções globais, ainda 

que isso implicasse um baixo comprometimento com a construção de uma ordem mundial 

mais democrática e, portanto, multipolar. Castro, T. (2012) explica que nos primórdios das 

pesquisas de geografia econômica e política, que datam de meados do século XX, 

predominava uma visão de mundo sob a qual este se dividia conforme os imperativos 

ideológicos da Guerra Fria: primeiro mundo capitalista; segundo mundo socialista; terceiro 

mundo englobando os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos; quarto mundo 

trazendo as nações afetadas por extrema pobreza e periferização (CASTRO, T., 2012, p. 221). 

 Moreira, L. e Quinteros (2010) defendem que a criação da ONU significou que “uma 

nova relação das forças mundiais começou a agir no mundo.” (MOREIRA, L.; QUINTEROS 

in: MOREIRA, L. et. al., 2010, p. 196) e que não havia disposição imediata para uma nova 

guerra mundial. Porém, os autores ressalvam que: 

“a retórica de ambos os lados era exacerbada e criava a sensação da ameaça em 

permanente espreita. A expansão econômica e política estadunidense era 

predominante; mas com o arsenal nuclear da URSS, repartiram-se o planeta em dois 

hemisférios. O poderio militar soviético mantinha sob sua influência a estratégica 
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Europa Oriental, enquanto o poderio econômico norte-americano se estendia por 

uma área ainda maior que compreendia todo o mundo capitalista.” (IDEM). 

Entretanto, esse quadro foi deteriorando-se com a emergência das democracias liberais 

no Ocidente, os avanços sociais conquistados pelos governos sociais democratas na Europa 

Ocidental, financiados pelo governo norte-americano, e a queda da qualidade de vida no 

“segundo mundo” socialista. Além disso, as nações dos chamados terceiro e quarto mundos 

começaram a movimentar-se em prol de melhores condições de vida para as suas populações, 

desejo que trazia subjacente uma série de mudanças profundas nas relações internacionais. 

Um claro exemplo disso foi o processo de descolonização que se deu na África e no Oriente 

Médio. Tanto os Estados Unidos como União Soviética apoiavam-no, cada um a seu modo, 

mas havia muita resistência dos países colonizadores e a emancipação das colônias dependeu 

sobremaneira da luta dos seus povos. Na ótica de Ginsborg (2008): 

“A trajectória marxista havia sido caracterizada por um trágico e irremediável 

declínio, desde os tempos da Comuna de Paris e dos primeiros Sovietes até à 

ditadura comunista. A democracia liberal em contrapartida tinha seguido uma 

parábola ascendente (...). Além disso as democracias representativas europeias do 

segundo pós-guerra conseguiram pela primeira vez garantir a todos os seus cidadãos 

não só os direitos civis e políticos, mas também os sociais.” (GINSBORG, 2008, p. 

35). 

 No caso da América Latina, teçamos algumas considerações. Em primeiro lugar, 

embora ainda bastante dependente, no campo económico, dos países centrais, mormente os 

Estados Unidos, ela conseguiu preservar-se, sob uma perspectiva, como uma zona de paz 

durante e depois da Segunda Guerra Mundial, e alguns dos seus países foram bem sucedidos 

em articular interesses particulares e regionais no cenário internacional. Havia entre os 

governos latino-americanos um sentimento de modernização das economias nacionais. 

Estados importantes, como Brasil, México e Argentina, chefiados por políticos considerados 

populistas, seja pelos seus adversários, seja por alguns historiadores, buscaram fomentar o 

crescimento industrial e a proteção contra a disseminação de empresas estrangeiras em seus 

territórios como forma de alavancarem o desenvolvimento económico. Galeano (2012) 

argumenta que as barreiras alfandegárias erigidas pelos governos protegeram as novas 

indústrias, e estas tiveram crescimento assegurado graças ao controle de importações, a taxas 

fixas de câmbio, à compra ou ao financiamento, por parte do Estado, dos excedentes de 

produção, a políticas de integração nacionais, como a abertura de novas estradas para 
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transportar matérias-primas e mercadorias e ao desenvolvimento ou à ampliação fontes 

energéticas. E exemplifica: 

“Os governos de Getúlio Vargas (1930-45 e 1951-54), Lázaro Cárdenas (1933-40) e 

Juan Domingo Perón (1946-55), de orientação nacionalista e amplo prestígio 

popular, expressaram no Brasil, México e Argentina a necessidade de um ponto de 

partida, desenvolvimento ou consolidação, segundo cada caso e cada período da 

indústria nacional.” (GALEANO, 2012, pp. 295-296). 

Em segundo lugar, é preciso recordar que a derrota do czarismo na Rússia, a 

constituição da URSS e a ascensão do comunismo colaboraram para a divisão do planeta em 

dois polos ideológicos e de poder assumidamente adversários: o capitalista e o socialista. A 

possibilidade de uma sociedade mais igualitária, em que os trabalhadores gerissem o aparelho 

estatal e as empresas privadas fossem tornadas públicas, com distribuição equânime de bens e 

de propriedades para todos, enfim, uma sociedade aparentemente sem injustiças sociais 

encantou povos oprimidos ao redor do mundo e na América Latina esse ideário foi objeto de 

intensos debates e acentuou a rivalidade entre agrupamentos políticos de esquerda e de direita. 

Donghi (2012) recorda os processos de descolonização na África e na Ásia extraíram a 

América Latina do isolamento como uma região independente. E acresce que: 

“se os problemas são em parte os mesmos, as soluções são muito diferentes: para 

quem os enfrenta, existem pontos de referência comuns que não existiam há 125 

anos, quando a América Latina começara a descobrir os limites e os aspectos 

negativos da própria emancipação. Esses pontos de referência não são mais 

oferecidos agora apenas por Marx, mas também por Lênin e sua interpretação do 

imperialismo: são oferecidos também, ainda que de modo mais discreto, pela 

recordação da propaganda fascista, que durante uma década martelou no conceito de 

nação proletária.” (DONGHI, 2012, pp. 313-314). 

A propagação do pensamento comunista vindo do Leste Europeu trouxe a América 

Latina para o centro da altercação que nutria a Guerra Fria, porque, de um lado, poderia 

facilitar o expansionismo soviético e, do outro, constituía ameaça ao objetivo dos Estados 

Unidos de continuarem política, econômica, social e culturalmente hegemônicos na região. 

Conter a difusão desses ideais e impedir a sua adaptação à realidade dos países da América 

Latina tornou-se assim uma questão primordial da política externa norte-americana, sobretudo 

a partir dos anos 1950. Os fins justificariam os meios. A caça aos comunistas, que em 

território estadunidense fora inspirada pelo senador republicano Joseph McCarthy, estendeu-

se para além do Rio Grande sob o mandato presidencial do General Dwight Eisenhower 
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(1953-1961) e servia perfeitamente ao anseio das elites políticas latino-americanas de 

revezarem-se no poder sem a participação de forças oriundas das camadas populares. 

Atropelar-se-ia, se fosse preciso, a vontade popular expressa pela via eleitoral caso assumisse 

o governo de um país um líder inclinado a distribuir renda, propriedades, elevar o padrão de 

vida da população e patrocinar uma política externa independente da concordância dos 

Estados Unidos quando estivesse em xeque o interesse nacional. 

Um caso emblemático desse período ocorreu na Guatemala. Durante dez anos, entre 

1944 e 1954, o país foi administrado por dois presidentes ligados à classe média, aos 

operários e ao campesinato: o professor universitário Juan José Arévalo (1944-1951) e o 

Coronel Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954). O primeiro ascendeu ao poder após enorme 

desgaste do então presidente, General Jorge Ubico (1931-1944), que, enfrentando greves e 

descontentamento popular, acabou por renunciar; o segundo, por meio de eleição direta em 

1950. Arbenz envolveu-se em uma contenda com a empresa United Fruit Company, de 

origem norte-americana, quando decidiu confiscar as suas terras improdutivas a fim de 

destiná-las à reforma agrária. Isso incomodou o secretário de Estado americano, John Foster 

Dulles, e o seu irmão e diretor da Central Intelligence Agency (CIA), Allen Dulles, que 

possuíam vínculos com a companhia. (MOREIRA L.; QUINTEROS in: MOREIRA, L. et. 

al., op. cit., pp. 200-202). Ayerbe (2012) afirma que: 

“Sob o argumento do combate à crescente infiltração comunista no governo Arbenz 

e os perigos que isso representava para a estabilidade na região, os mais variados 

instrumentos, legais e ilegais, oficiais e extra-oficiais, serão utilizados pelo governo 

norte-americano: a denúncia nos fóruns internacionais (ONU e OEA) da intervenção 

do comunismo internacional na América Latina pela Guatemala, campanhas nos 

meios de comunicação, no parlamento e na opinião pública dos Estados Unidos, e a 

criação de um "exército de libertação" formado por mercenários nacionais e 

estrangeiros com base em Honduras e Nicarágua.” (AYERBE, 2002, p. 103). 

Nesse contexto, então, forçou-se a alternância de uma gestão de caráter democrático-

popular para um regime autoritário, representante das forças conservadoras, dos latifundiários 

e dos investidores estrangeiros, além de justificado por uma ótica paranoica e cínica do 

mundo, traduzida pela montagem de um factoide cujo propósito era derrubar um presidente 

legitimamente eleito. Assim, executou-se a operação Success, a mando da CIA, que 

fundamentava-se na acusação do governo dos Estados Unidos a respeito da chegada de um 
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carregamento de armas trazidas da Checoslováquia a um porto guatemalteco, em 1954. 

Moreira, L. e Quinteros (2010) narram o que se passou: 

“a operação Success, planejada pela CIA, foi executada com efetivos estadunidenses 

e da oposição a Arbenz, liderada pelo Coronel Castillo Armas, a partir de Honduras. 

O governo guatemalteco apresentou em vão suas denúncias ao Conselho de 

Segurança da ONU e ao Comitê Interamericano da Paz. Finalmente, a pressão 

conjunta da oposição e dos Estados Unidos levou ao afastamento de Arbenz ainda 

em 1954, dando fim a uma experiência democrática com políticas de justiça social.” 

(MOREIRA, L.; QUINTEROS in: MOREIRA, L. et. al., op. cit., pp. 202 e 203). 

Nas ditaduras que se seguiram após a queda de Arbenz, a reforma agrária foi 

abandonada e as terras expropriadas da United Fruit Company foram devolvidas. A renúncia e 

o exílio do presidente deu início a um ciclo de violência promovida por grupos terroristas 

ligados à ala política de direita que agora comandava os destinos do país. Alguns milhares de 

opositores foram mortos, por vezes de maneira brutal para que a barbaridade condicionasse os 

insatisfeitos com o regime autoritário a hesitarem bastante antes de demonstrações públicas, 

isoladas ou em coletivo, da sua revolta. Conforme denunciou Galeano (2012), a violência não 

arrefeceu na Guatemala nem durante nem depois de 1954: 

“Continuaram aparecendo, um a cada cinco horas, os cadáveres nos rios ou à beira 

das estradas, os rostos irreconhecíveis, desfigurados pela tortura, que jamais serão 

identificados; também continuaram, e com maior intensidade, as matanças mais 

secretas: os corriqueiros genocídios da miséria. Outro sacerdote expulso, o padre 

Blase Bonpane, denunciava ao Washington Post, em 1968, essa sociedade enferma: 

“Das 70 mil pessoas que a cada ano morrem na Guatemala, 30 mil são crianças. A 

taxa de mortalidade infantil da Guatemala é 40 vezes mais alta do que a dos Estados 

Unidos”.” (GALEANO, op. cit., p. 166). 

A perseguição política não deu tréguas sequer ao ex-presidente Arbenz já exilado no 

México. Visando a sua desmoralização ante os guatemaltecos e exibir o seu poder de fogo 

perante os militantes progressistas em toda a América Latina, a CIA executou um poderoso 

trabalho de desconstrução da imagem positiva de Arbenz sustentado em três eixos principais: 

“The first was to demonstrate the supposed communist connections of the deposed 

regime. The second was to circulate the idea that “those in asylum should be 

prosecuted in Guatemala and...they should not be allowed to extend their 

misbehavior to other countries in Latin America.” And the third objective was to 

exploit that situation for propaganda purposes by attempting “to associate Arbenz's 

supporters with Moscow.”” (FERREIRA, 2008, p. 62). 
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 Algumas das consequências dessa política foram a propagação da versão de que 

Arbenz teria abdicado da presidência por covardia e por incapacidade de conduzir a 

resistência ao golpe, bem como o levantamento de suspeição a respeito da proximidade entre 

ele e o líder comunista Jose Manuel Fortuny. Desse modo, era possível deformar a imagem do 

presidente deposto e tachá-lo de “comunista”. (IDEM, p. 63). 

 Outra experiência de luta democrática significativa para a história da América Laitna 

deu-se em Cuba. A queda do ditador Fulgencio Batista durante a Revolução Cubana de 1959, 

capitaneada pelo jovem esquerdista Fidel Castro e pelo (futuro mítico) guerrilheiro argentino 

Ernesto “Che” Guevara, representou um duro golpe contra a disseminação do sentimento 

anticomunista na América Latina. Primeiro porque Batista era um tradicional aliado dos 

Estados Unidos no Caribe, tendo permitido a elevação do investimento americano na ilha ao 

ponto de aqueles se tornarem o seu principal mercado externo, especialmente quanto ao 

consumo do açúcar. Os Estados Unidos ainda controlavam setores chave da economia cubana, 

conforme esclarece Perez (2008): 

“U.S. capital controlled 90 per cent of the telephone and electricity services in Cuba, 

50 per cent of railroads and 40 per cent of sugar production. Cuban branches of U.S. 

banks held 25 per cent of all bank deposits. Indeed direct U.S. investment in Cuba, 

which had declined during the depression, expanded steadily after the Second World 

War, reaching a peak of $1 billion ($386 million in services, $270 million in 

petroleum and mining, $265 million in agriculture and $80 million in 

manufacturing) in 1958.” (PEREZ in: BETHELL, 2008, pp. 449-450). 

Em segundo lugar, Castro e seus apoiantes, ao contrário do que possa parecer, não 

eram necessariamente comunistas. Na verdade, a adesão à Revolução contou com as classes 

médias urbanas, os intelectuais e os camponeses guerrilheiros de Sierra Maestra. O Partido 

Comunista de Cuba em princípio não aprovava o método de luta armada de Fidel Castro e 

uniu-se a ele apenas nos momentos finais da Revolução (POZO, 2009, p. 212). Castro, N. 

(2012) esclarece que, embora Castro houvesse lido textos de Lênine e “Che” Guevara fosse 

versado na doutrina marxista, os revolucionários cubanos não necessariamente seguiam o 

pensamento comunista, e algumas lideranças nem sequer sabiam do que se tratava: 

“Uma renovada e original interpretação marxista das possibilidades cubanas – 

concebida à margem das Internacionais e dos partidos comunistas daquela época – 

ajudou a conceber o método de luta escolhido, mas não se falou disso mias do que o 

indispensável. Por exemplo, Vilma Espín, uma das primeiras dirigentes nacionais do 
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Movimento e heroína, não tinha ouvido falar de marxismo até depois de terminada a 

guerra de libertação.” (CASTRO, N., op. cit., p. 63). 

 Alguns desdobramentos do triunfo do movimento conduzido por Fidel Castro 

marcariam bastante a geopolítica latino-americana. Esse movimento norteava-se por 

princípios de democracia, igualdade e justiça social. Embora guardasse semelhança com uma 

interpretação marxista da economia e da sociedade, não era exclusivamente, como vimos, 

composto por militantes ligados a agremiações políticas comunistas. Isso não impediu o 

acirramento das tensões entre o governo norte-americano e o novo Estado cubano. O 

castrismo aproximou-se rapidamente da URSS, para a qual passou a exportar açúcar e de 

quem recebia petróleo a preços abaixo do mercado e proteção militar contra potenciais 

agressões americanas, o que desagradou os Estados Unidos; iniciou ainda um processo de 

desapropriações de terras que seriam destinadas à reforma agrária, além de estatizações ou 

nacionalizações das empresas estrangeiras em solo cubano, dentre as quais havia muitas 

estadunidenses. Contudo, o regime castrista adquiriu um viés autoritário e passou a condenar 

e executar opositores ou partidários que fossem julgados traidores. Reis (2010) avalia que a 

escolha pelo modelo soviético de governo propiciou a estatização da vida social e económica, 

bem como a conformação de uma ditadura em Cuba: 

“Condicionada por essas circunstâncias, emergiu a ditadura revolucionária, baseada, 

politicamente, no partido único e na liderança pessoal, incontestável, do comandante 

en jefe. Bafejado por seu imenso talento e também pelo apagamento de rivais 

potenciais, projetou-se a figura do ditador: Fidel Castro Ruz. Empalmado o poder, 

ele não mais o deixaria. Mesmo porque, em torno dele, constituiu-se, sustentando-o, 

um sólido consenso.” (REIS in: ROLLEMBERG; QUADRAT, Orgs., 2010, p. 370). 

 Os governantes das nações latino-americanas buscaram distanciar-se da imagem do 

regime castrista, cada vez mais ocupado por comunistas orgânicos que enxergavam na URSS 

um aliado imprescindível e um modelo a ser seguido. Alguns democratas que presidiam 

países na América Latina – destacando-se Rómulo Betancourt (Venezuela, 1945-1948; 1959-

1964) e José Figueres Ferrer (Costa Rica, 1948-1949; 1953-1958; 1970-1974), aliados de 

Fidel Castro no isolamento a ditadores no Caribe como Rafael Leónidas Trujillo (República 

Dominicana, 1930-1961) – conseguiam equilibrar-se em um xadrez político tão competitivo e, 

portanto, não tinham interesse em mergulhar na Guerra Fria, preferindo tirar o máximo 

proveito dos resquícios da política de boa vizinhança iniciada ainda em meados da Segunda 

Guerra Mundial pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt (1933-1945), a 
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qual previa uma diminuição do intervencionismo americano na região em troca de cooperação 

econômica, tecnológica, militar e do reconhecimento da supremacia norte-americana para 

gerir os assuntos do continente nos fóruns internacionais. Com a eleição do General 

Eisenhower nos Estados Unidos, era cada vez mais difícil implantar reformas de caráter social 

na América Latina sem levantar suspeita de ligação com a URSS. Além disso, na própria 

região o governo cubano perdia aliados, como Betancourt e Figueres. Embora convergentes 

no enfrentamento aos ditadores do Caribe, divergiam quanto aos efeitos internos da Guerra 

Fria. Moreira, L. (2010) relata a discordância que emergiu entre Fidel Castro e o presidente 

venezuelano: 

“Na Venezuela, o partido governante – Ação Democrática – dividiu-se. O setor mais 

à esquerda e marxista acusou os governistas de terem traído os princípios 

revolucionários, considerando que estavam dadas as condições na Venezuela para 

mudanças sociais profundas, sendo criado o Movimento de Esquerda 

Revolucionária. Fidel Castro manifestou seu apoio a este movimento e acusou o 

governo venezuelano, incluso o próprio Betancourt, de ter renegado os princípios do 

partido e de servir aos interesses norte-americanos.” (MOREIRA, L.; QUINTEROS 

in: MOREIRA, L. et. al., op. cit., p. 229). 

A propaganda anticomunista recrudesceu ao longo de toda a Guerra Fria. 

Paralelamente, as conspirações políticas permeavam a América Latina, sobretudo nos países 

chefiados por estadistas que poderiam representar ameaça à hegemonia absoluta dos Estados 

Unidos na região. O governo americano, então, patrocinou golpes de Estado nesses países que 

depusessem os líderes importunos, a fim de acomodar no poder presidentes aliados, ainda que 

fossem ditadores militares sanguinários. Os efeitos mais sombrios dessa política podem ser 

identificados entre as décadas de 1960 e 1980. Rosemann (2013) assevera que: “Los golpes de 

Estado y el anticomunismo marchan juntos en la história. Sus comienzos fueron inorgánicos y 

difusos, pero a medida que los partidos obreros crecieron, el anticomunismo se vertebró como 

parte de la razón de Estado.” (ROSENMANN, 2013, p. 15). Moniz Bandeira (2008), por sua 

vez, aprofunda a discussão, informando que os golpes de Estado iniciados nos anos 1960 

faziam parte, na verdade, de uma estratégia oculta da política externa dos Estados Unidos para 

a América Latina. De acordo com esse autor, tais golpes: 

“Constituíam, sobretudo, batalhas da “hidden World War Three”, um fenômeno de 

política internacional resultante da guerra fria, que se alastrava no continente, com a 

mudança na estratégia de segurança do hemisfério promovida pelos Estados Unidos 

desde a Revolução Cubana. De modo geral, na maioria dos países hispânicos onde 
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os chefes militares se tornavam caudilhos e intervinham na política, não era difícil 

para a CIA, mediante algumas couvert actions induzir as Forças Armadas, 

influenciadas pelo Pentágono através da JID
4
, a derrubar o governo e substituí-lo por 

um mais dócil às diretrizes estratégicas dos Estados Unidos.” (MONIZ BANDEIRA, 

2008, pp. 84-85). 

Um marco dessa etapa da história da América Latina foi a questão do Chile. Segundo 

uma lógica enviesada da Guerra Fria, os comunistas só conquistariam o poder através de atos 

de subversão. Os cidadãos livres jamais concederiam a presidência do seu país a um radical 

de esquerda, conscientes das ameaças do pensamento comunista para as suas 

individualidades. Era assim que pensavam os adeptos do capitalismo, mormente os Estados 

Unidos. (SMITH, op. cit., p. 116). Entretanto, o seu raciocínio desmoronou quando o Chile 

elegeu presidente o socialista Salvador Allende, em 1970, e este colocou em execução várias 

reformas de caráter democrático-popular que ganharam a simpatia dos segmentos 

marginalizados da sociedade e dos trabalhadores, mas a antipatia da elite econômica de 

direita, católica-conservadora e que expunha sua opinião através dos maiores conglomerados 

de comunicação do país. Com apoio do então presidente americano Richard Nixon, os 

Estados Unidos impuseram um bloqueio económico ao Chile com o claro objetivo de 

torpedear as finanças do país e pavimentar o caminho para o golpe de Estado que depôs 

Allende em 11 de Setembro de 1973 e instaurou um regime militar autoritário e devastador 

para a democracia chilena, capitaneado pelo à época general Augusto Pinochet. 

Especialmente a partir da década de 1970, os países latino-americanos perceberam que 

o seu processo de modernização não se completaria sem que se reposicionassem face a uma 

comunidade internacional ainda guiada pelos interesses das potências vitoriosas da guerra e 

com pouco espaço para que as nações do hemisfério sul se manifestassem com dignidade e 

soberania. Isso significa dizer que a dependência dos Estados Unidos não impediu a América 

Latina de atuar com relativa autonomia quer em assuntos internos, quer no âmbito da 

cooperação com outros subcontinentes. Saraiva (2008) recorda que: 

“Sem cair na órbita soviética, países como o Brasil, o México e a Argentina 

mantiveram, apesar das diferenças dos regimes políticos, uma linha de conduta 

própria nos negócios internacionais. A diversificação de parcerias internacionais da 

América Latina com a África e a Ásia, nos marcos da cooperação Sul-Sul, com a 

Europa Ocidental e o Japão atenuou o peso relativo dos Estados Unidos como eixo 
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 Junta Interamericana de Defesa, organização regional de defesa criada em 1942 e integrada à Organização dos 

Estados Americanos (OEA) em 2006. Atualmente, a JID congrega 27 Estados-membros. 
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econômico e político das vinculações externas.” (SARAIVA in: SARAIVA, 2008, 

p. 242). 

A América Latina, afinal, não se comportava apenas como um mero “quintal” dos 

Estados Unidos e tampouco ficou imune ao contraponto ideológico ao sistema capitalista. Em 

virtude disso, não podemos enxergá-la como uma zona exclusivamente de paz ao longo do 

segundo pós-guerra, mas sim palco de disputas políticas reveladoras do caráter das suas elites, 

dos seus movimentos sociais, além do papel determinante da política externa norte-americana 

nos rumos que o continente seguia. 

 

1.2. Da década de 1990 ao começo do século XXI: globalização, 

neoliberalismo e as relações com os Estados Unidos 

 

Durante os regimes ditatoriais que governaram boa parte da região entre as décadas de 

1960 e 1980, foram instituídos modelos de gestão fundamentados no neoliberalismo em quase 

todos os países latino-americanos. Em um primeiro momento, a ditadura de Augusto 

Pinochet, que governou o Chile entre 1973 e 1990, conduziu neste país políticas neoliberais. 

O Chile foi o país que mais fortemente adotou as reformas indicadas pelo FMI. Ainda antes 

de 1980, o governo de Pinochet implantava no país uma série de reformas estruturais que 

abriram caminho para a liberalização dos mercados. Williamson (2012) conta que isso se deve 

em grande parte à brutalidade própria da ditadura, uma vez que dificultava qualquer oposição 

de articular-se em sentido contrário às mudanças económicas. De todo modo, Pinochet 

conseguira bons resultados com as suas políticas, apesar de atravessar uma crise económica 

no início da década de 1980. Nas palavras do autor: 

“a inflação fora controlada, o investimento externo tornara-se abundante, a 

produtividade disparara, as exportações tinham sofrido um aumento extraordinário e 

a taxa de crescimento tornara-se uma das mais elevadas da região, mantendo-se 

assim durante um longo período. Mas, apesar de tudo, o Chile continuava a ser um 

país violentamente dividido. Por fim, até o general Pinochet se voltou para o 

eleitorado à procura de consentimento para institucionalizar o seu poder, e quando 

este lhe foi negado, num plebiscito realizado em 1988, ficou aberto o caminho para 

uma transição negociada para uma qualquer forma de liberalização política.” 

(WILLIAMSON, op. cit., pp. 592-593). 
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 Lira (2010) acrescenta que, no início de seu mandato, Pinochet e sua equipe não 

dispunham de um projeto económico definido, ao contrário da coligação de esquerda que 

elegera Salvador Allende. Entretanto, sua meta era conter a inflação. Isso atraiu a atenção de 

economistas sul-americanos provenientes da Escola de Economia de Chicago – conhecidos 

como Chicago Boys –, cujas pesquisas visavam à condução de uma política que, em princípio, 

contivesse as oscilações nos preços e estendessem ao mercado a regulação de uma porção 

importante da economia do país: “Os Chicago Boys foram bastante influenciados pela linha 

de pensamento monetarista veiculada por Milton Friedman e foram responsáveis por tornar o 

Chile o primeiro país a seguir a doutrina neoliberal.” (LIRA, 2010, p. 5). 

Outro exemplo de como a globalização neoliberal possuía intrínseca conexão com a 

manutenção de regimes autoritários pró-Estados Unidos na América Latina pode ser 

observado na América Central. Esta região, ao longo do século XX, caracterizou-se por 

oscilações políticas constantes que obstaram a constituição de democracias mais sólidas, 

assim como pela grande dependência econômica dos Estados Unidos. Entre o fim da Segunda 

Guerra Mundial e o colapso da URSS, este país foi verdadeiramente obstinado em fazer da 

América Central uma zona de influência. Sob a administração de Ronald Reagan (1981-

1989), por exemplo, os Estados Unidos voltaram sua artilharia política para aquela região, 

sobretudo temendo as consequências da queda do ditador nicaraguense Anastasio Somoza 

Debayle (1967-1972; 1972-1979), herdeiro do clã Somoza, o qual governava a Nicarágua 

desde 1936. A derrota dessa dinastia política pelo movimento guerrilheiro sandinista, de 

esquerda, despertou ainda mais a paranoia norte-americana de evitar que qualquer faísca de 

comunismo se ampliasse e espraiasse pelos demais países da América Latina. Assim, foi 

acionada uma política de desgaste económico e político do novo governo nicaraguense, 

dirigido pela Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN). Ayerbe (2002) detalha: 

“No período inicial da revolução (1980-1981), a reconstrução da capacidade 

produtiva e a reativação da economia ocuparam os principais esforços. Nesse 

período, a agressão norte-americana começa a tomar corpo. Em 1982 os Estados 

Unidos autorizam ações encobertas contra a Nicarágua e a CIA começa a dar apoio 

material e militar às forças contra-revolucionárias que atuavam a partir de Honduras. 

Em 1984, bloqueiam os portos do país, desafiando as resoluções contrárias do 

Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, resoluções essas motivadas 

pela ação do governo nicaragüense, que submete o problema à sua jurisdição.” 

(AYERBE, op. cit., p. 220). 
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 Ademais, o governo ianque procurou expandir os seus investimentos na América 

Central, mas isolando a Nicarágua com o propósito de enfraquecer o novo regime e forçar a 

adequação aos seus interesses. Nesse contexto, os Estados Unidos abriram os seus mercados 

às exportações vindas da América Central. Esta região, desse modo, vivenciou o crescimento 

exponencial de fábricas conhecidas como “maquiladoras”, ou seja, cuja produção voltava-se 

exclusivamente para o mercado externo e escoava livre de impostos para os Estados Unidos. 

Além disso, as linhas de montagem das maquiladoras eram compostas, essencialmente, por 

mão-de-obra barata e pouco escolarizada e essas empresas normalmente fabricavam apenas 

um tipo de produto. Eguizábal (2010) aprofunda essa discussão: 

“The U.S. became the main trading partner of the Central American economies at 

the beginning of the twentieth century and has remained so since. However, the 

economic reforms of the 1980s and the preferential trade agreement established 

through the CBI
5
 accelerated that trend. By increasing the importance of exports as 

the engine of economic growth and diversifying the pattern of trade with the 

introduction of U.S.-bound goods assembly plants (maquiladoras) and the 

development of non-traditional agricultural exports, trade relations with the United 

States increased even more their relative importante for the small Central American 

economies.” (EGUIZÁBAL in: DOMÍNGUEZ; CASTRO, op. cit., pp. 65-66). 

 Apesar da supremacia norte-americana ser constantemente refutada pelos movimentos 

progressistas, nacionalistas e esquerdistas latino-americanos no decorrer de todo o século XX 

e prosseguindo no XXI, quando eles sagram-se nas urnas ou saem vitoriosos de um processo 

revolucionário, deparam com a realidade econômica continental e com o tabuleiro político 

internacional, no qual por décadas foram peças de menor significância, e trabalham no sentido 

de balancear as políticas sociais que desejam efetuar com a parceria comercial com os norte-

americanos, a qual atrai divisas imprescindíveis para a consecução de um mínimo de 

progresso, distribuição de renda e alguma justiça social, e abre portas junto aos investidores 

estrangeiros de outras regiões, assim como facilita o trânsito nas organizações internacionais. 

Dessa maneira, não só na América Central, mas sim como em todo o território do México à 

Patagônia, as alternâncias de governos nacionais ocorridas desde os anos 1960 até o final dos 

1990 tiveram dirigentes que necessitaram ora encontrar um meio termo com os interesses 

estadunidenses, ora simplesmente representá-los, se quisessem sobreviver politicamente. Com 

poucas exceções, como o regime castrista em Cuba, até hoje um polo de resistência – embora 

                                                           
5
 Caribbean Basin Initiative, ou Iniciativa da Bacia do Caribe, programa que estabelecia uma parceria comercial 

entre Estados Unidos, America Central e Caribe, com prevalência dos interesses do primeiro. 
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muito enfraquecido – às aspirações imperialistas norte-americanas, ou a Venezuela 

capitaneada pelo já falecido Hugo Chávez, o qual, é preciso ponderar, fora eleito em 1998, 

quando a América Latina já atravessava uma fase de profunda insatisfação com os resultados 

das políticas neoliberais estimuladas pelos Estados Unidos, todavia aprendera a apostar na 

democracia eleitoral como mecanismo de resolução dos seus problemas e traduziu qualquer 

nível de sentimento antiamericano ou de mudança nas urnas. Para Gandaségui (2013), no 

cômputo geral, a correlação de forças na América Latina ainda favorecia os Estados Unidos, 

já que os governos conservadores continuavam a aplicar políticas de austeridade e 

dependência, ao passo que os sociais democratas limitaram-se a introduzir políticas 

emergenciais ou assistencialistas para os segmentos de baixa renda da população, 

pressionados pelos movimentos sociais que demandavam a redução dos efeitos da abertura 

económica movida a partir do ideário neoliberal: 

“Los gobiernos conservadores continuaron con la política, impuesta desde Estados 

Unidos, de austeridad y dependencia (trasiego de excedentes) (...) Mientras que los 

gobiernos más moderados (socialdemócratas) no cuestionaron las políticas 

neoliberales de austeridad, pero introdujeron un elemento de “asistencialismo” 

social, producto de las movilizaciones sindicales y gremiales. La aparición de 

gobiernos radicales (Nicaragua, El Salvador y Honduras) fueron el resultado de 

elecciones, que reflejaron una alta movilización popular y le permitieron a algunos 

países negociar mayores espacios económicos y sociales.” (GANDÁSEGUI in: 

FLORES; MARTINS, 2013, p. 157). 

Mesmo com a queda do regime militar chileno, as novas democracias latino-

americanas seguiram a cartilha do Consenso de Washington no que concerne às suas políticas 

econômicas, sociais e externas. Atrelado à ideia de um mundo globalizado, no qual se 

acelerariam os fluxos de bens e capitais, trazendo prosperidade e maior influência na arena 

internacional aos países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o 

neoliberalismo teve, portanto, a América Latina como laboratório. 

Marramao (2007) atenta para o fato de que a globalização possui uma índole 

eminentemente ocidental. Isso nos permite inferir que, apesar de haver autores a defender 

marcos iniciais distintos para esse processo, o final da Guerra Fria e a debacle do socialismo 

soviético impulsionaram fortemente a expansão de uma noção de globalização que priorizava 

a integração econômica e tecnológica, uma globalização de interesse sistema financeiro 

internacional e dos países desenvolvidos, mas nem sempre das nações em vias de 

desenvolvimento e dos seus habitantes, muitos dos quais sofriam os obstáculos de 
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democracias ainda incipientes – pobreza/miséria, elevados índices de analfabetismo, urbes 

caóticas e com zonas inteiras desprovidas de condições básicas de habitação, imigrações em 

massa para o mundo desenvolvido do hemisfério norte, sistemas políticos e poderes 

judiciários absurdamente venais, etc. –, como no caso dos latino-americanos. Na síntese do 

autor: 

“O processo que, tendo começado no final da década de 1980, está a ocorrer perante 

o nosso olhar é, em última análise, nada mais do que uma passagem impenetrável de 

toda a cultura no sentido Noroeste – uma movimentação perigosa no sentido da 

modernidade, destinada a produzir profundas transformações nas economias, 

sociedades e estilos de vida, não só dos “outros”, mas também da própria civilização 

ocidental.” (MARRAMAO, 2007, p. 55). 

Com o advento da redemocratização, os Estados latino-americanos iniciaram sua 

inserção em um mundo cada vez mais globalizado. Em princípio, tratava-se de uma adesão à 

lógica econômica da globalização. A aceleração dos fluxos de bens e capitais era um conceito 

que parecia conectado à ideia de prosperidade socioeconômica e ao reconhecimento, pela 

comunidade internacional, de uma nação como “em vias de desenvolvimento”, o que poderia 

atrair para ela investimentos estrangeiros e facilitar-lhe a entrada em blocos comerciais, assim 

como a celebração de acordos estratégicos com países desenvolvidos. Esse modelo de 

globalização atrelava-se fortemente ao conceito do neoliberalismo, que pregava a paulatina 

desregulação dos mercados como um elemento chave para o enxugamento da máquina estatal, 

famigerada no mundo subdesenvolvido pelo excesso de burocracia, de corrupção e, no caso 

particular da América Latina, por causa dos regimes autoritários recém-derrotados, os quais 

violaram energicamente direitos humanos para se sustentarem no comando de alguns países 

por cerca de vinte anos. A respeito dos programas de auxílio financeiro encomendados pelos 

países em desenvolvimento ao FMI e ao Banco Mundial, Brown e Ainley (2012) têm a dizer 

que: 

“Estes programas estabeleciam como prioridade a redução da inflação, o fim do 

controlo de preços, a redução da despesa pública e uma abertura geral à economia 

mundial. Também fazia, e faz, parte do pacote a noção de “boa governação”, que 

significa essencialmente a adopção de modos de governo ocidentais, para tornar 

esses países em desenvolvimento atractivos aos investidores estrangeiros.” 

(BROWN; AINLEY, 2012, p. 309). 

Smith (2012) esclarece-nos a respeito dessa euforia inicial na América Latina com a 

possibilidade de seus Estados resgatarem ou construírem sólidas relações com o resto do 
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mundo e simultaneamente edificarem democracias estáveis e prósperas. Para o autor, 

inicialmente acreditava-se que a globalização traria consigo mais democracia, isto é, que o 

desmantelamento do monopólio do Estado sobre a economia, a liberalização dos mercados e o 

advento de políticas que tornassem as economias mais competitivas implicariam governos 

menos aparelhados por pequenos grupos de interesse, e que menos regulação sobre o mundo 

dos negócios incentivaria empreendedores a criarem as suas próprias companhias, o que 

dinamizaria as finanças de cada país. Ademais: 

“Moreover, broader access to information enabled by the spread of information 

technologies, would bypass governmental controls and empower dissident groups 

and citizens. Such developments would establish foundations for democracy. In the 

form of a hypothesis, the proposition would be this: the greater the impact of 

globalization on any given society, the greater the degree (or probability) of 

democratization.” (SMITH, op. cit., p. 121). 

Tal adequação latino-americana à economia de livre mercado só foi possível graças a 

dois fatores fundamentais: a queda do regime comunista na União Soviética, graças ao fim da 

Guerra Fria, o que naquele período significou a supremacia da visão de mundo norte-

americana, cimentada no sistema capitalista, e a compreensão das potências internacionais, 

especialmente os Estados Unidos, da necessidade de se conferir legitimidade popular às 

reformas neoliberais que lhes interessava assegurar em diversas nações do Hemisfério Sul. 

Assim, visando à abertura dos mercados da América Latina ao sistema financeiro 

internacional, foi preciso que os países desenvolvidos apostassem na composição de novas 

democracias constitucionais e representativas naquela região, isto é, com eleições livres e 

diretas, pluripartidarismo, independência entre os três poderes e garantia de direitos civis à 

maioria da população. Destarte, segmentos sociais que até então sofriam discriminação nos 

meios político e económico, foram, de certo modo, favorecidos pelo processo de globalização. 

Williamson (2012) sustenta que tanto as influências estrangeiras, trazidas, sobretudo, pelos 

meios de comunicação e pela facilidade de interação humana propiciada pelas novas 

tecnologias, como a migração de indivíduos das comunidades rurais para as zonas urbanas 

cada vez mais cosmopolitas, colaboraram para que as culturas latino-americanas 

atravessassem uma fase de modernização cultural que foi positiva para a região: 

“Esta experiência direta do pluralismo da sociedade moderna fomentou uma 

ideologia de direitos individuais e civis, que contribuiu para a subversão dos valores 

patriarcais que haviam regido a América Latina durante séculos. Os direitos das 

mulheres entravam no mercado de trabalho nas cidades ou obtinham um grau de 
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ensino mais elevado; em muitos países, as mulheres foram admitidas nas profissões 

liberais e na vida pública. (...) A emancipação homossexual também progrediu, 

especialmente no ambiente mais descontraído do Brasil, embora não tanto nos países 

hispânicos, à exceção das cidades capitais mais cosmopolitas.” (WILLIAMSON, 

2012, p. 588). 

Por outro lado, não se escaparia à essência neoliberal por trás desse salto democrático 

nas nações latino-americanas, certificando-se, quer através das leis, quer dos governantes 

eleitos, seriam preservados o compromisso com mercados autorreguláveis, o pagamento das 

dívidas externas, ainda que isso implicasse prejuízos sociais, e o enxugamento da máquina e 

dos investimentos públicos, por meio de privatizações e corte de gastos em setores 

estratégicos para a qualidade de vida das populações, como educação, saúde e habitação. 

Domínguez (2010) contextualiza, afirmando que o colapso da URSS no começo da década de 

1990 e a luta por democratização nos países latino-americanos, à exceção de Cuba, acelerou a 

superação da depressão económica dos anos 1980. E conclui que isso estimulou o 

fortalecimento das relações entre os Estados Unidos e os novos atores que emergiram ao 

poder na América Latina durante a fase de redemocratizações neste continente: 

“In about a decade, Latin America stopped being the land ruled by military dictators. 

And the Latin American economic depression of the 1980s had also ended, 

accompanied in many instances by pro-market changes in the economic strategies 

that Latin American government pursued. In part related to these changes, in part 

responding to specific contexts and opportunities, relations had improved 

substantially between the U.S. government and most Latin American governments.” 

(DOMÍNGUEZ, 2010 in: DOMÍNGUEZ; CASTRO, 2010, p. 1). 

Herz (2011) explica que na primeira metade dos anos 1990, a Organização dos 

Estados Americanos (OEA) igualmente participou da transição democrática na América 

Latina, a partir do reconhecimento de que apenas democracias estáveis conseguiriam 

solucionar problemas comuns e a integração entre elas seria essencial a esse propósito. 

“During the first part of the 1990s, security issues involving threats from non-

hemispheric entities were nonexistent, although a number of intra-regional situations 

remained problematical. The promotion of democracy and free trade were declared 

overarching purposes in regional foruns. The pressing common problems, such as 

numerous economic questions, immigration and refugee policies, drug trafficking, 

human rights and environmental concerns, were to be dealt with within this liberal-

democratic framework. Long-standing inter-American tensions seemed to be 

transcended by an evolving consensus that hemispheric relations were best 
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approached within established institutions designed to emphasize compatible 

interests and accommodate differences.” (HERZ, op. cit., p. 17). 

Todavia, o desempenho da OEA quanto à estabilidade democrática no continente não 

apresentava apenas pontos positivos. Tampouco esse controle da democracia exercia-se 

exclusivamente no âmbito eleitoral, isto é, através da eleição de aliados dos Estados Unidos 

em países do seu interesse. A OEA foi e permanece até hoje um importante espaço de 

promoção dos interesses daquele país no continente americano, embora algumas derrotas 

recentes possam ser contabilizadas, conforme elucidam Salazar e Lorenzo (2008), para quem 

as transformações políticas decorridas na América Latina, aliadas à entrada do governo 

conservador do Canadá na OEA, facilitaram a aprovação, na Assembleia Geral desta entidade 

em 1991, do Compromisso com a Democracia Representativa e a Modernização do Sistema 

Interamericano, seguido da aprovação, em 1992, do Protocolo de Washington (em vigor a 

partir de 1997), a partir do qual: 

“los 34 gobiernos integrantes de esa organización paulatinamente fueron 

abandonando los principios del pluralismo ideológico y político que habían 

defendido algunos de sus predecesores y reforzando sus compromisos con “la 

defensa” de esa restringida y excluyente noción de “la democracia”, incluso a costa 

de aceptar la violación “colectiva” de los principios de la no intervención que tanto 

esfuerzo había costado formalizar y defender en el Sistema Interamericano.” 

(SALAZAR; LORENZO, 2008, p. 132). 

 Ainda nesse contexto, foi assinado, em 1992, o Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio (NAFTA), que englobava os Estados Unidos, o Canadá e o México. O seu objetivo 

era eliminar barreiras alfandegárias e fomentar as transações econômicas entre os países-

membros. Porém, o bloco obviamente tinha as suas contradições, destacando-se, de um lado, 

o temor da população mexicana de que o NAFTA prejudicasse a indústria nacional incapaz de 

competir em tecnologia com as dos Estados Unidos e Canadá e, do outro, a preocupação 

destes dois países com a transferência de suas fábricas ao México propiciada pela mão-de-

obra mais barata encontrada na nação latino-americana. Hellinger (2011) contrapõe a visão 

dos entusiastas do NAFTA com a dos seus críticos: os primeiros acreditam que, de uma 

maneira geral, os acordos de livre comércio com os Estados Unidos permitem aos países 

latino-americanos abrirem os seus mercados para essa potência económica, e em troca 

recebem investimentos e tecnologias, desenvolvendo-se, gerando novos empregos, 

incrementando a qualidade de vida das pessoas e diminuindo os índices de pobreza. Em 

contrapartida: 
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“Critics respond that none of the presently developed countries achieved 

industrialization without some degree of protection and/or state support. Worse, in 

their view, NAFTA and similar agreements will snuff out smaller producers and 

throw more workers and farmers into the ranks of the informal sector, because the 

poorer economies cannot hope to compete with the more technologically productive 

economy of the North.” (HELLINGER, 2011, p. 491). 

No decorrer da década de 1990, as economias latino-americanas sofreram graves 

retrocessos: empresas públicas foram privatizadas sob valores bem abaixo dos lucros que 

ofereceram nos anos seguintes aos seus novos proprietários, os níveis de desemprego e de 

desigualdade social tornaram-se ainda mais alarmantes, aumentaram consideravelmente as 

migrações aos países de economias fortes, mormente em se tratando de centro-americanos 

emigrando para os Estados Unidos, e a ingerência do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

nas políticas nacionais comprometia os investimentos estatais, amarrando os seus recursos ao 

pagamento da dívida externa e, portanto, prejudicando com medidas impopulares os demais 

segmentos do aparelho estatal (educação, saúde, habitação, mobilidade urbana, forças 

armadas, entre outros).  

Ao longo da segunda metade dos anos 1990, sobretudo em virtude da crise financeira 

começada na Ásia em 1997 e cujos efeitos se espraiaram também até a América Latina, as 

conquistas sociais e econômicas obtidas pela aplicação de medidas de austeridade fiscal 

esvaeceram, restando apenas sua capacidade de conter a hiperinflação. As economias da 

região mal tinham começado a se recuperar da crise dos anos 1980 quando depararam com a 

crise financeira que estourou na Tailândia, no verão de 1997, e alcançou outros países do 

Leste Asiático. A moratória russa sobre a dívida pública e a desvalorização da moeda 

conduziu ao aprofundamento da crise, afetando nomeadamente o Brasil. O presidente 

Fernando Henrique Cardoso encontrava-se em plena campanha de reeleição e, embora tenha 

resistido às pressões para desvalorizar a moeda brasileira, o real, o quanto pode, teve de ceder 

logo após tomar posse para o segundo mandato, em Janeiro de 1999 (PANIZZA, 2009, p. 

132). 

A esses eventos, seguiu-se a redução do crescimento económico na América Latina, o 

que encorajou os governantes neoliberais do continente a robustecerem os ajustes fiscais que 

julgavam imprescindíveis para acalmar os mercados. O resultado, porém, foi recessão 

econômica e insatisfação popular. Dupas e Oliveira (2005) descrevem esse período como de 
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radicalização dos ajustes fiscais e elevação dos juros, em virtude da vulnerabilidade externa e 

da livre movimentação de capitais. Como consequência: 

“houve uma queda generalizada e persistente da taxa de investimento e portanto do 

crescimento econômico. Este efeito se expressa na medíocre participação dos 

investimentos no Produto Interno Bruto durante todo o período considerado mas 

sobretudo a partir do final da década anterior, quando passa a apresentar tendência 

decrescente, retornando a taxas inferiores a 20%. É importante frisar, para efeito de 

comparação, que a participação média dos investimentos no PIB (20%), desde o 

início dos anos 90, é 5 pontos percentuais inferior à observada no final dos anos 70 

(25%) e quase 10 pontos percentuais abaixo do verificado nos países emergentes da 

Ásia (29%).” (DUPAS; OLIVEIRA 2005, in: DUPAS, op. cit., p. 30). 

A modernização do aparelho estatal prometida pelo Consenso de Washington 

transformou-se ela mesma numa ameaça à democracia. A ortodoxia neoliberal ignorava as 

demandas sociais e, se necessário, reprimia os movimentos de contestação a esse modelo de 

gestão. Um dos casos mais emblemáticos desse período foram os protestos em massa 

realizados no Brasil pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), organização que 

luta até hoje pela paz no campo e pela reforma agrária. Em especial, vale a pena recordar o 

Massacre de Eldorado dos Carajás, cidade situada no estado brasileiro do Pará. Nesse 

episódio, em torno de 1.500 sem-terra protestavam contra a demarcação de terras para a 

reforma agrária, quando a polícia local foi acionada para sufocar a manifestação. No 

confronto entre os ocupantes e as forças da “ordem”, foram mortos 19 sem-terra pelos 

policiais que deveriam assegurar-lhes o direito à livre manifestação e prevenir justamente o 

enfrentamento entre eles e os seguranças armados dos latifundiários da região. 

Outro acontecimento marcante da época que ajuda a ilustrar os desdobramentos 

nefastos do neoliberalismo latino-americano, ainda no Brasil, foi a atabalhoada declaração do 

ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso que, no afã de aprovar no Congresso 

Nacional uma reforma da previdência que agradava os mercados, mas afetava interesses dos 

aposentados, chamou aqueles que se jubilaram antes dos 50 anos de “vagabundos”. O 

estadista não levou em consideração que muitos dos incomodados com a reforma ingressaram 

no mercado de trabalho ainda bastante jovens, quando isso era possível, e aos 50 anos de 

idade ou um pouco mais já haviam cumprido o tempo de serviço requerido para reformarem-

se. Além disso, na própria administração de Fernando Henrique Cardoso, existiam ministros e 

líderes parlamentares que haviam se aposentado com idades entre 40 e 60 anos. Apesar da 
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gravidade das situações mencionadas, o então presidente do Brasil foi eleito já na primeira 

volta para o seu segundo mandato, que durou de 1998 a 2002. 

O distanciamento do Estado do seu papel de indutor do desenvolvimento, a 

liberalização dos preços e as privatizações de empresas públicas não alcançaram, nem 

automaticamente nem em médio prazo, os fins almejados por seus advogados em termos de 

progresso, igualdade de oportunidades e incremento das condições de vida das populações 

afetadas por essas deliberações. Conforme sintetiza Castro, N. (2012): 

“Em boa parte da América do Sul, a aplicação das políticas neoliberais foi facilitada 

depois da instauração das ditaduras de segurança nacional, do terrorismo de Estado e 

da liquidação física das esquerdas (com assassinatos, sequestros e 

desaparecimentos), possibilitando às oligarquias e a seus mentores restabelecer a 

obediência social. Posteriormente, com a volta negociada às democracias restritas, o 

império do medo subsistiu, manifestando-se então como temor à hiperinflação, ao 

desemprego, à insegurança social, em um ambiente de frustração e subordinação 

reforçado pela desorientação política e pela perda de confiança ocasionada pelo 

colapso do “bloco socialista” liderado pela União Soviética.” (CASTRO, N., op. cit., 

p. 119). 

Esse quadro, no entanto, sofreu um revés entre o final do século XX e início do XXI. 

Os países latino-americanos enxergaram no aprofundamento das relações interamericanas um 

meio de fazer frente às principais potências internacionais em diversas contendas, que vão 

desde a quebra de barreiras comerciais, até questões ideológicas sobre problemas que afetam 

a própria sobrevivência da humanidade, a exemplo do aquecimento global. Reis da Silva 

(2010) esclarece: 

“Com a crise do neoliberalismo no final dos anos 1990, na esteira das crises 

econômicas, das dificuldades em avançar nas rodadas de negociação da OMC, na 

crescente visibilidade do protecionismo dos países centrais, ocorreu a emergência de 

um novo modelo. Amparado em forças nacionalistas, partidos e movimentos 

populares e de esquerda, denunciou-se as crises internacionais, o unilateralismo 

norte-americano nas guerras do Afeganistão e do Iraque e o protecionismo dos 

países ricos. A saída foi aprofundar o processo de integração entre os países latino-

americanos e retomar o desenvolvimento com distribuição de renda e inclusão 

social.” (REIS DA SILVA in: MOREIRA et. al., 2010, p. 378). 

A ascensão de líderes progressistas ou de esquerda em porção considerável da 

América Latina dinamizou todo esse processo. As suas administrações iniciaram uma 
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readaptação das políticas econômicas, sociais e externas pelo continente, priorizaram medidas 

que superassem a difícil década de 1990 e elevassem o padrão de vida da população, 

principalmente através da distribuição de renda e da geração de empregos. Pozo (2009) 

ressalta que esses novos atores emergiram especialmente ao longo do último decênio do 

século XX e assumiram a defesa dos setores que encontravam-se à margem da sociedade de 

consumo e dos progressos tecnológicos que o capitalismo trouxera à região, malgrado à custa 

de uma abertura comercial equivocada. Alguns analistas, segundo esse autor, classificam esse 

movimento como uma guinada à esquerda na América Latina. Mas, ele ressalva que: 

“Embora essa análise seja em parte correta, não se pode falar de uma tendência 

generalizada à esquerda, uma vez que essa expressão não tem hoje o significado que 

lhe era atribuído vinte ou trinta anos atrás. Se bem que a “nova esquerda” é crítica 

quanto ao capitalismo, em vários países ela não se propõe a substituí-lo ou destruí-

lo, optando por exprimir-se na sua preocupação com outras questões, como a luta 

contra a corrupção, a defesa dos direitos humanos, das minorias sexuais, da mulher e 

dos indígenas.” (POZO, 2009, p. 322). 

Com a primeira eleição de Hugo Chávez na Venezuela, em 1998, a América Latina 

passou a indicar o seu anseio por mudanças estruturais na política, na economia e na 

sociedade. O discurso marxista de Chávez, que propunha um confronto de classes aberto, ou 

seja, uma clara disputa entre os interesses da classe média-alta e dos mais ricos e dos 

segmentos menos ou nada atendidos pela dinâmica político-econômica – assim como entre o 

grande capital mais as grandes potências mundiais e os países pobres ou em vias de 

desenvolvimento –, encantou a esquerda sul-americana e logo se difundiu também nos demais 

países do continente latino-americano. Presidentes como Rafael Correa, do Equador e Evo 

Morales, da Bolívia, elegeram-se adotando plataformas de campanha fundamentadas no 

chavismo, contrapondo francamente os interesses norte-americanos e encarnando as lutas 

tradicionais dos povos que se propunham a representar. O modelo chavista de governar, 

igualmente conhecido por “Revolução Bolivariana” ou “socialismo do século XXI” tem como 

meta diminuir a presença norte-americana na América Latina e mesmo no hemisfério 

ocidental, estabelecendo laços de cooperação com Cuba, Síria, Angola, Rússia e outros países 

refratários ao poderio dos Estados Unidos no cenário político e económico mundial (ROETT, 

2006, pp. 120-121). Todavia: 

“son los lazos de Chávez con Beijing los que resultan quizás más preocupantes para 

EEUU. (...) Chávez afirmó que para 2009 desea triplicar las exportaciones de crudo 

a China, pasando de los actuales 150.000 barriles diarios a 500.000. Se trata de un 
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interés común: China quiere reducir su dependencia del petróleo de Oriente Medio, 

mientras que Chávez pretende reducir su dependencia de la venta de petróleo a 

EEUU, su principal cliente en el mundo.” (IDEM). 

Contudo, a experiência progressista na América Latina é muito mais rica, e as suas 

esquerdas nacionais interpretam cada uma a seu modo, as teorias e os métodos que pretendem 

pôr em prática quando assumem o poder. A retórica antissistema de Hugo Chávez e dos seus 

aliados dentro e fora da Venezuela encontrou resistências, por exemplo, em países como o 

Chile, o Peru e o Brasil. 

No primeiro caso, com o advento da redemocratização, foi alçada ao poder uma 

correlação de forças de esquerda moderada conhecida como Concertação, a qual engloba, 

com perdas ou ganhos pontuais de aliados, desde a democracia-cristã chilena – progressista 

em políticas sociais, mas conservadora no que tange questões caras à Igreja Católica, como 

aborto, eutanásia e matrimônio civil igualitário – e os socialistas que na prática abraçaram a 

socialdemocracia, até os comunistas radicais que por determinado período haviam-se afastado 

da aliança. Quem comanda o país precisa, assim, equilibrar-se entre os interesses diversos da 

coligação, sem perder o foco na promoção de justiça social, na garantia da estabilidade 

democrática e na defesa dos interesses nacionais ou regionais nos fóruns internacionais. No 

tocante à política externa, a Concertação orientou o Chile para uma maior participação nas 

relações interamericanas, em especial sul-americanas, ainda que sua parceria privilegiada com 

os Estados Unidos tenha se conservado. Hoecker (2011) atenta para o fato de que a evolução 

dessa política, de um distanciamento da região até a busca por melhorar a cooperação, deveu-

se em parte aos processos de democratização dos países do Cone Sul, o que significou: 

“que los gobiernos que participaron en el proceso constituían una comunidad 

epistémica democrática y partidaria de la cooperación, y coincidieron y actuaron 

coordinadamente para asegurar sus imperativos de supervivencia democráticos; en la 

voluntad de transformar el ambiente anárquico y conflictivo que recibieron en otro 

de cooperación e integración; así como en la voluntad de superar (con matices y 

diferencias) el modelo de Industrialización y Sustitución de Importaciones y 

reemplazarlo por otro de mayor apertura de un modo relativamente convergente.” 

(HOECKER, 2011, pp. 14-15). 

Ross (2006) complementa o raciocínio acima, ao demonstrar que no século XXI a 

política externa chilena aprofundou o interesse pela integração regional, enxergando na 

América do Sul a responsabilidade de capitanear o fortalecimento das relações 
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interamericanas. Esse ponto de vista passou a nortear as relações exteriores do Chile com 

maior vigor durante a primeira gestão da presidente Michelle Bachelet, eleita em 2006 e que 

retornou ao poder recentemente, após um intervalo de quatro anos. O autor comenta que 

Bachelet introduziu o conceito de “regionalismo realista” na sua política externa, e explica as 

suas principais características: 

“En tal sentido, plantea que “la política exterior del próximo gobierno de la 

Concertación tendrá como centro de gravedad efectivo y sello de identidad la región 

latinoamericana”, –  entendiendo por ésta – “especialmente América del Sur”. El 

fundamento de esta opción es la necesidad de construir bases sólidas para los 

intereses del país. (...) En efecto, la cuestión central se formula del siguiente modo: 

“Sobre la base de los elementos en común que nos unen con los demás países del 

área, privilegiaremos los avances, aunque sean modestos, en integración, identidad y 

sintonía política”.” (ROSS, 2006, p. 9).  

O Peru, por sua vez, possui uma história particularmente interessante e rica, permeada 

por esperanças e desapontamentos, uniões e rupturas, entusiasmo e cautela. Os movimentos 

contestatórios e progressistas do Peru atravessaram o século XX enredados em disputas por 

vezes fratricidas, capazes de reacomodar em campos ideológicos distintos antigos partidários 

que se tornaram ferrenhos adversários. A princípio, é mister rememorar a emergência da 

Aliança Popular Revolucionaria Americana (APRA), em 1924, liderada por Víctor Raúl Haya 

de la Torre e que tinha entre os seus simpatizantes iniciais o revolucionário e indigenista José 

Carlos Mariátegui. Brotada das lutas operárias e estudantis, e com o propósito de combater o 

imperialismo norte-americano e criar um grande partido de esquerda pan-americanista, a 

APRA desempenhou um papel importante no sentido de denunciar as desigualdades sociais 

no Peru, combater regimes autoritários, representar segmentos sociais ignorados pelo Estado e 

defender a integração latino-americana. Rénique (2009) enaltece os objetivos da APRA, 

embasando-se em declarações de Haya de la Torre: 

“empreender uma luta em uma dimensão dupla: por um lado, a realização de um 

grande “plano internacional” a partir das “nossas questões caracteristicamente 

americanas”; por outro, coadjuvar a definição dos programas concretos para cada 

país. A questão era determinar onde era mais fácil tomar o poder e proceder a tomá-

lo aí. Mais que “programas imensos”, eram necessários para isso “palavras de 

ordem, apótemas, lemas de luta” provocantes e motivadores. O fundamental era “a 

organização da força, em sua disciplina, em sua unidade, em seu espírito 

revolucionário”.” (RÉNIQUE, 2009, p. 54). 
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Ao longo da sua história, a APRA entrou em conflito com setores mais radicais da 

esquerda, a exemplo da organização maoísta Sendero Luminoso (SL), da guerrilha 

Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA) e do Partido Comunista Peruano (PCP). 

Em 1985, o Peru elegeu o seu primeiro presidente aprista, Alan García, um líder reformista 

jovem e popular. No entanto, ele não foi bem sucedido ao enfrentar uma inflação de mais de 

7.000% e ao deslocar forças policiais para conterem as ações terroristas do grupo SL. Isso 

facilitou o caminho para a eleição do líder carismático, porém autoritário, Alberto Fujimori à 

presidência peruana, em 1990, cujo mandato foi orientado pela doutrina neoliberal. Fujimori 

deu um golpe de Estado dois anos depois de eleito e permaneceu no poder até o final de 2000. 

Esse período foi marcado por terríveis violações à democracia e aos direitos humanos, como a 

esterilização forçada de mais de 270.000 mulheres indígenas e a relação com um esquadrão da 

morte do exército peruano, responsável pela morte de 25 pessoas acusadas de ligação com o 

SL. Além disso, o fujimorismo passou a comandar a mídia nacional e perseguiu 

implacavelmente os opositores do regime. Fujimori se exilou no Japão em 2000 e foi 

condenado à prisão pela Justiça peruana em setembro de 2007. Até hoje, ele cumpre pena em 

Barbadillo, Peru (WASSERMAN, 2001, s/p; SALAZAR, M., 2014, s/p). 

O conjunto das fortes oscilações sofridas pela frágil democracia peruana 

provavelmente contribuiu para que essa sociedade tratasse com reserva políticos de esquerda 

radical. Inclusive o aprismo, que ao longo de sua história percorreu marchou rumo ao centro - 

ou até centro-direita – do espectro político, somente retornaria ao comando do país em 2006, 

justamente com a eleição do ex-presidente Alan García contra o nacionalista e simpatizante de 

Hugo Chávez, Ollanta Humala. Este, por sua vez inspirado pelo pragmatismo que conduziu 

Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores ao poder no Brasil, apresentou ao eleitorado 

peruano um programa de governo considerado de centro-esquerda, menos permeado pelo 

ideário chavista e, em 2011, sagrou-se vitorioso na disputa presidencial após uma campanha 

fortemente rivalizada com a filha de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, representante das 

forças reacionárias. A transformação de Humala refletiu-se, então, na sua política externa: 

“Ollanta Humala tem ensaiado uma maior aproximação do Peru com seus vizinhos 

latino-americanos. Além das diversas visitas realizadas antes mesmo de assumir o 

cargo de presidente (sobretudo aos países vizinhos), Humala deu diversas 

declarações reforçando a vontade do Peru e se colocar mais próximo dos organismos 

multilaterais regionais, como o Mercosul. O primeiro país a ser visitado por ele foi o 

Brasil, seguido de Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Em uma segunda rodada de 

visitas, Humala realizou visitas à Bolívia (onde fez questão de apoiar a reivindicação 
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boliviana de uma saída para o mar, além de discutir uma maior integração entre os 

dois países), ao Equador, à Colômbia e à Venezuela. Além destes países, antes de 

assumir oficialmente a presidência, também visitou EUA, México e Cuba.” 

(VISENTINI; OLIVEIRA, 2012, p. 90). 

Com relação ao Brasil, trata-se de um país com forte tradição progressista no âmbito 

das relações internacionais, porém com graves disparidades socioeconômicas internas; que se 

pretende vocacionado a liderar a América do Sul e mesmo toda a região latino-americana na 

arena global – inclusive por causa da sua dimensão continental, da sua economia pujante, das 

imensas reservas de água doce e de petróleo, do seu encontro de culturas que convivem em 

relativa paz e da sua natureza incomparavelmente diversificada – entretanto, que carece 

melhorar sua experiência democrática, reduzir as desigualdades sociais, estabelecer uma 

relação mais harmônica com o meio ambiente e um melhor aproveitamento das suas riquezas 

naturais. A respeito de uma nação com tamanha multiplicidade de experiências, de recursos, 

de oportunidades e de desafios, é natural deduzir que existe igualmente uma variedade de 

discursos, de visões de mundo, e que o caminho da moderação política é o mais propenso a 

ser seguido por seus governantes, ainda que se possa e deva exigir deles posições firmes sobre 

um tema ou outro. Um claro exemplo foi a eleição do esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva, 

do Partido dos Trabalhadores (PT), à presidência, após dois mandatos consecutivos de 

Fernando Henrique Cardoso, a quem fizera oposição. Lula, como é conhecido no Brasil, 

precisou adaptar o seu marketing eleitoral e sua oratória a setores até então receosos de um 

eventual mandato seu. 

Já mencionamos que, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil viveu 

o ápice da experiência neoliberal apadrinhada pelos países desenvolvidos, principalmente os 

Estados Unidos. No entanto, concernente à política externa, a convergência com os interesses 

do hemisfério norte oscilou entre (i) a subserviência no domínio económico – escancarada por 

três acordos que previam ajuda financeira do FMI (em 1998, 2001 e 2002) –, o respaldo à 

“guerra as drogas”, a prioridade a projetos integracionistas que incluíssem os Estados Unidos 

e a União Europeia, assim como o mau aproveitamento do potencial brasileiro para tornar-se 

um global player ativo e respeitado, e (ii) a preservação da tradição diplomática do Brasil de 

advogar em favor dos direitos humanos nas organizações internacionais, de respeitar o 

princípio da não intervenção e, já no fim do mandato, a percepção de que a Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA), proposta introduzida por Bill Clinton na Cúpula das 
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Américas ainda em 1994, poderia ser mais prejudicial do que benéfica às frágeis economias 

latino-americanas. Almeida (2008) complementa: 

“No final do período, o Brasil dava seguimento a uma antiga proposta do então 

chanceler Fernando Henrique Cardoso (1992-1993) de dissociar o conceito 

geograficamente mais inclusivo de América do Sul daquele politicamente ambíguo 

de América Latina ao convidar, em setembro de 2000, todos os presidentes do 

continente meridional para uma reunião em Brasília colocada sob o signo da 

democracia, da integração física e comercial, da luta contra o narcotráfico e da 

cooperação em matéria de ciência e tecnologia.” (ALMEIDA, 2008 in: SARAIVA, 

op. cit., p. 311). 

A eleição de Lula em 2002 iniciou um novo ciclo para o do Brasil no jogo político 

mundial. Sua campanha eleitoral foi marcada por desconfianças de especuladores financeiros 

externos, refletidas na queda das ações da Bolsa de Valores de São Paulo, na ameaça de 

elevação dos índices que avaliavam a confiança dos investidores internacionais e na 

desvalorização do real, a moeda brasileira, em torno de 40% do seu valor comparado ao dólar. 

Williamson (2012) rememora as razões apresentadas pelos investidores para tanto temor em 

relação ao candidato petista: 

“os investidores previam a vitória de Luiz Inácio “Lula” da Silva, o candidato do 

Partido dos Trabalhadores (PT), um partido socialista com objetivos anticapitalistas 

revolucionários. E não havia dúvida de que Lula era um homem do proletariado: 

tendo nascido no desfavorecido Nordeste, numa família indigente e iletrada que 

migrou para São Paulo, Lula abandonou a escola aos 14 anos e foi trabalhar na 

indústria metalúrgica; depois de se tornar um proeminente dirigente sindical, fundou 

o PT em 1980.” (WILLIAMSON, op. cit., p. 595). 

  A fim de acalmar o mercado financeiro, Lula divulgou, em Junho de 2002, um 

documento intitulado “Carta ao Povo Brasileiro”, no qual tecia críticas às políticas económica 

e externa da administração de Fernando Henrique Cardoso, embora salientasse que respeitaria 

os contratos firmados com os investidores estrangeiros e que o seu governo buscaria guiar o 

Brasil a uma nova era de desenvolvimento e de inserção mais autônoma e altiva na 

geopolítica global. Na Carta, Lula da Silva projetou que: 

“O caminho para superar a fragilidade das finanças públicas é aumentar e melhorar a 

qualidade das exportações e promover uma substituição competitiva de importações 

no curto prazo. (...) Nossa política externa deve ser reorientada para esse imenso 

desafio de promover nossos interesses comerciais e remover graves obstáculos 
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impostos pelos países mais ricos às nações em desenvolvimento.” (SILVA, 2002, 

s/p). 

 Definido esse escopo, não é de se estranhar que o Brasil tenha colaborado para que se 

adiasse até ser enterrado o projeto da ALCA. Conquanto não tenha aderido à resposta 

idealizada por Hugo Chávez – aceite por outros líderes latino-americanos – à ALCA, qual seja 

a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América-Tratado de Comércio dos Povos 

(ALBA-TCP), a nação lusófona encontrou outras maneiras de articular os seus interesses 

económico-comerciais. Vaïsse (2013) lembra que na Cimeira das Américas de 2001, os 

Estados Unidos planejavam a conclusão do processo de implantação da ALCA para 2005, 

quando conseguiria finalmente reunir sob a égide do tratado os 34 países do continente 

americano, correspondendo a aproximadamente 800 milhões de consumidores potenciais. No 

entanto, movimentos críticos à globalização protestaram contra esse fortalecimento da 

hegemonia norte-americana no continente e, em paralelo, o México se recusa a aprovar a 

intervenção dos Estados Unidos no Iraque. A chegada do PT ao poder no Brasil tornou este 

país mais um a se levantar contra o projeto da ALCA, que terminou engavetado na Cimeira de 

2005, após o presidente George W. Bush ter falhado conseguir sua aprovação (VAÏSSE, 

2013, p. 312). 

 Nesse sentido, no decorrer do seu mandato, Lula procurou conservar a parceria 

político-econômica estratégica com os Estados Unidos, mas de maneira soberana e sem perder 

o foco na expansão dos negócios brasileiros para outros mercados e nas alianças fundamentais 

com os vizinhos sul-americanos, além dos outros países latino-americanos e 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Alianças estas que trouxeram de volta o Brasil à 

condição de potência emergente, credenciaram-no como líder regional e influenciaram 

significativamente a recuperação da autoestima do povo brasileiro, após trinta anos de um 

aggiornamento problemático e afanoso do país aos novos tempos de globalização: duas 

décadas de ditadura e uma de arrochos monetários impostos pelo FMI, pelo Banco Mundial, 

bem como por outros representantes do sistema financeiro internacional. 

Outro país que merece destaque nessa discussão é a Argentina. Segundo país mais 

extenso e um dos mais populosos da América do Sul, no decorrer dos anos 1990 era tido 

como modelo de sucesso relativamente à aplicação do receituário neoliberal. O presidente 

Carlos Menem, eleito em 1989 e cujo governo estendeu-se até 1999, coordenou todo esse 

processo. Inicialmente, as reformas econômicas que autorizou envolveram privatizações de 
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serviços públicos essenciais e atraíram investimentos que ajudaram a derrubar a hiperinflação. 

Entretanto, o boom económico argentino não resistiu até o final do século passado e o país 

caiu em uma grave crise ao mesmo tempo financeira e política, posto que a população perdera 

a confiança nas instituições nacionais e o país sofreu, depois de Menem, profunda 

instabilidade com a alternância quase anual de chefes de Estado, entre presidentes eleitos e 

interinos, desde 1999/2000 até a eleição do peronista Néstor Kirchner, em 2003. Panizza 

(2009) detalha os motivos que favoreceram o colapso da economia argentina nos anos 1990 – 

país que, no começo da década, ostentava a condição de modelo do sucesso gerado a partir 

das reformas de mercado: 

“some of the key issues that led to the collapse of the Argentine were specific to the 

country’s political and economic policies. This was particularly the case with 

convertibility, which went against the Washington Consensus preference for 

competitive exchange rates but, after some initial misgivings, was eventually 

accepted and effectively endorsed by the IMF. The success of convertibility in 

securing economic stability became a politica constraint on any policy initiative that 

could be perceived as threatening its permanence.” (PANIZZA, op. cit., p. 135). 

 No âmbito do multilateralismo e da integração regional, é verdade que o menemismo 

fez da Argentina sócia fundadora do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em 1991, uma 

zona de livre comércio que no seu nascimento contava também com Brasil, Paraguai e 

Uruguai. O Tratado de Assunção conjuga as normas que regem o MERCOSUL e destaca que 

a existência dessa instituição acarreta a livre circulação de bens e serviços, a eliminação dos 

impeditivos alfandegários, a convergência do bloco em torno de uma tarifa externa comum e 

de uma política comercial comum em relação a agentes externos e medidas que assegurem 

condições adequadas de concorrência entre os Estados-membros (MERCOSUL, Tratado de 

Assunção, 1991, s/p). 

Para o governo argentino da época, o MERCOSUL era uma janela de oportunidades, 

quer a fim de estreitarem laços com nações sul-americanas, quer com o propósito de 

introduzir, através dessa entidade, os objetivos norte-americanos para o Cone Sul e limitar o 

campo de atuação da diplomacia brasileira. De acordo com Reis da Silva (2010): 

“A Argentina via no Mercosul sua grande opção de inserção estratégica, assim como 

todos os demais países integrantes. O que o governo argentino buscava era ampliar 

seu poder de barganha e evitar uma posição subalterna ao Brasil junto do Mercosul. 

Nesse contexto ocorria um verdadeiro jogo triangular, no qual a Argentina se aliava 

aos Estados Unidos contra uma eventual política brasileira de hegemonia regional e 
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o próprio Chile, mas a aliança com o Brasil lhe fornecia suporte e margem de 

manobra nas relações com os Estados Unidos.” (REIS DA SILVA in: MOREIRA, 

L. et. al., op. cit., p. 324). 

 Os Estados Unidos, contudo, não enxergavam na Argentina um parceiro tão 

privilegiado assim, e isso ficou evidente após o insucesso da administração de George W. 

Bush de finalmente conseguir aprovar a ALCA. As dificuldades argentinas para fixar planos 

económicos de longo prazo, desenvolver-se com qualidade e fortalecer as instituições, além 

do confronto ideológico aberto com os Estados Unidos desde o advento do kirchnerismo
6
, 

prejudicaram a relação com o “grande irmão do Norte”. Para Lowenthal (2006), o fato de os 

Estados Unidos terem considerado a Argentina um aliado extra-OTAN na luta contra o 

terrorismo, o tráfico de drogas e a proliferação de armas nucleares não traduz a real 

importância que a nação sul-americana tem para aquele país: 

“Es posible que el fracaso del gobierno de Bush en rescatar a Argentina durante su 

profunda crisis económica de 2001-2002 no haya sido una aberración ni una 

decisión personal arbitraria del presidente o de su secretario del Tesoro, sino una 

consecuencia previsible de la importancia marginal que el país tiene para 

Washington.” (LOWENTHAL, 2006, pp. 69-70). 

A participação diplomática argentina nos assuntos continentais cresceu de 

sobremaneira a partir de 2003, com a chegada de Néstor Kirchner à presidência. Retomamos 

Reis da Silva (2010), que recorda o abandono do papel de aliado extra-OTAN pela Argentina 

sob o governo de Kirchner e alguns dos conflitos diplomáticos entre o país e os Estados 

Unidos neste início de século: 

“Com estes, cancelou os exercícios militares de Aguila III, o Chanceler Bielsa visita 

e apoia Cuba, a Argentina apoia Evo Morales e se opõe aos Estados Unidos nas 

negociações a Alca. O governo Kirchner se aproxima então da Bolívia, com 

interesse energético, e da Venezuela, que deu apoio financeiro à Argentina. Em 

relação ao Uruguai, o destaque foi a crise das papeleiras, as empresas de celulose 

que se instalaram do lado uruguaio nas margens do Rio Uruguai, o que gerou 

protestos da Argentina.” (REIS DA SILVA in: MOREIRA, L. et. al., op. cit., p. 

344). 

                                                           
6
 Ascenção da família Kirchner ao poder na Argentina: primeiro através do patriarca Néstor Kirchner, que 

governou o país de 2003 a 2007, seguido pela eleição de sua esposa, Cristina Fernández de Kirchner, para a 

presidência, em 2007, cargo que ocupa até hoje. 
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 A cooperação com o Brasil também obteve avanços. Passada uma época de tensões e 

desconfianças mútuas, ambos os países aperfeiçoaram as suas relações. Lula e sua política 

externa conferiram um novo tom à convivência com os Estados vizinhos, não obstante a sua 

evidente ambição de firmar-se como o principal ator internacional americano depois dos 

Estados Unidos. Desse modo, o Brasil procurou não se impor sobre as nações mais frágeis 

política e economicamente, pelo contrário. Isso o aproximou da Argentina, com quem possuía 

objetivos diplomáticos comuns e a cooperação entre os dois tonificou-se, em um primeiro 

momento, intermediada pela necessidade de se consolidar o MERCOSUL como espaço de 

intercâmbios não somente económicos, como também sociais, políticos, culturais. Munck 

(2012) considera que alguns aspectos tornaram o MERCOSUL, no geral, uma aliança bem 

sucedida: 

“Brazilian exports to Argentina increased dramatically and its neighbour became its 

second most important trading partner, behind only the United States. The abolition 

of internal tariffs within the bloc was not always welcomed by its smaller partners, 

but overall they too have benefited. MERCOSUR is not just an economic project 

(...). A whole range of social movments, including the trade unions in particular and 

also the women’s and environmental movements, began to organize on a 

transnational basis. In cultural terms Brazilian ‘difference’ became more relative as 

a whole series of cultural exchanges, particularly in border regions, began to create a 

new regional identity.” (MUNCK, 2012, p. 207). 

 Lula e Kirchner, portanto, sabiam da responsabilidade que tinham para com os povos 

oprimidos da América e que a escolha pela integração e pelo tratamento igualitário para com 

as nações irmãs traria mais prosperidade ao Cone Sul e avalizaria a região para fazer as suas 

reivindicações junto aos demais países e blocos estratégicos de cabeça erguida. O próprio ex-

presidente brasileiro costumava falar que não adiantava se tornar um país desenvolvido, se os 

seus vizinhos permanecem pobres – especialmente porque a imigração ilegal renovaria 

sempre as desigualdades sociais que o poder público tentasse erradicar. Os outros estadistas 

regionais considerados progressistas compartilhavam dessa visão. Apesar da alternância de 

poder em algumas das nações supracitadas, isso não comprometeu o projeto regionalista 

estratégico imaginado pelos novos líderes da virada do século. Isso se deve ao fato de que 

Lula da Silva e Néstor Kirchner, que perdeu a vida em 2010, fizeram os seus sucessores nas 

presidências de Brasil e Argentina: respectivamente, Dilma Rousseff, em 2010, Cristina 

Fernández de Kirchner, viúva do ex-presidente, em 2007. Além disso, o curto intervalo 

durante o qual a direita governou o Chile, entre Março de 2010 e Março de 2014, com a 
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eleição de Sebastián Piñera, não trouxe prejuízos à integração regional e, logo em seguida 

Michelle Bachelet retornou ao poder nesse país, uma aliada do novo regionalismo estratégico. 

Hugo Chávez faleceu em 2013, contudo, o seu vice-presidente, Nicolás Maduro, foi eleito 

chefe de Estado da Venezuela no mesmo ano. Ollanta Humala, Evo Morales e Rafael Correa 

ainda são presidentes. Paraguai e Uruguai são parceiros do sonho integracionista. O atual 

presidente uruguaio, José ‘Pepe’ Mujica, inclusive preencheu o vácuo deixado por Chávez em 

virtude da sua morte, haja vista ter emergido como um líder carismático imprescindível para 

os planos da esquerda sul-americana, principalmente após reordenar a maneira do seu país 

lidar com as questões da dependência química e do narcotráfico, contrariando claramente a 

guerra às drogas incentivada pelos Estados Unidos. Nesse contexto, novas organizações 

regionais foram criadas, além das que já registramos, dentre as quais distinguimos a União de 

Nações Sul-Americanas (UNASUL), e elas serão os temas centrais que abordaremos no 

próximo capítulo. 

Finalizando esta seção, gostaríamos de esclarecer que é impossível dar conta de todas 

as questões da globalização neoliberal e da política externa dos Estados Unidos relativas à 

América Latina. Este nem sequer era o nosso objetivo. O que buscamos foi apresentar as 

bases políticas, ideológicas, sociais e econômicas sobre as quais foram se construindo as 

relações interamericanas desde o término da Segunda Guerra Mundial e realçando 

acontecimentos determinantes. Enfocamos especialmente o período depois da Guerra Fria, 

durante o qual se consolidou muito da experiência democrática latino-americana – com altos e 

baixos – e cujos desdobramentos ajudaram a definir o movimento regionalista, integrador, 

multilateralista que atualmente é bastante forte e abrangente, englobando em maior ou menor 

participação, a depender do bloco ou da organização internacional, todos os Estados da 

América Latina e do Caribe. Não nos detivemos em longas explanações a respeito de 

entidades específicas de integração continental porque serão o assunto do capítulo seguinte, 

no qual discorreremos sobre a história, os fundamentos legais e a importância das mais 

expressivas neste ainda jovem século XXI no sentido de promoção dos valores democráticos, 

da paz, do desenvolvimento e da edificação de um mundo cada vez mais multipolar. 
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2. As organizações internacionais na América Latina em 

um contexto pós-neoliberal 

 

2.1. Do regionalismo aberto aos novos processos de integração 

  

Durante os anos 1990, o processo de integração latino-americana movimenta-se no 

sentido de uma maior abertura aos mercados internacionais. A instabilidade provocada pela 

crise econômica da década anterior, aliada às possibilidades de inserção no cenário 

internacional oferecidas pela globalização, colaborou para que uma nova visão acerca das 

políticas regionalistas se desenvolvesse: o chamado “regionalismo aberto”. Essa expressão 

derivou dos estudos da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), órgão 

vinculado à ONU cujo propósito é projetar ações que contribuam para o desenvolvimento 

económico deste continente, quer através da integração entre os países latino-americanos, 

quer das relações com os demais países. 

As raízes do subdesenvolvimento latino-americano e a sugestão de medidas para 

superá-lo são, no bom sentido, a obsessão das pesquisas e teorias cepalinas desde o 

surgimento desta entidade, em 1948. A sua evolução trouxe conceitos que marcaram o estudo 

das Relações Internacionais, como a tese de “centro-periferia” proposta pelo argentino Raúl 

Prebisch com colaboração do brasileiro Celso Furtado e que fundamentou o pensamento 

cepalino nos anos 1950. Essa teoria deduzia a divisão do mundo em países centrais e 

periféricos: os primeiros dominavam o processo de industrialização e as novas tecnologias, ao 

passo que os outros estavam condicionados a serem nações agrícolas e exportadoras de 

matérias-primas, o que limitava o progresso económico e impedia a mobilidade social de suas 

populações. Conforme sintetiza Corazza (2006): 

“O esquema centro-periferia expressa, assim, uma visão estrutural em que, a partir 

de situações desiguais, os mecanismos econômicos das trocas impedem o 

desenvolvimento da periferia e acentuam a desigualdade em relação aos países 

centrais. (...) a capacidade de organização política de trabalhadores e empresários 

dos países centrais impede que os frutos do maior progresso técnico ali alcançado 
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sejam compartilhados com as economias latino-americanas, através da queda dos 

produtos industriais.” (CORAZZA, 2006, p. 139). 

Outra contribuição importante da CEPAL para o debate em torno de desenvolvimento 

e subdesenvolvimento foi a Teoria da Dependência desenvolvida na década de 1970 por dois 

sociólogos: o brasileiro Fernando Henrique Cardoso – o qual, vale a pena recordar, foi 

presidente o Brasil de 1994 a 2002 – e o chileno Enzo Faletto. A obra “Dependência e 

Desenvolvimento na América Latina”, escrita em parceria por esses intelectuais e publicada 

em 1970, tenta explicar a evolução do desenvolvimento latino-americano à luz dos grupos que 

ocuparam o poder naquele continente. Destacava ainda que os segmentos não pertencentes às 

elites econômicas e políticas, ou seja, o “povo” aparecia nos principais acontecimentos 

históricos como mero coadjuvante, e eram os interesses particulares ou conciliados dos 

diversos conjuntos de poderosos que de fato orientavam as transformações, inclusive as 

reviravoltas, socioeconômicas na América Latina. No âmbito das Relações Internacionais, a 

Teoria da Dependência advogava que as corporações mundiais poderiam corroborar o 

subdesenvolvimento conforme a natureza dos investimentos que realizassem nos países 

“periféricos”: não apenas concernente ao tipo de setor que receberia financiamento, e.g. o 

industrial, como também ao volume investido, isto é, se permitiria, por exemplo, a expansão 

ou se manteria reduzidos os parques industriais nacionais. Além disso, o lucro obtido pelas 

empresas estrangeiras instaladas no mundo subdesenvolvido, não obstante os empregos neste 

gerados, retornaria à matriz e levaria a riqueza para os países de origem dessas 

multinacionais, e não às nações que abriram os seus mercados (CARDOSO; FALETTO, 

2010, pp. 161-177). Carcanholo e Saludjan complementam: 

“Isso significa que, seja pelo comércio internacional, seja pela internacionalização 

do capital (produtivo e de portfólio), a condição dependente se caracteriza pelo fato 

de que, estruturalmente, essas economias produzem um valor excedente que, 

crescentemente, não faz parte da apropriação-acumulação interna de capital, mas 

uma fração deste valor excedente é transferida para as economias centrais e faz parte 

da dinâmica capitalista destas, e não daquelas.” (CARCANHOLO; SAJUDJAN, in: 

FLORES; MARTINS, op. cit., pp. 219-220). 

Uma terceira interpretação proeminente brotada das pesquisas cepalinas acerca do 

desenvolvimento socioeconómico latino-americano é a que mencionamos no início deste 

tópico. Em 1994, Gert Rosenthal, então Secretário Executivo da CEPAL, realizou um 

discurso na abertura do 25º período de sessões da comissão, intitulado “América Latina y el 

Caribe frente a la economía mundial”. Durante a sua exposição, argumentou que, passada a 
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crise dos anos 1980, era necessário que as polarizações ideológicas fossem superadas e havia 

chegado o momento de a América Latina fortalecer as suas relações econômicas intra-

regionais, mas também de abrir-se mais ao comércio com blocos externos, reduzindo o 

protecionismo às importações e elaborando medidas que impulsionassem as exportações e 

tornassem a região mais competitiva (ROSENTHAL, 1994, s/p). Esta visão contém a essência 

da perspectiva de “regionalismo aberto”, cuja definição pode ser encontrada num documento 

produzido pela CEPAL também em 1994, sob a supervisão do próprio Rosenthal: 

“un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado 

tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un 

contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la 

competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento 

para una economía internacional más abierta y transparente. ” (CEPAL, 1994, s/p). 

 Esse modelo integracionista vigorou com força sob os governos neoliberais que, como 

vimos no capítulo anterior, conduziram a política latino-americana ao longo de toda a última 

década do século XX. Também denominado “novo regionalismo”, adequava-se à necessidade 

de os países em desenvolvimento se inserirem num mundo cada vez mais regionalizado e 

globalizado, que, todavia, concentrava na América do Norte, na Europa e na Ásia Oriental as 

suas antigas e novas potências econômicas. De acordo com Sanahuja (2010), num primeiro 

momento, os países latino-americanos buscaram liberalizar o comércio intra-regional através 

da eliminação de barreiras tarifárias. Superada esta etapa, ambicionavam o estabelecimento de 

políticas macroeconômicas comuns e a superação das assimetrias comerciais, inclusive 

fortalecendo as instituições regionais que regulassem esse processo (SANAHUJA, 2010 in: 

CIENFUEGOS; SANAHUJA, 2010, p. 91). Esta série de decisões fortaleceria a imagem da 

América Latina ante os investidores estrangeiros e facilitaria a abertura dos mercados 

estadunidense, europeu e asiático aos seus produtos. No entanto, não foi bem isso que 

aconteceu: a liberalização comercial deu-se, sobretudo, de maneira vertical, e não horizontal, 

isto é, ao passo que os países em desenvolvimento abriram mão de políticas protecionistas, os 

industrializados não fizeram o mesmo. As indústrias sediadas na América Latina não 

dispunham de condições para competir com as suas concorrentes dos Estados Unidos, da 

Europa e da Ásia no mercado internacional e as economias da região foram prejudicadas. Na 

Ásia Oriental, por exemplo, tal liberalização foi realizada de modo mais paulatino e 

responsável. De acordo com Stiglitz (2004): 
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“Tiraram partido da globalização para aumentarem as exportações, acelerando assim 

o crescimento. Mas foram cautelosos e metódicos a remover as barreiras 

proteccionistas, removendo-as por fases, só quando eram criados postos de trabalho. 

Certificaram-se de que havia capital disponível para novos empregos e para a 

criação de empresas, e desempenharam um papel importante na promoção de novas 

empresas.” (STIGLITZ, 2004, p. 102). 

Aqui, portanto, os Estados serviram de mediadores entre os interesses do mercado e os 

das populações asiáticas, ainda que objetivassem aprofundar políticas de cunho liberal. 

Polanyi (2012), no seu clássico livro “A Grande Transformação”, publicado originalmente em 

1944, já notava as contradições da autorregulação do sistema financeiro, ao analisar a 

evolução do capitalismo e as transformações profundas que causou na civilização entre o 

século XIX e o início do XX: 

“A nossa tese é que a ideia de um mercado capaz de se auto-ajustar era uma mera 

utopia. Semelhante instituição não poderia existir sem aniquilar a substância natural 

e humana da sociedade; destruiria fisicamente o homem e transformaria o seu meio 

ambiente num deserto. Como era inevitável, a sociedade tomou medidas para se 

proteger, mas todas as medidas que tomava lesavam a autorregulação do mercado, 

desorganizavam a vida industrial e, por isso, acabavam por prejudicar a sociedade 

em outros aspetos.” (POLANYI, 2012, p. 120). 

No caso latino-americano, conforme explicitamos no capítulo anterior, as nações 

comportaram-se como laboratórios do pensamento neoliberal e radicalizaram na abertura das 

suas economias. O novo regionalismo adequava-se bem a essa experiência, visto que mesmo 

quando fundamentava compromissos de estreitamento das relações intrarregionais, os Estados 

envolvidos assumiam-nos mais com os olhos voltados para o exterior e as possibilidades que 

este ofertava, do que para os graves problemas socioeconómicos que precisavam enfrentar 

internamente através do planejamento de meios de instrumentalizar a seu favor os novos 

investimentos externos e a crescente participação no xadrez político mundial. Acreditavam os 

governos latino-americanos da época, segundo Cervo (2007) que a globalização, o 

multilateralismo – apesar de desarmônico – e a confluência internacional ao redor do 

capitalismo liderado pelos Estados Unidos eram tendências irreversíveis e intrínsecas, ou seja, 

cada uma só seria possível em conjunto com as outras duas (CERVO, 2007, p. 3). 

Preocuparam-se, portanto, mais em aceitar os rumos que as relações internacionais seguiam à 

época do que em questionar o preço a ser pago a fim de serem vistos com bons olhos pelas 

nações desenvolvidas. Uma frase emblemática desse período foi o alerta dado por telefone e 
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captado em investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, em 1998, pelo ex-diretor 

da área internacional do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio de Oliveira, ao ex-Ministro das 

Comunicações deste país, Luiz Carlos Mendonça de Barros, durante a articulação a favor da 

privatização da Telebrás, empresa que geria as telecomunicações brasileiras: “Estamos agindo 

no limite da irresponsabilidade”. Carlino e Stuart (2005) mostram como as privatizações 

foram realizadas de maneira problemática também na Argentina: 

“Em menos de um ano quase todas as empresas selecionadas haviam sido 

privatizadas; permitiu-se a opção de monopólios nos serviços públicos; o estado não 

reteve nenhuma parcela do pacote acionário; as empresas não foram valorizadas 

previamente; houve outorga de reservas de mercado e regulações protetoras para as 

empresas privatizadas; e foi concedida a manutenção dos benefícios monopolistas.” 

(CARLINO; STUART, 2005 in: DUPAS, op. cit., p. 113). 

 Durante esse período de ampla abertura econômica, podemos observar no gráfico a 

seguir que a relação entre a dívida externa e o produto interno bruto (PIB) das principais 

economias da América Latina – Argentina, Brasil e México –, assim como na média dos 

países do MERCOSUL e da Comunidade Andina (CAN) – composta então por Bolívia, 

Equador, Colômbia, Peru e Venezuela –, sofreu algumas oscilações. Entretanto, a 

percentagem do total do PIB destinado ao pagamento da dívida cresce em todos os cenários a 

partir da segunda metade da década de 1990, à exceção do México. Moniz Bandeira (2002) 

salienta que, embora as condições para a crise econômica que atingiu os países latino-

americanos ao fim do século XX remetessem para as políticas de caráter neoliberal instituídas 

pelos regimes autoritários já a partir dos anos 1960, foram os governos eleitos 

democraticamente que cumpriram rigorosamente a cartilha do Consenso de Washington, 

amparados pelo FMI e pelo Banco Mundial. No caso das nações sul-americanas, para além da 

dívida externa elevada, a desregulamentação econômica e a abertura unilateral dos mercados 

conduziram, a um déficit na balança comercial agravado pela ausência de medidas 

protecionistas efetivas no tocante às importações. (MONIZ BANDEIRA, 2002, p. 144). 
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Gráfico 1: Dívida externa total como porcentagem do produto interno bruto (Fonte: CEPAL/CEPASTAT Base de 

Datos) 

  

O contexto socioeconómico relatado propiciou um desgaste gradual do regionalismo 

aberto. Isso não necessariamente ocorreu de cima para baixo, pois os problemas financeiros 

enfrentados não somente na América Latina, como em todo o planeta e sobremaneira nos 

países em desenvolvimento, instigaram a eclosão de movimentos cada vez mais críticos a um 

modelo de globalização que parecia ampliar a marginalização das nações com saúde 

financeira debilitada em benefício das mais ricas e estáveis. Conforme explanamos no 

capítulo anterior, os governos neoliberais latino-americanos, capitaneados por Brasil e 

Argentina, aperceberam-se dessa situação e começaram a questionar a ALCA, que se tratava 

de um mecanismo ainda mais drástico e verticalizado de integração comercial com os Estados 

Unidos, e poderia agravar o desenvolvimento retardado da região. Nas palavras de Cervo 

(2000): 

“Os economistas liberais que se apropriaram das decisões internas e externas em 

matéria de comércio, finanças e propriedade empresarial estavam isolados, mais de 

uma década depois de iniciado o processo de mudança, na convicção de que a 

globalização era benéfica. Os próprios neoliberais de bom senso contrapuseram-lhe 

a noção de globalização assimétrica (...) A globalização passou a ser vista como o 

fenômeno do fim do século XX por meio do qual algumas nações avançadas 

derramaram sua superioridade sobre as nações da periferia, aprofundando e 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Años

Argentina 47,9 35,2 29,9 30,6 34,0 39,3 42,0 44,4 49,4 53,8

Brasil 28,9 33,1 37,9 36,2 25,8 20,7 21,4 23,0 26,5 38,4

México 0 33,3 28,7 29,0 29,8 51,8 42,4 33,3 34,1 31,0

Comunidad Andina (CAN) 48,9 47,1 45,8 48,6 42,7 40,2 41,1 37,2 41,6 48,4

Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)

36,6 36,6 37,4 36,7 30,9 27,0 27,7 29,2 32,7 42,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

P
o

rc
en

ta
je

 
Deuda externa total como porcentaje del producto interno bruto (Fonte: 

CEPAL/CEPALSTAT Base de Datos) 



56 

 

prolongando o desequilíbrio estrutural entre os dois mundos.” (CERVO, 2000, p. 

19). 

A eleição de Hugo Chávez na Venezuela, em 1998, marcou o início de uma nova fase 

das relações interamericanas. A ela, seguiram-se a de outros presidentes de esquerda na 

América Latina que impulsionaram o aprofundamento da integração regional e a conformação 

de novos atores, os quais contemplavam questões para além do multilateralismo económico – 

a UNASUL, por exemplo, engloba desde políticas culturais até questões de defesa territorial e 

dos regimes democráticos nos seus Estados-membros. Ademais, a OEA, sistematicamente 

criticada pela prevalência dos interesses norte-americanos nas suas diretrizes, foi influenciada 

pelas lideranças progressistas que emergiram na América do Sul e em parte da América 

Central (neste caso, especialmente após o retorno do sandinista Daniel Ortega ao poder na 

Nicarágua, em 2006, da eleição do social democrata Álvaro Colom na Guatemala, em 2007, e 

da surpreendente adoção de medidas progressistas pelo liberal Manuel Zelaya, vitorioso na 

disputa presidencial das Honduras em 2005). Nos tópicos subsequentes, discutiremos essas 

transformações e o comportamento das organizações interamericanas neste início de século, 

período que alguns estudiosos classificam como “pós-liberal” ou “pós-neoliberal”. 

Tal denominação refere-se ao fato de que os líderes progressistas latino-americanos 

que ascenderam ao poder depois da eleição de Chávez na Venezuela procuraram recuperar o 

papel do Estado de indutor de políticas econômicas que visem não apenas o favorecimento 

dos mercados, a elevação de juros nacionais a fim de agradar os bancos e a promoção de 

ações integracionistas que firmem parcerias comerciais preferencialmente com os países 

desenvolvidos; esses chefes de governo, por ideologia e pela necessidade de corresponderem 

ao anseio popular por melhores condições de vida, fortaleceram a atuação estatal de modo a 

estender a distribuição de renda, reduzir a distância entre ricos e pobres, aumentar o número 

de famílias categorizadas como de classe média, incluir segmentos afetados por rendas mais 

baixas na sociedade de consumo e gerar mais empregos. Para além do aspecto económico, 

trabalharam – e trabalham – no sentido de melhorar os serviços públicos, desenvolver 

políticas mais eficazes de direitos humanos e promoção do respeito às minorias (mulheres, 

LGBTs, povos originários, quilombolas, pessoas portadoras de deficiência), tanto 

nacionalmente como através das organizações internacionais e requalificarem as democracias 

que administram por meio de incentivos à participação popular, estreitando os canais de 

diálogo com os movimentos sociais, reformando Constituições herdadas dos regimes 

autoritários, a fim de livrá-las de vícios desse período, e submetendo-se regularmente ao jugo 



57 

 

do eleitorado. O caso mais extremo foi justamente o de Chávez, que até 2012, conforme 

Lamrani (2013), participou de 16 processos eleitorais – entre eleições nacionais, regionais e 

referendos revogatórios -, tendo vencido 15 (LAMRANI, 2013, s/p). 

 

2.2. Quanto ao continente: OEA, ALADI, ALBA-TCP, CELAC 

 

A reorientação programática que descrevemos favoreceu um conjunto de políticas 

externas focadas na edificação de uma América Latina mais livre da dependência econômica 

dos países ricos e mais soberana para demandar a seu próprio favor nas mesas de negociação 

internacionais. Isso impôs novos desafios, seja relativamente às parcerias e trocas económico-

financeiras, seja em outras áreas das relações internacionais. Para Cervo (2008), a década de 

1990 significou, no subcontinente, um “abandono da estratégia de crescimento com base no 

nacional-desenvolvimentismo conduzido pelo Estado.” (CERVO, 2008 in: SARAIVA, op. 

cit., p. 327). E prossegue: 

“O desafio que se coloca para a América Latina é o de tomar parte no sistema 

produtivo global, mediante a apropriação de tecnologias e de processos produtivos 

competitivos, e não apenas o de abrir seu mercado, desnacionalizando a produção 

interna sem equilibrar a abertura com a internacionalização de empresas e capitais 

globais.” (CERVO, 2008 in: SARAIVA, op. cit., p. 328). 

Na visão de Fiori (2011), a América do Sul assumiu para si a responsabilidade de 

comandar alterações significativas quanto a um modelo de integração que conferisse maior 

autonomia aos Estados latino-americanos e precavesse do intervencionismo norte-americano, 

tão ativo ao longo do século XX. O autor recorda que a derrota dos Estados Unidos nas 

negociações para a formação da ALCA ocorreu tanto por essa razão, como pela própria 

redefinição da política externa desse país para a América Latina: 

“Este giro político à esquerda ocorreu de forma quase simultânea, e coincidiu com a 

mudança da política externa americana, da nova administração republicana, de 

George Bush, que engavetou, na prática, o “globalismo liberal”, da Administração 

Clinton, e o seu projeto de criação da ALCA, para as Américas.” (FIORI, 2011, p. 2 

apud SALUDJIAN, 2013, p. 15). 
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 Algumas mudanças importantes dessa nova agenda política da região refletem-se, em 

primeiro lugar, na própria autoestima dos países, sobretudo do Brasil e, em menor escala, da 

Venezuela, ansiosos por serem aceitos pela comunidade internacional como lideranças 

regionais. A Argentina, enredada em problemas económicos herdados da década de 1990, e 

apesar da recuperação observada a partir de 2002, com um crescimento de mais de 8% do PIB 

em 2003 (VADELL, 2006, p. 195), não conseguiu estabelecer-se como um ator internacional 

de peso fora da América do Sul. Segundamente, a América Latina percebeu a necessidade de 

criar ou fortalecer instituições de multilateralismo regional, adotando políticas comuns para 

além da cooperação comercial, como a preservação da estabilidade democrática, a 

implantação de novos mecanismos de defesa das fronteiras e dos recursos naturais de cada 

país, a participação dos seus países na mediação de conflitos internacionais, a extensão das 

relações com outras nações do hemisfério Sul, questões de segurança energética e o fomento à 

integração cultural. É importante mencionar também a articulação entre os governos latino-

americanos para reduzirem as assimetrias socioeconômicas entre os seus países. Uma frase 

que caracteriza bem esse objetivo foi enunciada pelo ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula 

da Silva em entrevista ao programa de rádio oficial da Presidência da República do Brasil, 

“Café com o Presidente”, em 2006: “O Brasil não quer ser uma ilha de desenvolvimento 

cercada de países pobres.”
7
 Nesse contexto, reorientou-se a postura dos países latino-

americanos no cenário mundial, sobretudo no que concerne às organizações interamericanas. 

Instituições tradicionais sentiram essas modificações, e, por enquanto, iremos nos debruçar 

sobre uma delas, a Organização dos Estados Americanos. 

Fundada em 30 de Abril 1948 na cidade de Bogotá, Colômbia, e atualmente sediada 

em Washington D.C., Estados Unidos, a OEA congrega 35 países e permanece o maior 

espaço de discussões relacionadas à agenda política do continente americano. Na sua criação, 

foi firmada a Carta da OEA, um documento de 37 páginas que entrou em vigor em 1951 e 

define o papel dessa entidade e quais são os seus organismos internos. Os princípios 

norteadores da OEA constam no Artigo 3 da Carta, e proclamam o seguimento às normas do 

                                                           
7
 Este pesquisador que vos escreve presenciou o próprio Lula proferir frase semelhante em comício eleitoral na 

nossa cidade de origem, Fortaleza, quando visitada pelo ex-presidente durante a sua campanha de reeleição, em 

2006. Lembramos ainda que o respeitado cantor e compositor brasileiro Chico Buarque de Hollanda, ao declarar 

o seu apoio à candidata presidencial apoiada por Lula, Dilma Rousseff, em 2010, enalteceu esse discurso ao 

justificar o seu voto. Na ocasião, ele afirmou que uma das razões para votar na ministra era a manutenção de 

uma política externa “que fala de igual para igual com todos: nem fala fino com Washington, nem fala grosso 

com a Bolívia e o Paraguai”. Entendemos que isso ilustra o valor que uma política externa mais autônoma da 

ingerência norte americana e amistosa para com as nações em desenvolvimento tem para o povo brasileiro e 

quiçá o latino-americano. 
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Direito Internacional como linha de conduta ideal, a defesa de meios pacíficos como 

prioritários na resolução de controvérsias, a importância da democracia representativa para a 

consecução de ideais de justiça, paz e liberdade, a solidariedade entre os Estados-membros em 

casos de agressão decorrida entre alguns desses países ou iniciada por atores externos ao 

continente, o respeito aos direitos fundamentais dos povos representados pela OEA e a 

eliminação da pobreza (OEA, Carta da OEA, 1993, pp. 4-5)
8
. Sena Júnior atenta para o fato 

de que os postulados da Carta da OEA espelham uma busca por integração que remonta a, 

pelo menos, o século XIX, quando ocorreu o Congresso do Panamá (1826), proposto por 

Simón Bolívar e que visava à criação de uma confederação entre os países americanos: 

“Reitere-se apenas que eles não foram proclamados em documento solene 

desprovido de respaldo fático, pois o pensamento integracionista americano 

apresenta raízes históricas profundas e singulares, fazendo-se mister a sua análise 

como fenômeno autêntico de povos marcados por um mesmo passado e em busca 

dos caminhos para a construção de um futuro comum para a região.” (SENA 

JÚNIOR, 2001, p. 104). 

As atividades da OEA são executadas a partir da articulação do seu sistema interno, 

que se divide em: Assembleia Geral, Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 

Exteriores, Conselho Permanente, Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, 

Comissão Jurídica Interamericana, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a 

Secretaria Geral (atualmente ocupada pelo chileno José Miguel Insulza), além de outras 

conferências, comissões e institutos técnicos que colaboram com as tarefas dos demais 

órgãos. 

Ao longo de sua história, a OEA teve participação acentuada na vida política do 

continente e, como relatamos no último capítulo, carrega consigo o dilema de ser um 

instrumento de interferência dos Estados Unidos ou um foro democrático e inclusivo de 

debates acerca dos problemas regionais, obedecendo aos princípios de autodeterminação dos 

povos e de não intervenção. Durante anos, a atuação da OEA esteve negativamente conectada 

com os rumos da Guerra Fria. Villa (2003) assinala que no período compreendido entre o 

segundo pós-guerra e o colapso da URSS, esta utilizava o seu poder de veto no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas para frear sua instrumentalização pelos norte-americanos, que 

viam nesse órgão, na descrição do autor, uma “instância punitiva global”. Assim, foi 

                                                           
8
 Embora tenha sido subscrita pelos países fundadores da OEA em 1948, a Carta foi reformada quatro vezes, 

tendo sido a última em 1993, e por isso a referenciamos com esta data, e não a de sua ratificação. 
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necessário o governo dos Estados Unidos repensar os meios para cumprir sua finalidade de 

expandir o sistema capitalista e derrotar o comunismo. Villa exemplifica: 

“Nessa estratégia encaixou-se bem a OEA: a organização, em várias oportunidades, 

agiu como instância de legitimação dos embates ideológicos, das invasões e da 

capacidade punitiva (militar ou econômica) desenvolvida pelos EUA contra alguns 

países da região, como a Guatemala de Jacobo Arbenz (1954), a Cuba de Fidel 

Castro (1962), a República Dominicana de Bosch (1965), a Granada de Hudson 

Austin (1983) e o Panamá de Noriega (1989).” (VILLA, 2003, p. 56). 

Por outro lado, conforme sublinha Hellinger (2011), a OEA nem sempre agiu em 

consonância com a liderança dos Estados Unidos. O autor recorda que ela se recusou a 

avalizar a guerra dos contra na Nicarágua nos anos 1980, contribuiu para o fim das guerras 

civis na América Central nesse mesmo período e condenou uma tentativa de golpe de Estado 

na Venezuela em 2002, que atendia a interesses estadunidenses (HELLINGER, op. cit., p. 

526). O autor ressalta também a importância da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos “in adjudicating human rights disputes brought by individual and groups of citizens 

against governments in the region.” (IDEM). 

Neste começo de século, em que o neoliberalismo e o regionalismo aberto não 

encontram mais a mesma aceitação por boa parte dos governos latino-americanos, o conflito 

entre uma OEA mais ou menos orientada pela política externa norte-americana se torna ainda 

mais evidente. Sob a influência ideológica de países como Brasil e Venezuela, os países da 

América Latina vêm adaptando a OEA de maneira que ela sirva melhor à preservação da 

democracia nesse subcontinente e não hesitam em desafiar os Estados Unidos e os seus 

principais sequazes contrários à visão de mundo das administrações progressistas, Canadá e 

Panamá. Um claro exemplo disso pode ser verificado na atuação da organização junto às 

manifestações que geraram instabilidade política na Venezuela no primeiro semestre de 2014. 

Ao passo que a UNASUL e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos 

(CELAC), duas entidades que excluem Estados Unidos e Canadá, agiram rapidamente com o 

propósito de acalmar os ânimos entre o Estado venezuelano e as forças de oposição, e a 

primeira ter designado uma equipe a fim de mediar as negociações da contenda sem intervir 

de modo autoritário nas escolhas feitas por ambas as partes conflitantes, a OEA permaneceu 

emperrada em sua atuação, porque não havia consenso entre as propostas amparadas por 

Estados Unidos e Panamá e a opinião dos demais países presentes ao encontro (BARROS, 

2014, s/p). 
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Outro exemplo que ilustra as pressões realizadas na OEA pelos chefes de Estado 

latino-americanos de esquerda relaciona-se com a guerra às drogas. Recentemente, o governo 

do Uruguai despenalizou o cultivo da cannabis (ou maconha) e assumiu para si a regulação do 

plantio e da comercialização da erva. Isso fomentou um grande debate continental referente à 

falência da guerra às drogas, uma política repressora e de interesse dos Estados Unidos a qual 

responsabiliza a América Latina pela produção, pelo refinamento e pelo tráfico de substâncias 

que causam dependência química a milhares de pessoas e difunde o proibicionismo puro e 

simples à comercialização e ao consumo de substâncias psicotrópicas como solução para 

enfraquecer os cartéis de narcotraficantes e livrar os governos dos biliões gastos anualmente 

ora com a guerra, ora com tratamentos para pessoas dependentes. Hakim e Covington (2013) 

notam que o combate às drogas custa ao governo americano, anualmente, cerca de US$ 26 

biliões (HAKIM; COVINGTON, 2013, p. 172), e Hidalgo (2013) recorda que, em 2010, só os 

países centro-americanos combinados investiram US$ 4 biliões no aperfeiçoamento dos seus 

aparatos de segurança e justiça, em virtude do poder dos cartéis nessa região – embora seja 

um valor quase nove vezes menor que as receitas dos cartéis mexicanos e colombianos 

somadas, ao redor de US$ 39 biliões anuais, conforme relatório do Departamento de Justiça 

americano (HIDALGO, 2013, s/p). No esteio da boa recepção que a decisão uruguaia teve por 

movimentos que pregam a legalização das drogas e por parcela importante da imprensa 

mundial, a OEA lançou, em 2013, um extenso documento sobre o tema, no qual defende 

claramente a busca por alternativas à guerra em curso. Para a organização, deve-se enxergar 

um toxicodependente como alguém que carece primordialmente de tratamento e que, quando 

este não obtém o sucesso almejado, é imperioso considerar outras terapias, que abordem 

desde a redução de danos até, em último caso, ao internamento em clínica de reabilitação. 

“Decriminalization of drug use needs to be considered as a core element in any 

public health strategy. An addict is a chronically sick person who should not be 

punished for his or her dependence, but rather treated appropriately. (...) 

Incarceration runs counter to this approach and should only be used when an 

addict’s life is in danger or when his or her behavior constitutes a threat to society.” 

(OEA, 2013, p. 103). 

 Hakim e Covington explicam que há uma fadiga, na América Latina, com relação à 

política antidrogas perpetrada e difundida pelos Estados Unidos e que isso contribuiu para o 

isolamento continental deste país na formulação de novas medidas para essa questão. Até a 

Colômbia, tradicional aliada do governo estadunidense na luta militarizada contra o tráfico, 

vem buscando alternativas. Segundo informações da agência espanhola de notícias EFE, a 
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Corte Suprema colombiana descriminalizou o porte de drogas para consumo pessoal em 2009, 

contrariando inclusive a opinião do então presidente Álvaro Uribe, que defendia uma reforma 

constitucional a fim de assegurar a penalização dos usuários (EFE, 2009, s/p). E mesmo 

expoentes da política e da intelectualidade latino-americanas que possuem bom trânsito no 

meio político dos Estados Unidos vêm apregoando a busca por métodos não repressivos, 

como é o caso dos ex-presidentes brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, colombiano, César 

Gaviria
9
, mexicano, Ernesto Zedillo, e do reconhecido escritor peruano Mario Vargas Llosa. 

Em declaração que estas e outras personalidades latino-americanas da política e da academia 

elaboraram para a Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, consta uma série 

de recomendações para o tratamento do assunto em questão, dentre as quais destacamos: 

considerar a toxicodependência um problema de saúde pública, que precisa ser enfrentado 

primeiramente com terapias médicas e psicológicas não compulsórias; descriminalizar o 

consumo pessoal da maconha; promover campanhas de informação e prevenção mais 

eficientes, que alertem os usuários da destinação do dinheiro do narcotráfico para diversas 

modalidades de corrupção; desenvolver ações em níveis global e regional de desmonte do 

crime organizado e de suas consequências danosas para a democracia, como o estímulo a 

esquemas de corrupção, a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas; respeitar as realidades 

locais no que tange à ingestão de determinadas substâncias (GAVIRIA et. al., 2009, pp. 11-

13). A esse respeito, vale a pena mencionar o caso da Bolívia, cujos habitantes de 

determinadas zonas conservam, há séculos, o hábito de mastigar folhas de coca como forma 

de amenizar os desconfortos provocados pela altitude elevada. O próprio presidente boliviano, 

Evo Morales foi líder sindical dos agricultores que cultivam a folha, chamados cocaleros. Na 

própria ONU, algumas das metrópoles latino-americanas são constantemente citadas em 

relatórios de ONGs e outros organismos internacionais como cidades cronicamente violentas, 

e atribui-se à luta malograda contra o narcotráfico grande parte da culpa por esse problema. 

Assim, Hakim e Covington esclarecem que: 

“O objetivo dos governantes latino-americanos não é a legalização da maconha e de 

outras drogas (...) O cerne do problema, para os líderes latino-americanos, é o que 

pode e deve ser feito para enfrentar a crescente onda de violência e criminalidade 

que põe em risco seus cidadãos e suas instituições.” (HAKIM; COVINGTON, op. 

cit., p. 177). 

                                                           
9
 Foi também Secretário-Geral da OEA por dez anos, entre 1994 e 2004. 
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Um terceiro marco da reconfiguração das relações internacionais na América Latina, 

no tocante à OEA, foi a revogação da suspensão de Cuba dessa organização em 2009, ano em 

que se completaram 47 anos da exclusão da ilha caribenha do sistema interamericano. Embora 

o Departamento de Estado norte-americano não escondesse sua insatisfação e o governo dos 

irmãos Castro tenha recebido o levantamento da sanção com desconfiança, a aprovação, a 17 

de Junho de 2009, da Resolução nº 2438/09 pela Assembleia Geral da OEA, reunida em San 

Pedro Sula, Honduras, indica uma vontade patente dos países americanos de superar 

divergências e injustiças e de afastar fantasmas como o da Guerra Fria, os quais só prejudicam 

a integração continental e a redução das enormes disparidades socioeconômicas que 

continuam atravancando o desenvolvimento da América Latina. Indica, ainda, a opção pela 

via diplomática para a alteração do mapa geopolítico continental e o respeito aos instrumentos 

de concertação internacional, trabalhando para reformar por dentro instituições como a OEA, 

muitas vezes criticada de obsoleta e subserviente à vontade da maior potência regional. 

Tirante a OEA, existem outros projetos que merecem atenção no escopo da integração 

continental: a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), a Aliança Bolivariana 

para os Povos de Nossa América-Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP) e a 

Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). As duas primeiras 

possuem um viés económico, operando, sobretudo, no âmbito da eliminação de barreiras 

comerciais e no planejamento de medidas que fomentem o desenvolvimento continental. A 

ALADI foi criada através do Tratado de Montevidéu em 1980 e compreende treze Estados-

membros, quais sejam: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, 

Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Em seu acordo constitutivo, são definidas as 

principais linhas de ação da entidade: a concessão de uma preferência tarifária para as trocas 

comerciais entre os países-membros; a articulação de ações progressivas que conduzam à 

formação de um mercado comum latino-americano; o estabelecimento de um sistema 

preferencial para os membros com menor desenvolvimento económico – Bolívia, Equador e 

Paraguai -, que oferece programas especiais de cooperação e medidas compensatórias nas 

negociações; o respeito a um multilateralismo horizontal no quadro da cooperação Sul-Sul; a 

inclusão de contrapartidas específicas nos acordos regionais (entre todos os membros da 

Associação) ou parciais (entre dois ou mais), como exigências relativas a políticas de 

preservação ambiental, de promoção do turismo e de colaboração científica e tecnológica 

(ALADI, Tratado de Montevidéu, 1980, s/p). A ALADI preocupa-se com a evolução dos 

indicadores sociais, económicos e demográficos dos Estados-membros e realiza, 
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periodicamente, estudos estatísticos que englobam a relação entre esses dados. Neste século, a 

ALADI tem se preocupado bastante com a integração energética e lançou em 2013, junto à 

Corporação Andina de Fomento – Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e 

outras entidades, o estudo “Energía: Una visión sobre los retos y oportunidades en América 

Latina y el Caribe”, no qual se predica que a integração energética é um forte mecanismo para 

a construção de ações conjuntas que visem à pesquisa de fontes sustentáveis, levando-se em 

conta os movimentos já iniciados nesse sentido por organismos de cooperação regional, assim 

como as realidades específicas de cada país e outros esforços empreendidos mundo afora. 

“La integración energética de América Latina y el Caribe debe considerar, por un 

lado, los objetivos comunes y generales en el marco del proceso regional más 

amplio (CELAC) y, por otro lado, las especificidades de los procesos subregionales 

(CARICOM, SICA, UNASUR, entre otros), y las condiciones y realidades de los 

países de tales subregiones. Diversas acciones de estos procesos regionales y 

subregionales, en el área de la energía y de acuerdo a sus estrategias propias, se 

complementan con esfuerzos de las múltiples iniciativas hemisféricas y 

extrarregionales.” (CAF et. al., 2013, p. 76). 

 A ALBA-TCP, por sua vez, foi constituída em 2004 como alternativa à ALCA. A sua 

composição era do interesse direto do presidente venezuelano Hugo Chávez e, portanto, a 

ALBA-TCP possui um forte viés ideológico. Atualmente, ela possui nove membros – 

Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, Dominica, Equador, São Vicente e Granadinas, Antígua 

e Barbuda e Santa Lúcia. Dentre os seus princípios norteadores, apontamos ideais de 

promover uma cooperação baseada na justiça, na solidariedade e na complementaridade. O 

organograma abaixo apresenta a estrutura sobre a qual funciona a ALBA-TCP: 
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Figura 1: Estrutura da ALBA-TCP (Fonte: Site da Organização) 

  

Para Carrión (2012), o fato de a ALBA ser vista como uma associação de caráter 

socialista e anti-imperialista reduz as suas possibilidades de ampliação do corpo de Estados-

membros. Contudo, louva a organização por seu fito precípuo de combater a pobreza e 

suscitar políticas desenvolvimento sustentável: 

“El ALBA, de su lado, es quizás el más alternativo, rupturista y audaz de los nuevos 

procesos de regionalismo en América Latina, aunque no por ello el más exitoso. Se 

propone desarrollar una integración solidaria, complementaria, con preocupación en 

el bienestar de los pueblos, de cooperación, de comercio justo y de lucha contra la 

pobreza, y teniendo presente el desarrollo sostenible y la defensa de los recursos 

naturales.” (CARRIÓN, 2012 in: ARAVENA, 2012, p. 73). 

Originalmente, essa instituição fora denominada de Alternativa Bolivariana para as 

Américas, em um claro contraponto à ALCA, um projeto essencialmente do governo dos 

Estados Unidos. No entanto, em 2009, uma iniciativa do presidente boliviano Evo Morales 

impeliu a mudança de nome para Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América-

Tratado de Comércio dos Povos. Este tratado congrega apenas três países – Bolívia, Cuba e 

Venezuela –, de onde se percebe um receio dos demais Estados-membros em aprofundarem 

os laços entre si por meio dessa organização. O TCP trata-se de “un conjunto de acuerdos de 
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comercio compensado basado en las ventajas comparativas de cada economía” e não prevê a 

eliminação de tarifas, posto que isso causaria problemas para as obrigações da Bolívia em 

relação à CAN e da Venezuela após sua adesão ao MERCOSUL. Desse modo, é um 

instrumento deveras limitado no que concerne a incrementar a competitividade regional nos 

mercados externos e mesmo os intercâmbios comerciais entre os três países que o subscrevem 

são de baixo volume (SANAHUJA, 2010 in: CIENFUEGOS; SANAHUJA op. cit., p. 101). 

A ramificação de fato mais preponderante da ALBA-TCP é o Banco da ALBA (BA), que 

opera desde 2009 e tem por missão fomentar projetos que melhorem os índices de 

desenvolvimento da América Latina. De acordo com a síntese de Sanahuja: 

“Sus objetivos serán prestar apoyo a las transacciones intra y extra-ALBA, respaldar 

a las empresas “grannacionales”, y llevar a cabo proyectos de desarollo, todo ello a 

través de créditos a tasas que aseguren la sostenibilidad de la institucion y su 

solvencia crediticia, lo que, en principio, parece excluir la financiación concesional.” 

(IDEM). 

 A CELAC foi instituída durante a Cimeira da Unidade da América Latina e do Caribe, 

que aconteceu a Fevereiro de 2010 no México. O seu marco regulatório é a Declaração de 

Cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, um documento bem menos extenso que a 

Carta da OEA, porém que expressa princípios semelhantes: o respeito ao Direito 

Internacional, à não intervenção, à autodeterminação dos povos, aos direitos humanos, à 

democracia e ao meio ambiente; a cooperação em prol do desenvolvimento sustentável e do 

fortalecimento da integração entre os países latino-americanos e caribenhos; e o diálogo 

incessante em nome da paz e da segurança regionais (CELAC, Declaração da Cimeira, 2010, 

p. 3). 

Não é equivocado afirmar que ela também surgiu como um contraponto ao 

intervencionismo norte-americano e à abertura que os Estados Unidos encontraram na OEA 

para exercê-lo ao longo da história. A América Latina intenta firmar-se como uma “zona de 

paz”, capaz de resolver com independência os seus conflitos intra-regionais e apostando, 

sempre que possível, na diplomacia e na arbitragem entre forças divergentes e, não raro, 

polarizadas – basta mirarmos, por exemplo, as tentativas bem ou mal sucedidas de golpes de 

Estado, que geralmente contrapõem movimentos de esquerda e de direita e acirram os 

radicalismos e os preconceitos entre eles. Por essas razões, a CELAC não inclui o Canadá e os 

Estados Unidos, embora a Venezuela tenha proposto, em Janeiro de 2014, que Porto Rico 

fosse convidado a integrar o bloco como território independente (BORÓN, 2014, s/p). Se 
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existia alguma dúvida quanto ao pleno funcionamento e à aceitação da CELAC por parte de 

algum país latino-americano, ela vem se dissipando e há motivos razoáveis para isso, alguns 

dos quais Borón faz questão de distinguir: 

“A transição geopolítica internacional em curso, e que se manifesta no deslocamento 

do centro de gravidade da economia mundial até a Ásia-Pacífico; a declinação do 

poderio global dos EUA; a irreparável queda do projeto europeu; a persistência da 

crise econômica iniciada no fim de 2007 e que parece somente se acentuar com o 

passar do tempo e a permanência de uma “ordem” econômica mundial que 

concentra riqueza” (IDEM). 

 No que se refere à adoção de normas que encaminhem as ações da CELAC na 

construção de uma zona segura e pacífica na América Latina, foi aprovada, na cimeira de 

2011, a Declaração Especial sobre a Defesa da Democracia e a Ordem Constitucional na 

CELAC. Este documento estabelece uma linha de atuação conjunta para o bloco nos casos de 

desestabilização democrática em algum dos seus países-membros. Assim, quando houver 

ruptura da ordem constitucional vigente ou do estado de direito, a presidência pro tempore da 

CELAC deve convocar imediatamente uma reunião extraordinária entre os ministros das 

relações exteriores dos países que integram a organização, procurar solucionar a questão pela 

via diplomática e suspender o Estado em crise até que a situação volte à normalidade 

(CELAC, Declaração Especial sobre a Defesa da Democracia e a Ordem Constitucional, 

2011, s/p). Essa decisão soma-se, no tocante à defesa da democracia pelos órgãos de 

concertação continental, à Carta Democrática Interamericana, aprovada em 2001 pela 

Assembleia Geral da OEA, à criação do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) durante 

encontro dos chefes de Estado da UNASUL, em 2008, entre outras políticas. 

 

2.3. Quanto à América do Sul: UNASUL (MERCOSUL/CAN) 

 

A ascensão de partidos de esquerda aos centros do poder na maioria dos países da 

América do Sul estimulou a emergência de novos atores no campo das Relações 

internacionais, com o propósito de aprofundarem a integração política, econômica e cultural 

nessa região. Além do MERCOSUL, união aduaneira que congrega Brasil, Argentina, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela, e o seu braço político, o Parlamento do MERCOSUL 
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(PARLASUL), outras organizações internacionais existem dentro do escopo de estreitar laços 

entre as nações situadas ao sul do continente americano. Destacamos, entre elas, a UNASUL, 

que reúne doze Estados-membros e nasceu inspirada na União Europeia (UE), visando à 

integração não somente nos âmbitos político e económico, como também social, cultural, 

energético/ambiental e de defesa. 

A UNASUL atualmente engloba os Estados-membros da Comunidade Andina (CAN) 

– Bolívia, Colômbia, Equador e Peru –, do MERCOSUL – Argentina, Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela – mais o Chile, a Guiana e o Suriname; aceitou também México e 

Panamá como observadores; trabalha com quatro idiomas oficiais, quais sejam português, 

espanhol (castelhano), inglês e holandês. O seu Tratado Constitutivo foi assinado em 2008 e 

passou a vigorar em 2011. É composta pelos Estados-membros do MERCOSUL, da CAN, 

além de Chile, Guiana e Suriname. México e Panamá, que participam da organização como 

observadores. Os seus principais objetivos podem ser elencados da seguinte forma: atuação 

política e operacional, quer no âmbito da integração entre os Estados, os povos e as culturas, 

quer na resolução de conflitos; contrapeso à influência da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e dos Estados Unidos geopolítica sul-americana; aprofundar e fortalecer 

as experiências democráticas tanto na América do Sul como em todo o continente; articular a 

favor das demandas comuns dos países-membros nas demais organizações internacionais; 

criar uma zona de livre comércio; promover o desenvolvimento sustentável, com crescimento 

económico, redução das desigualdades sociais e respeito ao meio ambiente; fomentar o 

reconhecimento de direitos  a nacionais de um Estado-membro residente em qualquer outro 

Estado-membro: “cidadania sul-americana” (CESAR, 2011 in: CADEMARTORI et. al., 

2011, pp. 30-31). 

A UNASUL dispõe conselhos temáticos que descentralizam sua atuação, tais como: (i) 

o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), estabelecido em 2008, cujo fito é dar celeridade 

aos processos de mediação/contenção de crises políticas, assim como promover a cooperação 

interestatal no que tange a troca de informações entre Ministérios da Defesa, das Relações 

Exteriores e Forças Armadas dos países que compõem a UNASUL; (ii) Escola Sul-Americana 

de Defesa (ESUDE), criada em 2014, órgão que aspira a ser um think tank regional de 

formação militar e de políticas de defesa dos recursos naturais; (iii) Centro de Comunicação e 

Informação da Secretaria Geral da UNASUL (CCI), cuja ênfase consiste na recuperação e 

conservação da memória histórica dos Estados-membros e a formulação de políticas de 

integração cultural e consolidação da identidade sul-americana entre eles: esta ideia é 
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diretamente conectada à proposição da “cidadania sul-americana”. Muniz (2012) ressalta o 

caráter ambicioso do bloco: 

“The goals are very broad in scope and require long-term commitment and efforts 

from the States. (...) As a response of globalization, States seem to perceive, every 

day more, their incapacity to deal with some treats by themselves, either because it 

is too costly, or because they are also influenced bordering problems. This is why 

the scope of objectives of UNASUL is so large. The problem is that through a more 

specific approach it is easier to achieve success, while in a very broad scope, it is 

very hard to invest in every objective.” (MUNIZ, 2012, p. 78). 

 Esse temperamento audacioso deve-se provavelmente ao potencial de 

desenvolvimento socioeconómico da América do Sul, redescoberto ao longo do processo 

(ainda em curso) de superação dos regimes autoritários e do neoliberalismo, os quais 

atrasaram o progresso da região. Dias (2011) sustenta que a integração sul-americana não 

pode omitir-se com relação ao potencial que as riquezas naturais do Cone Sul oferecem, assim 

como ao passado de colonização do qual brotam muitos dos problemas socioeconómicos e 

culturais que obstam o aprofundamento de políticas de desenvolvimento sustentável e 

superação da pobreza. (DIAS, 2011 in: CADEMARTORI et. al., op. cit., p. 215). O diplomata 

brasileiro Samuel Pinheiro Guimarães, um dos principais entusiastas do novo regionalismo 

estratégico latino-americano, ressalta a necessidade de a UNASUL ter também um olhar sobre 

matérias de segurança e defesa. Em entrevista ao jornal argentino Página 12, foi categórico: 

“A mí me despierta sospechas escuchar cuando me recomiendan que no nos 

preocupemos por nuestra defensa, que otro se va a ocupar. Somos pacíficos, pero no 

tenemos por qué estar desarmados cuando otros tienen armas y las desarrollan y 

cuando sabemos que la industria militar es clave para el desarrollo tecnológico.” 

(GUIMARÃES, 2011 apud GRANOVSKY, 2011, s/p). 

A cooperação entre esses países traz subjacente, ou nem tanto, a necessidade de 

fazerem frente à influência dos Estados Unidos no continente, sobretudo através do 

fortalecimento dos próprios mercados, da ação conjunta em temas de interesse comum no 

plano mundial e, last but not least, da preservação da estabilidade democrática. A dinâmica 

política em toda a América Latina encontra-se em constante ebulição e, desde que os países 

que a constituem tornaram-se independentes das antigas metrópoles coloniais, não raro ela é 

cenário de golpes de Estado, bem ou mal sucedidos, orquestrados por agrupamentos quer à 

direita, quer à esquerda do espectro político. Somente neste jovem século XXI, já ocorreram 

prenúncios de transição política forçada na Bolívia, no Equador, na Venezuela e no Paraguai, 
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na América do Sul, e nas Honduras, na América Central. Nos dois últimos casos, houve de 

fato a substituição dos presidentes democraticamente eleitos, em circunstâncias eivadas de 

desconfianças inclusive por parte de observadores internacionais. O quadro a seguir, 

publicado a 21 de Março de 2014 pela emissora de televisão venezuelana TeleSur
10

, apresenta 

em sequência as movimentações políticas da América Latina no século XXI que culminaram 

em ou caminhavam para golpes de Estado, e que contaram com uma espécie de “intervenção 

democrática” da UNASUL, isto é, a organização agiu para apaziguar as partes sem intervir 

militarmente e de modo imperialista mesmo dispondo de exércitos fortes e bem equipados, a 

nível regional, como o do Brasil e o da Venezuela. Em alguns casos, como o da Venezuela, 

essa atuação foi decisiva para colocar na mesma mesa de negociação governo e oposição 

radicalmente intrigados um com o outro e ora vítimas, ora difusores de toda sorte de boataria 

no intuito de prejudicarem-se mutuamente.  

 

Figura 2: Intervenções da UNASUL em defesa das democracias da região (Fonte: TeleSur) 

 

Por fim, podemos dizer que a UNASUL tem se apresentado como a resposta mais 

eficiente e incisiva ao regionalismo aberto dos anos 1990. Bonavides registra como um 

fundamento positivo da UNASUL o fato de que as nações que a compõem não carregarem 

                                                           
10

 Cf. https://twitter.com/teleSURtv/status/446911845069520896/photo/1.  

https://twitter.com/teleSURtv/status/446911845069520896/photo/1
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ressentimentos históricos, tais como os que afligem as sociedades europeias (BONAVIDES, 

2011 in: CADEMARTORI et. al., op. cit., pp. 45-46). Pelo contrário, a luta integracionista, o 

sonho da Pátria Grande, data já do século XIX e foi capitaneada por heróis regionais como 

Simón Bolívar e José Martí. Luta nascida antes mesmo, portanto, das duas Guerras Mundiais, 

mas também sobrevivente a elas. Por outro lado, retomando Bonavides, há um 

desconhecimento recíproco entre um grande número de latino-americanos (IDEM, p. 47). 

Esta tese não deve ser desprezada, pois sempre aparecerão segmentos da elite política 

dispostos a se aproveitar dessa ignorância para jogar os povos uns contra os outros, como nos 

protestos dos partidos de direita brasileiros a maiores investimentos do governo em 

economias menos sólidas, e.g. Cuba e Paraguai, ou a utilização do termo “chavismo” para 

denegrir um processo integrador que não sobrepõe a abertura dos mercados nacionais da 

região às necessidades mais urgentes de populações ainda muito lesadas por políticas 

econômicas que aumentaram a concentração de renda, sucatearam empresas públicas e pouco 

ou nada investiram na melhoria dos serviços básicos e na erradicação da fome e da miséria. 

Provavelmente, é com essa justificativa que a UNASUL possui, de acordo com o que já 

expusemos, um departamento específico para políticas culturais que aproximem a 

multiplicidade de etnias e tradições que habita a América do Sul, no esforço de valorizar aos 

olhos dos sul-americanos uma cidadania comum, ou comunitária. 

 

2.4. Quanto a América Central e Caribe: SICA, CAFTA-DR e CARICOM 

  

  A América Central e o Caribe constituem, territorialmente, as menores regiões da 

América Latina. Nem por isso, as relações entre os seus países e o restante do continente são 

menos dinâmicas, ou a influência que se exerce sobre elas é menos disputada. Esta dissertação 

mesma é inspirada por uma crise política decorrida num país centro-americano e, já no 

primeiro capítulo, demonstramos que a história da América Central e do Caribe é tão 

permeada pela intervenção norte-americana e por lutas anti-imperialistas como a de qualquer 

nação latino-americana. Concernente às relações internacionais, não é diferente. Os países 

centro-americanos e caribenhos também possuem organizações próprias de concertação 

regional e multilateralismo e estas igualmente atuam por mais desenvolvimento económico e 
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pela construção de democracias soberanas e socialmente justas. Neste tópico, apresentaremos 

três delas e debateremos um pouco sobre como vêm se comportando no século XXI. 

A primeira delas é o Sistema de Integração Centro-Americano (SICA). Trata-se de um 

organismo contemporâneo ao MERCOSUL, tendo sido fundado em 1991 e passado a vigorar 

em 1993. Os responsáveis pela sua criação foram a Costa Rica, El Salvador, Honduras e 

Nicarágua, que subscreveram o seu marco jurídico inicial, o Tratado de Tegucigalpa. Hoje o 

SICA conta também com Belize e República Dominicana.  Dentre os seus objetivos 

primordiais, empreende esforços em favor de: “la defensa de los derechos humanos y la 

democracia, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la violencia, la promoción del 

desarollo sostenible y la preservación del medio ambiente.” (CARRIÓN, 2012 in: 

ARAVENA, op. cit., p. 72). Tem igualmente o propósito de promover nos países centro-

americanos uma experiência duradoura de paz, liberdade, democracia e desenvolvimento 

(IDEM). É no contexto do SICA que foi assinado o Dominican Republic-Central America-

Free Trade Agreement (CAFTA-DR), o primeiro acordo de livre comércio entre os Estados 

Unidos, a América Central e o Caribe. O tratado propiciou que os países envolvidos juntos 

representassem o 14º maior parceiro comercial do mundo em 2013 no que se refere à 

comercialização de bens. Para os Estados Unidos, essa área de livre comércio é um excelente 

negócio, posto que suas exportações aos países centro-americanos mantiveram-se em um 

patamar alto ao longo dos anos, rendendo a US$ 29,5 bilhões em 2013, um aumento de 95,9% 

em 10 anos, segundo informações da representação do governo norte-americano responsável 

por assuntos de comércio. As importações dos integrantes do CAFTA-DR pelos Estados 

unidos totalizaram US$ 30,1 bilhões no mesmo ano, embora com um crescimento menor que 

as exportações entre 2003 e 2013, de 78,5%. 

Apesar dos vultosos rendimentos da parceria privilegiada com os Estados Unidos na 

área financeira, o mais importante acontecimento deste século para o SICA até ao momento 

foi o golpe de Estado decorrido nas Honduras em 2009, já que agitou não somente a vida 

política local, como continental e global, pois os seus desdobramentos preocuparam inclusive 

a ONU, que precisou condenar o golpe, como veremos no próximo capítulo. 

De momento, gostaríamos de explanar brevemente sobre a Comunidade do Caribe 

(CARICOM), outro foro de articulação regional resultante da Associação de Estados do 

Caribe (AEC). A CARICOM é um pouco mais antiga que o SICA: passou a vigorar em 1973 

a partir do Tratado de Chaguaramas e hoje engloba 15 países caribenhos. A sua Secretaria 
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Geral está situada na cidade de Georgetown, Guiana. A CARICOM é uma entidade voltada 

preferencialmente para a integração econômica. Conforme Zero (2014) afirma, os principais 

objetivos da comunidade são a promoção da cooperação econômica e a distribuição equitativa 

dos benefícios da integração: 

“Suas principais atividades envolvem a coordenação das políticas econômicas e o 

planejamento do desenvolvimento; a elaboração e a instituição de projetos especiais 

para os países menos desenvolvidos e o tratamento aos litígios comerciais 

regionais.” (ZERO, 2014, s/p).  

 Vimos neste capítulo alguns dos principais e mais ativos mecanismos de 

multilateralismo regional da América Latina e do Caribe, além da OEA, que também aceita 

representação dos Estados Unidos e do Canadá. Buscamos mostrar o dinamismo das relações 

interamericanas em campos variados, como política, economia, energia, direitos humanos, 

desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza que afeta os países latino-americanos 

há muito tempo. Essas organizações não possuem caráter restrito, apesar de cada uma dispor 

de especificidades. Na verdade, elas atuam em distintos segmentos e não hesitam em se 

posicionar quando o continente atravessa momentos de instabilidade. No capítulo terceiro 

deste trabalho, chegaremos finalmente a Honduras, nomeadamente ao golpe de Estado que 

depôs o presidente democraticamente eleito José Manuel Zelaya Rosales. Esse golpe, apesar 

das suas consequências danosas e ainda mal resolvidas para a nação centro-americana, não 

passou ao largo das organizações internacionais que atuam no continente. Pelo contrário, cada 

uma delas procurou se manifestar e condenar as forças golpistas e reacionárias com maior ou 

menor ênfase, mas sempre apostando no diálogo e no respeito às instituições, como 

explanaremos a seguir. 
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3. O golpe de Estado nas Honduras em 2009 e as suas 

consequências no âmbito nacional e das relações 

internacionais 

 

A 28 de Junho de 2009, um pequeno país centro-americano, com pouco mais de 

112.000 km², recebeu a atenção de toda a comunidade internacional. Tratava-se de Honduras, 

uma nação de quase oito milhões de habitantes, à época, e que faz fronteira com El Salvador, 

Guatemala e Nicarágua. O presidente hondurenho, Manuel Zelaya Rosales, democraticamente 

eleito em 2005 pelo Partido Liberal, fora retirado de casa ainda de pijama na manhã da data 

supracitada, por oficiais das forças armadas. Zelaya foi então conduzido à Costa Rica de 

avião. Em síntese, é este acontecimento que conhecemos como o golpe de Estado nas 

Honduras, em 2009. Coincidentemente, no mesmo dia ocorreria um referendo proposto pelo 

próprio Zelaya, por meio do qual a população decidir-se-ia favorável ou contrária a uma 

mudança constitucional que autorizaria reeleições presidenciais.  

Manuel Zelaya, um homem de negócios, foi eleito por um partido conservador para 

governar de maneira que a estrutura social hondurenha não fosse modificada, apesar de ser 

considerado mais ao centro do espectro político que o seu rival nas eleições de 2005, Porfirio 

“Pepe” Lobo. Entretanto, durante o seu mandato, tomou decisões que desagradaram às elites 

de seu país, como sua aproximação do líder venezuelano Hugo Chávez, a conquista da 

entrada de Honduras na ALBA-TCP e, no plano interno, políticas sociais de combate à 

pobreza e redução das desigualdades: 

“For example, Zelaya instituted a 60 per cent minimum wage increase which 

angered the wealthy business community. The hike in the minimum wage, Zelaya 

declared, would “force the business oligarchy to start paying what is fair.” (...) Trade 

unions celebrated the decision (...). When private business associations announced 

that they would challenge the government’s wage decree in Honduras’ Supreme 

Court, Zelaya’s Labor Minister called the critics “greedy exploiters.” (KOZLOFF, 

2009, s/p). 
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Em 2009, segundo a CEPAL
11

, a pobreza naquele país afligia mais de 65% da 

população. As Honduras são tradicionalmente conhecidas como uma “república das bananas”, 

haja vista a dependência econômica das exportações desta fruta. Isso influenciou a política 

local, pois as companhias responsáveis pelo cultivo e exportação da banana hondurenha, com 

o aval da embaixada norte-americana, agiam no sentido de aparelhar o Estado a seu favor 

(COMISIÓN DE VERDAD, 2012, p. 43). Para este fim, aquele modelo de regionalismo 

aberto o qual analisamos no segundo capítulo foi fundamental. Embora pareça uma 

contradição falar em aparelhamento estatal servindo-se de um percurso ideológico que, grosso 

modo, defendia Estado mínimo, na verdade não é. O Estado é necessário para que se 

apliquem medidas fiscais que fomentem a abertura econômica, dinamizem o comércio 

internacional entre países e/ou blocos e regulem, bem ou mal, as privatizações do setor 

público, sem que isso tudo seja feito de maneira que pareça impositiva ou autoritária. O 

informe da Comissão da Verdade que investigou a natureza, o contexto e as consequências do 

golpe nas Honduras enfatiza o aspecto condenável desse comportamento: 

“Nuevos intereses económicos y empresariales vinculados al nuevo orden global han 

permeado a los partidos políticos, al punto de ceder incluso, la titularidad de una 

parte del territorio nacional a estos capitales transnacionales, como es el caso de las 

empresas maquiladoras, la industria extractiva y la más reciente creación de las 

“ciudades modelo” o Regiones Especiales de Desarrollo actualmente em 

discusión.” (IDEM, p. 47). 

 A esse respeito, importa mencionar Boaventura de Sousa Santos, que identificou a raiz 

das dificuldades de governar enfrentadas por partidos e políticos progressistas no continente 

americano: “A esquerda tem o poder político, mas a direita continua com o poder económico” 

(SANTOS apud MERLINO, 2010, p. 40). Aí se encontra igualmente a origem do golpe 

contra o presidente Zelaya. O próprio intelectual português, dois anos mais tarde, completaria 

essa linha de raciocínio, ao examinar o poderio norte-americano sobre os países da América 

Latina durante a primeira década do século XXI: 

“al final de la década el imperio regresó a América Latina. ¿Cómo lo hizo? Con el 

golpe de Estado en Honduras y con las siete bases militares en Colombia. El acceso 

y el control de los recursos naturales son objetivos principales, no sólo de los 

Estados Unidos sino también de países europeos que están en lo mismo.” (SANTOS, 

2012, p. 30). 

                                                           
11

 Cf. “América Latina (18 países): personas en situación de pobreza e indigencia, alrededor de 2002, 2009 y 

2010”. Disponível em: http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/8/45168/tabla-pobreza-indigencia-

18paises-es.pdf. 

http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/8/45168/tabla-pobreza-indigencia-18paises-es.pdf
http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/8/45168/tabla-pobreza-indigencia-18paises-es.pdf
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 O golpe nas Honduras, portanto, teria derivado de uma articulação do governo dos 

Estados Unidos? Chegaremos lá. Antes, contudo, podemos indagar o que seria um golpe de 

Estado. Bankowicz (2012) apresenta uma conceituação breve e bastante objetiva. Para ele, 

golpe de Estado é: 

“the illegal overthrow of the existing political power by a small group of 

conspirators, who use the strategy of a sudden seizure of neuralgic state institutions 

and facilities, and is accompanied by violence or by the threat of its use.” 

(BANKOWICZ, 2012, p. 19). 

 Não se trata de uma definição hermética, nem só existe uma maneira de aplicar um 

golpe de Estado. Na verdade, o próprio autor reconhece que a noção de golpe sofreu várias 

alterações ao longo da história, em virtude da multiplicidade de vezes em que essa forma de 

se emergir ao centro do poder foi utilizada. Como demonstramos no primeiro capítulo, a 

própria América Latina serviu de laboratório para diversos golpes de Estado, e cada um deles 

continha particularidades. Nem todos foram incitados por lideranças militares ou pouco 

carismáticas, e o caso mais emblemático disso na região, pelo menos no século XX, foi o de 

Getúlio Vargas (1937), no Brasil. Poderíamos ainda recordar o golpe fracassado dado por 

Hugo Chávez e três centenas de militares contra o presidente Carlos Andrés Pérez, em 1992, 

cuja justificativa seria impedir justamente o avanço das políticas neoliberais, que o próprio 

chavismo viria a contribuir para a sua derrota na América Latina a partir de 1998. 

No caso de Honduras em questão, um dado interessante foi a operação surpresa que 

depôs o presidente Zelaya. O fator do inesperado é aspecto inerente a golpes de Estado, 

porque, como conceptualiza Bonavides (2003): 

“São características do golpe de Estado: a surpresa, a subitaneitade, a violência, a 

frieza do cálculo, a premeditação, a ilegitimidade. 

Faz-se sempre a expensas da Constituição e se apresenta qual uma técnica específica 

de apoderar-se do governo, independente das causas e dos fins políticos que a 

motivam.” (BONAVIDES, 2003, p. 421). 

Entretanto, a América Latina atravessava uma sucessão de eleições vencidas por 

presidentes, se não de esquerda, comprometidos com um processo de integração regional que 

possuía – e possui – notadamente um viés progressista, compreendendo desde metas claras 

como a redução das disparidades socioeconômicas até projeções mais abstratas como 

impulsionar, através de novas modalidades de cooperação entre os países do Sul e entre estes 
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e os do Norte, um mundo mais socialmente equânime e justo. Essa euforia pode ter 

colaborado para que os líderes, os pensadores e a população latino-americana atentassem 

pouco à possibilidade de um golpe de Estado em Honduras, até porque a tentativa mais 

recente, que ocorrera na Bolívia, em 2008, fora eficazmente dissolvida pela diplomacia 

regional. Smith (2012) traz à baila essa particularidade do golpe hondurenho e repara que o 

palácio presidencial, diferentemente de outras tomadas de poder no subcontinente, não foi 

tomado de assalto pelas forças armadas, tampouco foi um militar de alta patente a assumir o 

comando da presidência, mas sim o poder foi transferido para o próximo na linha de sucessão, 

o presidente do congresso Roberto Micheletti: 

“military officers did not seize control of the presidential palace. On the contrary, 

they turned effective power over to the official who was next in line, the leader of 

the congress. Clearly, soldiers were operating not with the intention of establishing a 

military regime, but in the service of a disgruntled faction of civilian leadership. 

This was a coup by the armed forces, but not a takeover.” (SMITH, op. cit., p. 336). 

 Rony Martinez, jornalista hondurenho da Radio Globo, uma das que posteriormente 

sofreram censura do governo de facto, ilustra esse ponto de vista. À data do golpe, Martinez 

tinha 26 anos e já trabalhava naquela emissora, que era basicamente uma rádio musical. Em 

entrevista concedida à revista brasileira Fórum três anos depois, ele conta que foi para o 

trabalho como num dia normal, e a novidade residia na consulta popular por meio da qual a 

população se manifestaria se desejava, para as eleições presidenciais de 29 de novembro, uma 

urna a mais na qual seriam depositados os votos a favor e contra a instalação de uma 

Assembleia Constituinte. Todavia, ao chegar à rádio, veio o baque: 

“Quando chegamos à rádio às 5h45 da manhã ela estava tomada por militares. Não 

sabíamos o que acontecia em Honduras. Eles disseram que tinham tomado o mando 

do país e que não poderíamos entrar na rádio. Insistimos muito e nos 

comprometemos a transmitir sem dizer o que passava. (...) Tinham derrubado o 

Presidente (...) Tinha aprendido o que era uma ditadura, mas a partir deste momento 

conheci na prática o significado de um golpe.” (MARTINEZ apud BARBOSA, 

2012, s/p). 

 O relatório elaborado pela Comissão da Verdade que investigou as causas e os 

desdobramentos do golpe hondurenho reitera a fragilidade das instituições das Honduras e 

observa que: 
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“no es necesaria una amenaza externa o un shock generacional para disminuir 

ampliamente las estructuras democráticas formales. Dichas estructuras son 

fácilmente obsequiable a pactos de poder económico y político entre las familias 

empresariales, mermando los derechos civiles y políticos de la población excluida, y 

que en su mayoría soporta estóicamente un régimen político de escasas alternativas.” 

(COMISIÓN DE VERDAD, op. cit., p. 19). 

Para se consumar o golpe, foi necessária, como sugerido por Smith (2012), uma 

liderança civil por trás que conferisse à ação um caráter de legitimidade. No caso, o próprio 

presidente do congresso, que inclusive pertencia ao mesmo partido de Zelaya. Além dele, 

houve a colaboração do poder judiciário, que tinha as suas altas cortes militando abertamente 

contra a proposta de referendo e, por causa disto, abandonaram o presidente à própria sorte: 

“Ni la Corte Suprema, ni el Tribunal Supremo Electoral ni su propio partido 

confiaban ya en él y, además, estaban intentando a contra reloj, y de todas las 

maneras posibles, evitar la celebración del referéndum. Entre esas "maneras 

posibles" estaba la promulgación de una ley que convertía a la consulta en ilegal, 

pero también la posibilidad de declarar chiflado a Zelaya e inhabilitarlo para seguir 

sentado en el sillón presidencial.” (ORDAZ, 2009, s/p). 

 Meyer (2010) cita outras instituições que rivalizavam contra e a favor do referendo. 

Contra: a Igreja Católica, grupos de evangélicos, o Procurador Geral, associações comerciais 

e quatro dos cinco partidos nacionais com representação parlamentar no congresso, dentre os 

quais o Partido Liberal a que pertencia o presidente Zelaya. A favor: os sindicatos, 

camponeses, movimentos feministas, minorias étnicas – e outros que enxergavam no 

referendo uma porta de saída da exclusão social –, além do partido Unificação Democrática, 

de esquerda (MEYER, 2010, pp. 3-4). No caso da Igreja Católica, por exemplo, o arcebispo 

de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, solicitou a Zelaya que não retornasse às 

Honduras, sob ameaça de isso instigar um conflito que desataria num banho de sangue: 

“Un regreso al país en este momento podría desatar un baño de sangre. Se que usted 

ama la vida, se que usted respeta la vida. Hasta el día de hoy no ha habido ni un solo 

muerto hondureño. Por favor medite, porque después sería demasiado tarde” 

(MARADIAGA apud BARRÍA, 2009, s/p). 

 À colaboração do poder judiciário, especialmente da Suprema Corte de Honduras, 

deve-se o discurso que advoga a “legitimidade do golpe”. E colocamos a expressão entre 

aspas porque não nos parece sensato ou de boa fé chamar de legítima uma tomada de poder 

planejada em surdina e que, como explanaremos, trouxe efeitos nocivos à qualidade da 
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democracia hondurenha. Entendemos que o único resultado “positivo”, mais aspas, do golpe 

de Estado nas Honduras foi deixar a comunidade internacional, sobretudo os países latino-

americanos, em alerta para as conspirações que diariamente ocorrem em seus territórios 

contra quaisquer governos que procurem reformar estruturalmente tais sociedades. E, ainda 

assim, essa consequência nem sequer foi tão “positiva” assim, posto que, em 2012, essa 

região foi acometida por mais instabilidade, com um novo golpe de Estado, dessa vez no 

Paraguai. Tanto este como o decorrido nas Honduras, pertencem a uma categoria de golpes 

considerados “constitucionais”. Boaventura de Sousa Santos (2009) define o que seriam: 

“Não é um movimento concertado, muito menos uma conspiração. É um 

entendimento tácito entre elites político-econômicas e judiciais, criado a partir de 

decisões judiciais concretas, em que as primeiras entendem ler sinais de que as 

segundas as encorajam a ser mais ativas, sinais que, por sua vez, colocam os setores 

judiciais progressistas em posição defensiva.” (SANTOS, 2009, s/p). 

 Embora discordemos da distinção feita pelo intelectual português entre “entendimento 

tácito” e “conspiração”, pois nos parecem componentes da mesma armadilha à estabilidade 

democrática, convergimos na apreciação de que, na iminência de um golpe constitucional, os 

segmentos do poder judiciário mais progressistas, ou pelo menos democratas, ficam na 

defensiva quanto a denunciar o lobby feito pelos magistrados de instâncias superiores visando 

a destituir um governo. Rosenmann (2013) ajuda a elucidar aquele conceito. Segundo ele, 

chamar um golpe de “constitucional” é um eufemismo criado para dar um cariz de legalidade 

à ação militar de depor um chefe de Estado: 

“Se redacta un edicto judicial declarando ilegitima las acciones del presidente. 

Situado fuera del orden constitucional, puede ser destituido. Los militares se limitan 

a cumplir la orden emanada de la Corte Suprema hondureña. Se trata de restaurar y 

no asumir el poder directamente. Son los guardianes que apoyan la acción del poder 

político.” (ROSENMANN, op. cit., p. 190). 

  Micheletti, então, assumiu a presidência de facto. No entanto, a sua posse não foi 

reconhecida por nenhum país em todo o continente americano e foi enfaticamente repreendida 

por diversas organizações internacionais, sobretudo as que apresentamos no capítulo anterior.  

 

3.1. A reação das organizações internacionais ao golpe de Estado 
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A ONU, na 93ª sessão plenária da sua Assembleia Geral, aprovou a Resolução 63/301, 

na qual expressava sua preocupação com o golpe hondurenho e a quebra da ordem 

constitucional, exigiu a restauração imediata e incondicional do presidente democraticamente 

eleito Manuel Zelaya e decidiu firmemente não reconhecer nenhum governo que não fosse o 

dele (ONU, A/RES/63/301, 2009, s/p). 

A OEA igualmente condenou o golpe, clamou pelo restabelecimento da 

constitucionalidade e da democracia, repudiou atos de violência e a detenção de ex-ministros 

do governo Zelaya, como Patricia Rodas, das Relações Exteriores e demandou a devolução 

imediata da chefia de Estado a Zelaya (CP/RES. 953 (1700), 2009, s/p). Em seguida, por meio 

da Resolução AG/RES. 2 (XXXVII-E/09), a OEA suspendeu a participação de Honduras nas 

suas atividades. Para Herz (2011), essa entidade agiu de modo coerente com a sua missão de 

promover a democracia no continente americano e primar pelos meios diplomáticos e 

pacíficos de resolução de conflitos: 

“The OAS’s democratic paradigm is geared toward stabilization of the political 

system, and allocates a large part of its budget toward generating a negotiating 

process. It has thus promoted national dialogue in countries where political 

institutions have been in crisis (...) Intra-elite negotiations are often produced 

through the establishment of a mesa, as was the case in (...) Honduras. The aim is to 

follow negotiations between political actors and diffuse polarization.” (HERZ, op. 

cit., pp. 68-69). 

  A UNASUL, por sua vez, lançou um comunicado rechaçando o golpe, exprimindo 

sua convicção de que os conflitos internos de um país devem ser resolvidos no âmbito da 

institucionalidade democrática e do estado de direito e condenando especificamente o 

sequestro do presidente Zelaya, que fora deportado para a Costa Rica, as ações contra os seus 

ministros e o apoderamento ilegal das instituições hondurenhas pela intentona golpista 

(UNASUL, 2009, s/p). Sanahuja (2012) chama atenção para o fato de que esse organismo não 

tinha condições de avançar muito na sua articulação pelo retorno à democracia nas Honduras. 

Sob a ótica desse autor, com a qual convergimos, Brasil e Venezuela desempenharam papel 

mais decisivo com a perspectiva de solucionar a crise: 

“la actuación de UNASUR se situó al rebufo de las iniciativas unilaterales de 

Venezuela y Brasil. Además, fue poco efectiva ante la tenaz resistencia de los 

sectores oligárquicos hondureños que respaldaban el golpe, así como la ambigua 

actitud de algunos Estados miembros, más temerosos de la expansión del 
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“chavismo” que de la involución democrática en Honduras.” (SANAHUJA, 2012, 

in: SERBIN; MARTÍNEZ; RAMANZINI JÚNIOR p. 54). 

O Grupo do Rio, órgão que integra a estrutura da CELAC, divulgou uma declaração 

na qual salienta ser inaceitável a tomada de poder pela força, rememora a urgência de se 

garantir a liberdade de expressão e a integridade física dos profissionais dos meios de 

comunicação, insta às forças armadas que se subordinem ao seu verdadeiro comandante em 

chefe, o presidente Zelaya e pede respeito aos direitos humanos do povo de Honduras 

(GRUPO DE RÍO, Declaración del Grupo de Río, 2009, s/p). 

A ALBA emitiu declaração conjunta de seus Estados-membros conclamando as 

demais instituições de concertação regional a recusarem representações diplomáticas enviadas 

pelo governo de facto (ALBA, Declaración Conjunta, 2009, s/p). 

A CARICOM colocou-se à disposição da OEA tendo em vista contribuir com a 

restauração da democracia em Honduras (CARICOM, Press Release 254, 2009, s/p). 

O SICA congelou todas as operações do Banco Centro-Americano de Integração 

Econômica (BCIE) referentes às Honduras, suspendeu a cooperação política, econômica, 

financeira, cultural, desportiva e turística com a administração formada pelos golpistas e El 

Salvador, Guatemala e Nicarágua fecharam as suas fronteiras durante 48 horas, ameaçando 

prejudicarem mais ainda a entrada e saída de produtos para comercialização caso não 

houvesse volta à ordem constitucional e democrática (EL NUEVO DIARIO, 2009, s/p). 

A presidência da União Europeia divulgou um comunicado condenando as ações 

militares que rumaram para a destituição do presidente Manuel Zelaya e de seu gabinete e 

instou a liberação imediata de todos os agentes do governo detidos pelas forças golpistas 

(CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 11530/09, Presse 198, 2009, p. 1). 

A reação do governo dos Estados Unidos foi a mais polêmica. Num primeiro 

momento, o presidente Barack Obama uniu-se aos demais líderes regionais e aos outros 

players internacionais de peso na condenação ao golpe. Designou a sua Secretária de Estado, 

Hillary Clinton, para responder em nome da Casa Branca e ela, por sua vez, apontou o prémio 

Nobel da Paz Óscar Arias, presidente da Costa Rica, para se reunir com Zelaya e Micheletti a 

fim de resolver o impasse. No decorrer de Julho e Agosto de 2009, Arias empreendeu 

esforços para que as partes conflitantes aceitassem compor um governo de reconciliação 

nacional. Foi assim que se elaborou o Plano Arias ou Acordo de San José, um conjunto de 
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itens cujo cumprimento previa a recondução imediata de Zelaya à presidência para que 

concluísse o seu mandato no prazo normal, que oficialmente terminaria a 27 de Janeiro de 

2010. Nesse interregno, seriam realizadas regularmente as eleições marcadas para 29 de 

Novembro de 2009, todavia sem que se convocasse uma consulta popular a respeito da 

formação de uma Assembleia Constituinte. Além disso, Zelaya não teria poder sobre as forças 

armadas no mês anterior às eleições e os delitos cometidos pelos golpistas seriam 

amnistiados. (ACUERDO DE SAN JOSÉ, 2009, s/p). Nenhuma das partes interessadas 

subscreveu o tratado e a própria Suprema Corte de Justiça das Honduras pronunciou-se em 

oposição ao acordo (AFP, 2009, s/p). Portanto, os esforços iniciais de Arias não obtiveram 

sucesso.   

Mas, o que teria contribuído para que a atuação estadunidense na crise hondurenha 

gerasse polémica? Avelar (2010) pondera algumas questões importantes. A primeira delas é 

recordar que o comando militar hondurenho teve sua formação na Escola das Américas, 

instituição ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos com o objetivo de combater 

a “ameaça comunista” durante a Guerra Fria e cujos egressos participaram na linha de frente 

de alguns dos governos mais sanguinários do período de regimes militares que assombrou a 

América Latina entre as décadas de 1960 e 1980. Para Avelar, o presidente americano 

equilibrava-se entre condenar o golpe, mas fazê-lo de uma maneira que não fortalecesse a 

imagem de Chávez, pois era o que a direita dos Estados Unidos queria para desqualificar a 

imagem de Obama (AVELAR, 2010, s/p). Assim: 

“Enquanto durou o vacilo, a Organização dos Estados Americanos, com empurrão 

dos países da Alba, se adiantou e condenou o golpe sem ambiguidade, exigindo o 

“retorno imediato” de Zelaya. Pela primeira vez na sua história, os EUA ficavam a 

reboque de uma OEA que já não era uma coleção de 34 fantoches.” (IDEM). 

 Essa reação titubeante de Obama ia claramente de encontro a uma nova, mais amistosa 

e menos assimétrica relação com a América Latina durante o seu mandato. No entendimento 

de Main (2010), isso ocorre porque o establishment político norte-americano, de maneira 

geral, ainda enxerga tudo o que se segue do México para baixo com uma visão 

preconceituosa, herdada do maniqueísmo da Guerra Fria (MAIN, 2010, p. 21). Os 

congressistas republicanos revelam bem essa tendência. Garcia (2009) elucida: 

“Não é segredo para ninguém que a atitude a ser adotada pelos Estados Unidos em 

relação a Honduras se transformou no cavalo de batalha dos conservadores no 

Congresso (...) 
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É sabido que a aprovação de Thomas Shanon como embaixador dos EUA em 

Brasília e de Arturo Valenzuela para subsecretário para a América Latina sofre 

restrições de parlamentares republicanos que advogam uma atitude “compreensiva” 

de Washington em relação aos golpistas de Tegucigalpa.” (GARCIA, 2009, p. 128). 

Apesar de expoentes do Partido Republicano terem cerrado fileiras ao lado do governo 

hondurenho ilegítimo e não reconhecido por nenhuma organização internacional séria, não se 

pode eximir a gestão Barack Obama-Hillary Clinton de responsabilidade com o que se passou 

nas Honduras após a alternância de poder. Retomamos Main: 

“There is no simple dichotomy among the new left-leaning governments of Latin 

America, but rather a plurality of lefts in Latin America, all of which are based in 

profound aspirations for effective political, social and economic change. It is a 

renaissance of sorts of nationalist and socialist aspirations that were strong in the 

1940s and then became victims of the counter-offensive of conservative elites and 

Cold War overt and covert action by the United States.” (MAIN, op. cit., p. 21). 

 Kozloff (2009) acrescenta que a retórica chavista, muito direta e considerada deveras 

radical pelos Estados Unidos, mais o desejo de Chávez de influir cada vez mais nos destinos 

da América Latina e de utilizar-se dos recursos económicos venezuelanos para atingir essa 

meta, atestam a perda de espaço do governo norte-americano na região elevam a temperatura 

das relações interamericanas: 

“Even if the Obama administration did not play an underhanded role in this affair, 

the Honduran coup highlights growing geo-political tensions in the region.  In recent 

years, Chávez has sought to extend his influence to smaller Central American and 

Caribbean nations.  The Venezuelan leader shows no intention of backing down 

over the Honduran coup, remarking that ALBA nations “will not recognize any 

[Honduran] government that isn’t Zelaya’s.”” (KOZLOFF, op. cit., s/p). 

Lewis (2009) vai mais além e percebe que a pressão sobre o presidente estadunidense 

foi fraca, no cômputo geral, e deduz que isso só facilitou que o governo de facto conseguisse 

se preservar no poder e convocar eleições altamente suspeitas. Além disso, o articulista traz a 

informação de que, enquanto os movimentos sociais lutavam para reformar a constituição e 

melhorar as condições de vida na segunda nação mais pobre do continente, a administração 

formada pelos golpistas investia milhares de dólares em prol da, por assim dizer, alternância 

de poder com o outro partido de direita hondurenho, o Partido Nacional: 

“The de facto government and its backers invested $400,000 (that we know of) in 

bipartisan lobbying, and succeeded in implanting a deeply distorted narrative of 



84 

 

events--a nouveau cold war story starring Hugo Chávez as puppet master and Zelaya 

as marionette.” (LEWIS, 2009, s/p). 

 Para Chomsky (2009), excede as fronteiras da imaginação o absurdo da visão de que 

Washington não dispunha de indícios do que estava por vir nas Honduras, um país altamente 

dependente da economia norte-americana e cujo exército é treinado, armado e orientado 

ideologicamente pelos Estados Unidos (CHOMSKY, 2009, s/p).  Álvarez (2009) desconfia 

ainda que até as negociações de paz engendradas pela administração de Obama eram 

distrações com a finalidade de ocultar a própria satisfação com o golpe: 

“Era evidente que todo esse processo de negociação era uma fachada já ensaiada que 

no final demonstra que a mão imperial dos EUA estava ali do princípio ao fim. 

Obama ficou calado; Hillary falou o que não parecia necessário. O golpe de Estado 

em Honduras continua seu curso. (...) Em novembro, acontecerão umas eleições 

manietadas; Zelaya ficará à margem. E Honduras voltará ao seu esquema de 

democracia tutelada e protegida. Obama não falará muito mais sobre o assunto.” 

(ÁLVAREZ, 2009, s/p). 

Os argumentos críticos à postura dúbia dos Estados Unidos com o transcorrer do golpe 

tem sua razão de ser. Em telegrama vazado pelo Wikileaks, o embaixador norte-americano 

nas Honduras naquele período, Hugo Llorens, descreve as suas impressões a respeito do 

governo de facto e das mentiras que este propagou a fim de demover a comunidade 

internacional da ideia de que sua ascensão ao comando do país centro-americano era 

ilegítima. De maneira bem específica e que não deixa margem para dúvidas, Llorens defende 

que os militares não dispunham de permissão legal para retirarem Zelaya do país; o congresso 

não possuía autoridade constitucional para cassar o seu mandato; uma suposta carta de 

renúncia que teria sido redigida por Zelaya e enviada a Micheletti no dia 25 de Junho e que 

era uma das principais armas dos golpistas para se legitimarem era, na verdade, fabricada por 

eles mesmos; Zelaya foi removido do poder através de um processo “relâmpago” (durou 48 

horas a ser completado), escuso e extrajudicial; o desterro forçado de Zelaya violou diversas 

garantias constitucionais, sobressaindo-se presunção de inocência, proibição de expatriação e 

direito a um julgamento (LLORENS apud WIKILEAKS, 2009, s/p). É o próprio diplomata 

quem sentencia: 

“The Honduran establishment confronted a dilemma: near unanimity among the 

institutions of the state and the political class that Zelaya had abused his powers in 

violation of the Constitution, but with some ambiguity what to do about it. (...) No 

matter what the merits of the case against Zelaya, his forced removal by the military 
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was clearly illegal, and Micheletti's ascendance as "interim president" was totally 

illegitimate.” (IDEM). 

Relativamente ao papel do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores enviou nota à 

imprensa enfatizando sua condenação ao golpe, clamando pela busca de um desfecho pacífico 

e pautado pelo diálogo e asseverando que o próprio presidente Lula da Silva acompanharia o 

caso com a merecida atenção (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, Nota à 

Imprensa Nº 303, 2009, s/p). O Brasil, aliás, atuou de maneira ainda mais enérgica e 

confrontou diretamente a iniciativa golpista, a direita latino-americana e a norte-americana 

quando, a 21 de Setembro de 2009, foi noticiado que Manuel Zelaya havia retornado 

clandestinamente às Honduras e, na iminência de ser novamente sequestrado e exilado, ou 

mesmo assassinado, solicitou abrigo e proteção à embaixada brasileira em Tegucigalpa, que 

aquiesceu. Esta decisão foi saudada por lideranças internacionais. O Secretário Geral da OEA, 

José Miguel Insulza, por exemplo, elogiou o país: “Eu acredito que o Brasil agiu bem. O 

governo do Brasil está atuando bem e atuou com o respaldo de toda, toda com letras 

maiúsculas, a comunidade internacional” (INSULZA apud FÓRUM, 2012, s/p). Para o 

respeitado linguista Noam Chomsky, talvez o mais importante intelectual americano vivo, o 

Brasil se comportou de maneira exemplar: 

“Acho que a atitude do Brasil tem sido muito admirável. Ao acolher Zelaya, o país 

se colocou numa posição a favor da democracia, e é claro que o que o Brasil faz é 

extremamente importante, pois é o principal país da América Latina.” (CHOMSKY 

apud SANCHEZ, 2009, s/p). 

 Havia a expectativa de que, em algum momento, os golpistas sentiriam a pressão 

internacional e cederiam o poder de volta a Zelaya. A política externa brasileira ganharia com 

isso, já que o país sairia fortalecido como liderança regional madura e capaz de desarmar um 

golpe de Estado pela via diplomática, dispensando uma intervenção militar que 

provavelmente acirraria ainda mais os ânimos entre a resistência hondurenha e o governo de 

facto. Aguiar (2009) comenta esse cenário: 

“Junto com a aprovação da entrada da Venezuela na Comissão de Relações 

Exteriores do Senado, esse acordo em Tegucigalpa, possibilitando que Zelaya deixe 

a embaixada para o Palácio Presidencial, ou pelo menos encaminhando a questão 

nesse sentido, é uma grande vitória para o governo e sua política interna e externa. 

“O Brasil estava certo”, é o que se pode ler nas entrelinhas de qualquer noticiário. 

Foi a intervenção brasileira, acolhendo Zelaya, que abriu a oportunidade e ao mesmo 

tempo forçou os Estados Unidos a agirem.” (AGUIAR, 2009, s/p). 
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 Contudo, Zelaya não prevaleceu sobre os seus adversários. O governo Micheletti 

conduziu o país, sob muita repressão e cerceando a liberdade dos meios de comunicação que 

lutavam contra a censura, ao processo eleitoral que estava marcado para Novembro de 2009. 

Nem mesmo a pressão dos Estados Unidos, que lhe suspendeu o visto, assim como o de seu 

chanceler e mais 14 juízes da Suprema Corte de Justiça, a 12 de Setembro, foi capaz de detê-

lo (JARDIM, 2009, s/p).Micheletti cancelou o cartão de crédito corporativo que era utilizado 

por Zelaya e, se este não já houvesse comprado roupas e mantimentos para sobreviver 

temporariamente na Costa Rica, teria permanecido nos mesmos pijamas que vestia quando 

fora enviado para o exílio. Poucos dias após o golpe, na mesma data em que Zelaya 

reingressou ao país, Micheletti acusou a Radio Globo e outros meios de comunicação de 

fazerem terrorismo mediático e propagarem campanhas de desinformação. Não satisfeito, 

decretou um toque de recolher e, poucos dias depois, enviou cerca de 200 soltados e supostos 

funcionários da Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL) a fim 

de impedir a transmissão da Radio Globo: 

“Sin presentar orden judicial alguna o hacerse acompañar de un juez ejecutor o de 

un fiscal del Ministerio Público, obligaron al personal de la Radio Globo a salir de 

las oficinas donde estaban y procedieron a desinstalar y decomisar el equipo de 

transmisión. En ningún momento levantaron el acta del decomiso ni brindaron 

explicación alguna sobre sus actos.” (COMISIÓN DE VERDAD, op. cit., p. 187). 

 Essa conduta, obviamente, não é exclusividade de Honduras. Em regimes autoritários, 

é comum restringir-se a liberdade crítica da imprensa e promover a criminalização dos 

sindicatos e de outros movimentos sociais, bem como incitar um ambiente de tensão 

constante, no qual o medo tem o desígnio de intimidar opositores.  Castro, T. (2012) elenca 

outras práticas de regimes autoritários: 

“Em casos outros, a prática da prisão arbitrária com suspensão do habeas corpus e 

do uso da tortura, exílio forçado e assassinatos, como no caso em várias ditaduras na 

América Latina (Chile, Argentina, Brasil), são exemplos do autoritarismo praticado 

com a previsão legal ou sem a devida previsão legal” (CASTRO, T., op. cit., p. 132). 

 Carlsen (2009), por sua vez, faz a ponte entre essas considerações e o clima de tensão 

e perseguição que pairava sobre Honduras semanas antes das eleições de Novembro de 2009: 

“The coup's dictatorial decrees restricting freedom of assembly, freedom of speech 

and freedom of movement held the nation in a virtual state of siege in the weeks 

prior to the elections. Over forty registered candidates resigned in protest. Members 
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of the resistance movement were harassed, beaten and detained. In San Pedro Sula, 

an election-day march was brutally repressed.” (CARLSEN, 2009, s/p). 

 A repressão às manifestações públicas contrárias ao golpe, por parte das forças 

nacionais de segurança e sob a ordem da presidência ilegítima, foi brutal. Tentaremos 

apresentar um panorama do que se passou, muito embora abundem os relatos em artigos de 

imprensa, nos informes das ONGs, nos pareceres das organizações internacionais e, 

naturalmente, nos anais da Comissão da Verdade. 

 

3.2. Violações aos direitos humanos cometidas pelo governo de 

facto 

 

Na nossa opinião, não é necessário remeter a ou mesmo transcrever todos os 

depoimentos possíveis de pessoas que foram agredidas, torturadas, ou que conhecem alguma 

vítima da repressão: uma injustiça, um ato sequer cometido em nome da barbárie e da tirania 

já deveria ser suficiente para causar comoção e acender a indignação de quem quer que seja. 

Sabemos, entretanto, que não habitamos um mundo ideal, no qual a mínima arbitrariedade 

cometida pelo Estado já desperta compaixão, e nós todos sofremos diária e 

imperceptivelmente com instituições públicas que nos cerceiam direitos em maior ou menor 

proporção – basta atentar, por exemplo, para o caso do segmento LGBT, o qual muitas vezes 

não consegue exercer a sua sexualidade e afetividade com liberdade equivalente à dos 

heterossexuais, e mesmo em sociedades avançadas no tocante a direitos humanos isso pode 

acarretar imbróglios sociais, políticos e jurídicos. Aproveitando este ensejo, comecemos por 

conhecer o que pensa José “Pepe” Palacios, militante homossexual hondurenho que participou 

da Frente de Resistência ao golpe. Segundo ele, o ainda presidente Zelaya convidara as 

organizações LGBT para se incorporarem na campanha pela Assembleia Constituinte. Os 

movimentos aderiram, pois enxergavam nesse processo a possibilidade de a nação centro-

americana elaborar uma Constituição nova e mais inclusive para as minorias. Por essa razão, 

relata, desde o primeiro momento aliaram-se na resistência aos golpistas, não obstante a sua 

participação tenha arrefecido por causa da violenta resposta do governo de facto aos protestos 

(PALACIOS apud DURHAM, 2013, s/p). O militante ajuda a elucidar o que aconteceu ao 

segmento LGBT a partir da mudança de regime: 
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“the coup regime responded with a wave of violence and 26 LGBT people were 

killed in seven months, including a well-known gay leader and resistance activist, 

Walter Tróchez. As a result, LGBT organizations decided to reduce their visibility 

and activism, and many abandoned their seats in the Resistance Front.” (PALACIOS 

apud DURHAM, 2013, s/p). 

 Existe um provérbio segundo o qual “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”. 

De fato, no caso das Honduras, isso ocorreu com a população transgénero, que acreditamos 

ser “o lado mais fraco” das comunidades contempladas pela sigla LGBT, tamanho o 

preconceito que sofrem inclusive nesse meio. A ONG Human Rights Watch, no seu relatório 

anual de 2010, publicou que, entre 2004 e aquele ano, foram mortos pelo menos 17 travestis. 

Não é preciso pensar muito para deduzir que em um estado de exceção, a situação tende a se 

agravar. Conforme a Human Rights Watch: 

“The situation only worsened after the coup with non-governmental organizations in 

Honduras reporting that six transgender people were killed between July and mid-

November. They also reported having discovered a clandestine prison used by 

municipal police to "disappear" individuals, detainees and transgender persons 

among them, were held, beaten, and released without any official record of them 

ever having been arrested or detained.” (HRW WORLD REPORT, 2010, s/p). 

A Amnistia Internacional descreve episódios de coação violenta a manifestantes. 

Apenas dois dias após o golpe, um protesto com cerca de 200 estudantes marchava 

pacificamente na capital hondurenha, ao qual aderiram mais pessoas, de idades que variavam 

dos 19 aos 52 anos. A polícia reagiu de maneira desproporcional, cercando os manifestantes, 

atacando-lhes com cassetetes e atirando pedras contra eles. Alguns foram jogados no chão e 

golpeados, o que deixou muitos com fraturas, feridas visíveis na cabeça e em outras partes do 

corpo e uma parcela foi detida. Um depoente que preferiu não se identificar contou à 

Amnistia Internacional que agentes da polícia continuaram batendo nos estudantes enquanto 

estes eram conduzidos ao carro da corporação, e debochavam: “Chorem e paramos”. 

“A los 10 estudiantes entrevistados, la policía los había golpeado con porras en la 

espalda, los brazos y la parte posterior de las piernas. (...) no les habían informado 

del motivo de su detención, y no se habían presentado cargos contra ellos. Varios 

estudiantes presentaban heridas visibles en los puntos donde los habían golpeado, al 

parecer mientras huían o cuando ya estaban bajo custodia policial.” (AMNISTIA 

INTERNACIONAL, AMR 37/004, 2009, p. 3). 
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 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (CIDH) igualmente emitiu 

um informe a respeito do que se passava nas Honduras. O órgão preocupava-se com a 

militarização do Estado hondurenho e alertou que a presença de oficiais militares estendia-se 

desde o centro às fronteiras do país. Visando a limitar o deslocamento de pessoas e prevenir-

se de novas manifestações, o governo de facto distribuiu 51 bloqueios policiais e militares 

pelo território hondurenho e alguns recebiam um volume maior de agentes conforme a 

ocorrência de protestos nas suas áreas de cobertura. As principais rotas de acesso a 

Tegucigalpa foram todas cobertas por esses bloqueios. Os agentes das forças repressoras 

submetiam muitos dos resistentes a revistas degradantes, em especial no caso das mulheres, 

boa parte teve os seus documentos confiscados e negavam-lhes água e acesso a serviços 

sanitários. Na ocasião de protestos, a repressão disparava-lhes balas e bombas de gás 

lacrimogênio, resultando em dezenas de presos e feridos (OEA/Ser.L/V/II-Doc. 55, 2009, pp. 

69-70). 

 O Departamento de Estado dos Estados Unidos também verificou operações 

agressivas contra opositores do regime autoritário instalado em Honduras. No seu relatório 

sobre a situação dos direitos humanos neste país, apresentou dados interessantes: no ano de 

2009, a Academia Nacional de Polícia hondurenha forneceu 60 horas de treinamento em 

direitos humanos aos seus oficiais e o próprio Ministro da Segurança à época coordenou, 

junto com a sociedade civil, grupos para lidar com essa questão no seio da polícia e de 

funcionários do sistema carcerário. No entanto, depois do golpe de Junho não houve mais 

informações disponíveis acerca da continuidade desse treinamento. Ademais, o relatório 

lembra que, antes do golpe, prisões só poderiam ser realizadas pela polícia caso ela estivesse 

munida de um mandato judicial, a não ser em casos bastante específicos. Porém, no dia 30 de 

Junho, o governo de facto suspendeu um corolário de direitos civis por meio do Decreto 011-

2009, enquanto durasse o toque de recolher obrigatório. Isso autorizou às forças armadas que 

executassem prisões de quaisquer cidadãos encontrados na rua fora do horário estipulado pelo 

governo. Em Setembro, ainda de acordo com o relatório do governo norte-americano, outro 

decreto liberou a prisão arbitrária de aglomerações de pessoas que despertassem suspeitas, 

para a polícia, de estarem a tramar ações ilegais (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2009, 

s/p). 

 O editor do jornal pró-democracia El Libertador, Delmer Membreño, contou, em 

entrevista, que foi sequestrado e torturado por agentes da repressão a 29 de Setembro de 2009. 

Conforme sua narrativa, na manhã desse dia ele ia ao trabalho, quando uma pick-up se 
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aproximou e dela saltaram sujeitos encapuzados e armados que o espancaram e cobriram sua 

cabeça com um gorro. Levaram-no, em seguida, a um caminho que perpassava uma estrada de 

terra, quando o veículo diminuiu a velocidade e um dos sequestradores comentou que gostaria 

de tirar-lhe o gorro para olhar em seus olhos quando o matasse. Por alguma razão, outro 

recomendou que não o fizessem, e assim limitaram-se a bater no rapaz e a queimar várias 

partes do seu corpo com cigarros. A finalidade real era aterrorizá-lo e enviar um recado ao 

diretor do El Libertador, de que o seu destino seria muito pior. (MEMBREÑO apud 

DEFENSORESENLINEA.COM, 2009, s/p). 

A repressão brutal perdurou não só antes, como depois das eleições de Novembro de 

2009. E, agora, vamos abrir um parêntese para discutir esse processo eleitoral.  

Após a fracassada tentativa de se firmar um governo de conciliação nacional proposto 

pelo Acordo de San José, foi assinado o Acordo de Tegucigalpa-San José para a 

Reconciliação Nacional e o Fortalecimento da Democracia – também conhecido como 

Diálogo Guaymuras –, a 30 de Outubro de 2009. Este documento dividia-se em sete 

compromissos que tanto Zelaya como Micheletti e os apoiantes de ambos deveriam cumprir, a 

fim de que as Honduras retornassem à normalidade democrática. Apresentava semelhanças 

com o famigerado Acordo de San José, entretanto foi subscrito pelas partes, o que representou 

um grande avanço nas negociações. O documento previa que a presidência de Honduras fosse 

devolvida à Zelaya e sua equipe, e que estes coordenariam as eleições de Novembro e a 

transição para o novo presidente, a ser empossado em Janeiro de 2010. 

Apesar de haver aceitado estas condições, Micheletti voltou atrás e anunciou que o 

governo de unidade nacional se daria apenas sob o seu comando, o que estimulou Zelaya a 

considerar o novo acordo como igualmente fracassado. Nesse contexto, e apesar das pressões 

internacionais contrárias à continuidade de sua administração ilegal, Micheletti convocou as 

eleições, que foram vencidas pelo conservador Porfirio “Pepe” Lobo com em torno de 56% 

dos votos. Lobo fora derrotado por Zelaya na disputa presidencial de 2005. O processo 

eleitoral foi contestado por observadores internacionais e a OEA, a UNASUL e outras 

entidades de promoção do multilateralismo de antemão disseram que não o reconheceriam 

(EFE, 2009, s/p; FOLHA ONLINE, 2009, s/p). O Conselho da União Europeia divulgou um 

comunicado em que define as condições em que se desenvolveu o processo eleitoral como 

“anormais”, mas, avalia que esse foi um passo expressivo no sentido de se solucionar a crise 

(16968/1/09 REV 1-PRESSE 363, 2009, p. 1). O Brasil reafirmou sua posição de não 
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reconhecer nem o governo nascido do golpe, nem as eleições que coordenaria e o próprio 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que os meios democráticos são sempre os mais 

adequados para se combater ou derrotar uma administração da qual se discorda: 

“Se os países que podem dar orientações e fazer gestos não fizerem isso, daqui a 

pouco a gente não sabe onde haverá mais um golpe. Quem não gosta da atitude de 

um presidente tem o Congresso Nacional, tem a Justiça local para recorrer.” (SILVA 

apud RATTNER, 2009, s/p). 

Os Estados Unidos, representados pelo Secretário Adjunto para Assuntos do 

Hemisfério Ocidental, Arturo Valenzuela, classificaram o processo como importante e 

necessário, e ressaltando que confiavam na lisura do processo pelo fato de candidatos de 

oposição ao governo Micheletti terem-se candidatado e recebido consideráveis números de 

votos (KAUFMAN, 2009, s/p). Na verdade, somente aliados tradicionais dos Estados Unidos 

na América Latina – Colômbia, Costa Rica, Panamá e Peru – também reconheceram as 

eleições. Na opinião de Antunes (2009), independente dos pareceres dos observadores 

internacionais, três razões bastariam para que se condenasse as eleições hondurenhas de 2009, 

quais sejam: 

“1) O virtual estado de exceção a que o país está submetido, com militarização das 

maiores cidades, repressão a apoiadores do presidente deposto Manuel Zelaya e uso 

de métodos coercitivos, diretos ou indiretos, para promover a ida às urnas; 

2) O alijamento do processo político de parte da população que apoia Zelaya e sua 

consequente incapacidade de fiscalizar as instituições que impulsionam o processo 

eleitoral; 

3) A ausência de regras equânimes de publicidade, com a censura ou o fechamento 

dos meios de comunicação que se opuseram à deposição do presidente eleito.” 

(ANTUNES, 2009, s/p). 

Laura Carlsen (2009), repórter da revista norte-americana The Nation, discorda. Em 

matéria publicada a 14 de Dezembro de 2009, ela descreve as eleições hondurenhas daquele 

ano como longe de terem sido livres, justas ou pacíficas. Ela conta que institutos de pesquisa 

distintos mostravam porcentagens discrepantes sobre o comparecimento total de eleitores às 

urnas e denuncia uma operação montada pela administração Obama para passar ao mundo a 

imagem de eleições limpas e credíveis. O governo dos Estados Unidos teria, então, enviado 

uma centena de observadores ligados indiretamente ao instituto National Endowment for 

Democracy (NED), conhecido por participar de intentonas golpistas em países latino-
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americanos, dentre as quais a tentativa de deposição do presidente Chávez em 2002, na 

Venezuela. Além disso, teria o governo hondurenho recrutado e pago membros de grupos 

religiosos e de direita para completarem a farsa. Carlsen descreve como agiu o National 

Democratic Institute (NDI), um dos braços do NED a enviar delegação de observadores para 

as Honduras: 

“The more circumspect NDI noted that its delegation could not officially observe 

since it did not carry out critical observation of the pre-electoral phase; but its 

delegates wore the beige observer vests that identified both national and 

international observers. The NED, which has been widely criticized for financing 

non-governmental organizations that seek to undermine left-wing governments, 

including groups involved in the failed Venezuelan coup in 2002 and the kidnapping 

of Haiti's Aristide in 2004, financed part of the official observation effort.” 

(CARLSEN, op. cit., s/p). 

 Todo esse quadro gerou enorme desconfiança por parte dos hondurenhos com relação 

às suas instituições. Segundo pesquisa empreendida pelo Instituto Latinobarómetro, a maioria 

dessa população, em 2009, apoiava a democracia e rechaçava um governo autoritário/militar. 

De acordo com os dados apresentados, 53,5% dos hondurenhos considerava a democracia o 

seu regime político preferido, 57,7% não apoiaria um governo militar sob nenhuma 

circunstância, 65,2% não confiava ou confiava pouco na polícia e 72,2% não confiava ou 

confiava pouco no governo (LATINOBARÓMETRO, 2009, s/p). 

No ano seguinte ao golpe de Estado em Honduras e à realização das eleições que 

acabamos de analisar, o governo do presidente Lobo instalou a Comissão da Verdade que 

encarregou-se de investigar os antecedentes históricos dessa mudança brusca de poder, assim 

como as prisões arbitrárias, as torturas, os desaparecimentos e as mortes de membros da 

resistência, a atuação das elites políticas e econômicas do país no desenrolar da crise e o 

comportamento dos atores internacionais. Em 2012, a Comissão apresentou o seu relatório, 

um estudo de mais de 300 páginas que não só buscou informações em análises feitas por 

acadêmicos, pela imprensa e por governos e organizações internacionais, como também 

valorizou as fontes orais, ou seja, os testemunhos de quem viveu a crise hondurenha de perto. 

A Comissão propôs uma série de recomendações ao Estado hondurenho, no final do 

seu relatório, dentre as quais destacamos: investigar e responsabilizar os mentores intelectuais 

e materiais do golpe e das violações aos direitos humanos perpetradas desde então; 

empreender ações de reparação das vítimas e dos seus familiares, incluindo a criação de um 
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fundo compensatório gerido por seus representantes; reconhecer publicamente o golpe como 

um marco negativo na história de Honduras e materializar esse reconhecimento através de 

memoriais, praças, monumentos e outras edificações; revogar a lei de anistia que salvaguarda 

a impunidade dos agentes da repressão; pensar maneiras de trazer de volta e reincluir na 

sociedade hondurenha os perseguidos e exilados políticos; acrescentar aos conteúdos 

escolares uma versão objetiva e imparcial sobre o que foi o golpe e os seus efeitos negativos 

para a democracia; fortalecer o sistema judiciário através de um plano de carreira que 

assegure juízes independentes; reformar o aparato policial e militar, bem como tornar o seu 

treinamento mais focado nos direitos humanos e nas liberdades fundamentais; criar novos 

mecanismos de participação popular nas decisões do Estado; anular os acordos de cooperação 

militar firmados com os Estados Unidos; ampliar a distribuição de renda e reduzir as 

desigualdades socioeconômicas (COMISIÓN DE VERDAD, op. cit., pp. 301-306). É cedo 

ainda para dizer se estas e as outras recomendações foram cumpridas, já que em Outubro é 

que se completarão dois anos do lançamento do relatório. Por outro lado, na esfera 

continental, é possível afirmar que o desempenho das organizações internacionais no 

acompanhamento da crise retrata o que hoje é a América Latina: uma região ainda bastante 

dividida entre movimentos progressistas e conservadores, mas que vem solidificando as suas 

instituições nacionais e de articulação política, econômica e militar regionais; valorando e 

aprofundando cada vez mais a experiência com a democracia; repelindo aventureiros que se 

julgam os donos do poder e almejam uma democracia sem povo, parafraseando o intelectual 

brasileiro Raymundo Faoro; reafirmando sistematicamente, enfim, sua soberania e sua 

independência para orientar o próprio destino, sem cair em rotulações grosseiras ou 

sectarismos desnecessários com quem lhe prejudicou ao longo da sua história, mas também 

sem olvidá-la, e abrindo caminho para parcerias que podem embasar um futuro de paz, 

prosperidade e amizade para todos os povos do continente. Nas palavras do ex-presidente 

colombiano Ernesto Samper, recentemente indicado para o cargo de Secretário Geral da 

UNASUL, a nova estratégia desta entidade sob sua liderança contempla três agendas 

principais: 

“una social, cuyo objetivo es reducir la desigualdad a través de la inclusión y la 

reducción de la pobreza; una agenda económica, que se encargará de agregarle valor 

a los recursos naturales y no limitar su uso a la venta; y, por último, una agenda 

política, centrada en la inseguridad ciudadana,la cual está amenazada por la 

criminalidad urbana, los riesgos ambientales y la seguridad alimentaria.” (SAMPER 

apud TELESUR, 2014, s/p). 
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Parece-nos, por fim, um conjunto de metas adequadas não só para os países da 

América do Sul, como para todo o continente, inclusive os Estados Unidos, cuja economia 

atravessa sérias dificuldades desde a crise iniciada em 2008 e, por esta razão, viu crescerem os 

seus índices de desigualdade social e de concentração de renda. 
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Considerações Finais 

 

Nesta pesquisa, propusemo-nos a oferecer uma análise rigorosa, objetiva e 

fundamentada a respeito de três grandes temas: relações interamericanas no final do século 

XX e início do XXI; organizações internacionais e o seu papel no fortalecimento da 

democracia na América Latina, debruçando-nos um pouco mais sobre a OEA e a UNASUL; e 

o golpe de Estado decorrido nas Honduras, em 2009, os seus desdobramentos para a 

sociedade hondurenha e como movimentou o xadrez político em escala regional e, em certa 

medida, global. No entanto, nenhuma destas problemáticas existe isoladamente. Muito pelo 

contrário.  

A fim de discorrermos sobre a tomada brusca do poder central nas Honduras por 

forças conservadoras, a primeira pergunta que precisamos fazer foi, grosso modo: mais um 

golpe de Estado na América Latina, qual a novidade? A partir de então, foi-nos possível 

desenhar a estrutura desta dissertação e desenvolver os capítulos e tópicos que apresentamos.  

Para redigir cada um deles, o primeiro passo não foi a busca de fontes – e talvez muitos 

investigadores não se arriscariam a afirmar isto, pelo menos não antes de o trabalho ter sido 

aprovado pelo júri. Em todo caso, assumimos o risco. O primeiro passo para a construção de 

cada detalhe desta dissertação resume-se a uma palavra, ou melhor, um sentimento: 

humildade. Necessitamos tomar um banho dela. E não é que fôssemos prepotentes, senhores 

de verdades, longe disso. Como nossa origem, de nascimento e acadêmica, é a América 

Latina, já carregávamos uma bagagem de conhecimentos que, apesar de incompleta, permitia-

nos vislumbrar a dimensão de saberes, de perspectivas, de fontes, enfim, na qual estávamos 

prestes a mergulhar. Parecia muita informação a ser esmiuçada, e era. Parecia que a conclusão 

deste trabalho de investigação residia no limiar do impossível, mas nós lá chegamos. E aqui 

estamos, serenos e alegres pela oportunidade de apresentá-lo a um júri e a quem mais achar 

que dele extrairá dados importantes para a sua própria pesquisa ou, simplesmente, que através 

dele saciará qualquer curiosidade. Se esta dissertação será apreciada por quem a ler, não o 

sabemos. Todavia, vale reiterar, estamos contentes por oferecê-la ao escrutínio da 

comunidade acadêmica e receberemos de muito bom grado as contribuições que se lhe sejam 

dadas. Feitas essas revelações, tratemos agora de rememorar os assuntos que debatemos nas 

páginas anteriores e proporcionar um olhar crítico aos resultados que obtivemos. 
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Iniciamos a dissertação montando um quadro das relações internacionais na América 

Latina entre os séculos XX e XXI. Nosso objetivo principal foi interconectar os eventos mais 

significativos desse subcontinente, no âmbito da política internacional, com a sua própria 

história, ou seja, buscar nas raízes das suas dificuldades internas – sociais, políticas e 

econômicas – as raízes das transformações, nos mesmos campos, que decorreram naquele 

continente depois da década de 1990. 

Esse decênio foi particularmente memorável para os povos latino-americanos porque 

se abriu permeado de esperanças relativas à construção de sociedades mais democráticas 

através do crescimento económico, da distribuição de renda, da redução ou erradicação da 

pobreza, do enxugamento da máquina estatal e da abertura de novos canais de interlocução 

com as potências do hemisfério Norte, nomeadamente os Estados Unidos e os países da União 

Europeia. Em contrapartida, os anos 1990 encerraram-se eivados de frustrações: a 

globalização de caráter neoliberal, com as suas promessas de um mundo menos assimétrico 

entre ricos e pobres, revelara-se um mito; as recomendações do Consenso de Washington 

foram seguidas praticamente à risca pelos governantes latino-americanos eleitos quando 

terminou o ciclo de regimes militares corruptos e tirânicos, os quais comandaram o continente 

a serviço do imperialismo norte-americano por duas décadas; a OEA, única organização 

regional que conjugava os 35 países do continente, não despertava confiança nas populações 

que deveria representar, que julgavam-na um braço do americanismo; e a liberalização 

económico-financeira não necessariamente conduziu a América Latina para uma nova etapa 

de desenvolvimento industrial e sustentável. Aliás, conduziu, de fato, a anos de estagnação 

econômica, de elevação da concentração de renda, de alargamento do fosso que separava as 

elites dos segmentos sociais de baixa renda – os quais se desdobravam para sobreviver com 

salários reduzidos e dependendo de serviços públicos que o Estado “mínimo” não conseguia 

prover e ainda colaborou para desmantelar. Toda essa conjuntura ensejou um movimento de 

renovação política que teve o seu marco inicial na eleição de Hugo Chávez para presidente da 

Venezuela, em 1998. Chávez era um notório contestador de políticas hegemônicas oriundas 

dos Estados Unidos e sua retórica aguda incomodava bastante a potência mais poderosa do 

continente, apesar de aumentar o seu carisma entre os venezuelanos e setores da esquerda 

latino-americana. A ele, seguiram-se outros esquerdistas alçados à chefia de Estado dos seus 

países, sobressaindo-se o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o argentino, Néstor 

Kirchner, que foram, para sintetizar, os “pais fundadores” da UNASUL.  
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Prosseguindo ao segundo tomo da pesquisa, avançamos da análise 

conjuntural/histórica dos eventos que se situavam por trás do neoliberalismo para a 

contextualização teórica desse ideário. Da visão de mundo neoliberal, favorecida 

sobremaneira pelo entusiasmo com a globalização antes da crise econômica de 1997, emergiu 

o modelo de integração econômica denominado regionalismo aberto ou novo regionalismo. 

Tratava-se de um conceito elaborado pelos intelectuais ligados à CEPAL e através do qual se 

defendia uma dinâmica integracionista sustentada pela interpendência econômica. Isso previa, 

portanto, a eliminação de barreiras tarifárias às importações de produtos vindos dos países 

desenvolvidos, ao passo que estes revisariam as suas normas protecionistas e facilitariam a 

entrada de bens e matérias-primas enviadas do hemisfério Sul. Na prática, os países ricos 

mantiveram as leis que protegiam os direitos dos seus produtores industriais, o que promoveu 

déficit na balança comercial das nações em desenvolvimento e aprofundou-lhes a condição de 

subalternidade no tabuleiro político mundial. Em suma, estavam postas as justificativas que os 

futuros líderes progressistas adotariam tendo em vista a formulação de um novo paradigma 

nas relações interamericanas, um aggiornamento da política regional cujo objetivo maior seria 

a edificação de um multilateralismo que reunisse, numa mesma instituição ou rodada de 

negociações, países diferentes, mas com direitos e deveres equivalentes.  

Mostramos que o regionalismo pós-neoliberal teve sua primeira missão na derrota do 

projeto da ALCA. Além disso, os países latino-americanos começaram a adaptar os foros 

continentais de articulação política e a criar novas organizações internacionais, de maneira 

que o discurso do crescimento económico subsistisse dentro de toda uma lógica 

integracionista que almejava tornar a América Latina numa zona de paz, quer pela ausência 

ou redução do número de conflitos, quer pela qualidade de vida dos seus cidadãos, garantida 

por um Estado indutor do desenvolvimento sustentável, da geração de emprego e renda e do 

combate à pobreza. A liderança do Brasil foi indispensável nesse processo, haja vista ser 

governado, desde 2003, por uma coligação de centro-esquerda que assume a defesa dos 

interesses latino-americanos, mas que transita bem entre o establishment político norte-

americano. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, mantinha 

relações de amizade com os seus homólogos dos Estados Unidos, George W. Bush e Barack 

Obama. Este e a governante que sucedeu Lula, Dilma Rousseff, igualmente conseguiam 

relacionar-se em um clima amistoso e buscando focar numa agenda comum e benéfica a 

ambos os países que representavam. Nem por isso, o Brasil apoiou a guerra ao terror de Bush, 

ou calou-se ante as recentes acusações de espionagem promovida pela Agência de Segurança 
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Nacional dos Estados Unidos (NSA) contra a presidenta brasileira, que foram denunciadas 

pelo antigo espião Edward Snowden. A construção do regionalismo pós-neoliberal motivou 

uma nova relação não somente com os Estados Unidos, como também junto à OEA e mesmo 

à ONU, haja vista os países latino-americanos passarem a pautar, com bastante ênfase, 

agendas que abrangem desde a revisão da famigerada guerra às drogas até a erradicação da 

fome e da pobreza, assim como questões ambientais em virtude das modificações climáticas 

que ocorrem no planeta e a necessidade de se repensar não apenas políticas ambientais, mas 

especialmente a própria relação do homem com a Natureza e a importância de se erigir uma 

sociedade menos voltada para o consumo – inclusive porque, se não mudarmos este hábito, o 

mundo ficará inabitável para as próximas gerações. 

Concomitantemente à sua ação nas organizações internacionais já existentes, os países 

da América Latina tonificaram as organizações regionais e criaram outras. Vimos que o ideal 

de uma região integrada remonta, pelo menos, ao século XIX e às lutas emancipatórias 

bolivarianas. Não é de se estranhar, portanto, que novos espaços de promoção da integração 

latino-americana sejam fundados. E vale ressaltar que até os governos neoliberais trabalharam 

nesse escopo, conformando, por exemplo, o MERCOSUL no início dos anos 1990, conquanto 

vissem nesta política integracionista uma maneira de adentrar ao mundo globalizado sonhado 

pelas grandes potências, de igual modo concentrador de renda e assimétrico, e não um 

poderoso instrumento de corrigir as suas distorções. Este segundo viés foi o que instigou a 

criação de entidades como a ALBA, a CELAC e a UNASUL, que vêm servindo de 

contraponto ideológico e prático ao intervencionismo norte-americano na América Latina e 

têm fomentado o aprofundamento da cooperação Sul-Sul, mormente em se tratando dos países 

de África e do Oriente Médio, além de estreitarem laços também com novas potências 

mundiais, destacando-se a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Estes quatro países mais 

o Brasil compõem a sigla BRICS, que corresponde às decisões de cúpula tomadas em 

conjunto no que tange às parcerias comerciais estabelecidas entre eles e, nas entrelinhas, 

forma um bloco de contrapeso aos interesses de potências tradicionais como os Estados 

Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a França e o Japão, na balança de poder global. 

Todo esse cenário pode parecer muito auspicioso e permite-nos imaginar um século 

XXI mais pacífico e socialmente igualitário, no transcurso do qual os países se escutem e 

respeitem, e busquem colaborar reciprocamente em prol do desenvolvimento de todos. Porém, 

velhos fantasmas de vez em quando reaparecem para assombrar os avanços conquistados pela 

via da diplomacia e dentro de regimes democráticos. Um deles é a sombra do autoritarismo, 
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que traz consigo militarismo e opressão. É um espectro que ronda a América Latina, 

particularmente, há bastante tempo e materializou-se em regimes ditatoriais que perseguiram, 

torturaram e mataram opositores por mais ou menos vinte anos, começando na década de 

1960 e dissolvendo-se na de 1980. Desse fantasma derivou o incidente político e diplomático 

que ensejou esta dissertação: o golpe de Estado que forças reacionárias deram nas Honduras, 

um pequeno país centro-americano, a 28 de Junho de 2009. 

A razão apresentada pelos golpistas foi uma proposta de mudança constitucional 

apresentada à sociedade hondurenha pelo então presidente José Manuel Zelaya Rosales, um 

membro do Partido Liberal e considerado por analistas como um político de centro-direita. 

Por trás disso, estava a promoção de políticas estruturais que Zelaya, inesperadamente, passou 

a dirigir. Dentre essas políticas, destacamos o aumento do salário mínimo e a aproximação do 

governo hondurenho com a ideologia do socialismo do século XXI que inspirava o 

chavismo/bolivarianismo na Venezuela, além do ingresso de Honduras na ALBA, uma 

organização que claramente se opunha a iniciativas de livre-comércio entre a América Latina 

e os Estados Unidos. Safatle (2012) atenta para que os setores conservadores da sociedade 

brasileira – e, na nossa opinião, de toda a América Latina – enxergavam em Zelaya nada mais, 

nada menos do que um subproduto do populismo chavista, um aspirante a ditador de 

republiqueta que pretendia aprovar uma mudança na Constituição pela via legal, para 

perpetuar-se na presidência de maneira ilegal. Isso justificaria a tomada de poder pelas forças 

da “ordem”. O filósofo prossegue sua crítica denunciando que os partidários, ao redor do 

continente, dos golpistas liderados pelo então presidente do congresso hondurenho, Roberto 

Micheletti, foram céleres no endosso à medida, mas omitiram-se quanto à perseguição a 

opositores que o governo de facto realizou: 

“Que esse novo governo tenha assassinado e perseguido jornalistas e opositores, 

fechado rádios e canais de comunicação que apoiavam o presidente deposto, 

reprimido violentamente manifestações, nada disso muda sua natureza democrática, 

pois tudo vale para a defesa da “normalidade democrática”.” (SAFATLE, 2012, p. 

54). 

 Para os adeptos do golpe, portanto, este não era golpe, era o restabelecimento da 

ordem, mas uma ordem que privilegiava uma pequena elite e empobrecia a maioria da 

população. Continuando com Safatle, ele explica que “a verdadeira democracia não é medida 

pela estabilidade de suas instituições e suas regras. (...) A verdadeira democracia é medida, na 

verdade, pela possibilidade dada ao poder instituinte popular de manifestar-se e criar novas 
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regras e instituições.” (IDEM, p. 55). Portanto, a dicotomia do golpe era a seguinte: políticos 

de direita, forças armadas, Igreja Católica e setores evangélicos, poder judiciário e elite 

econômica
12

 queriam o restauro de uma normalidade que correspondia aos seus próprios 

anseios, que lhes preservava o status quo
13

, ao passo que a esquerda, os movimentos sindicais, 

feministas, LGBTs, a classe estudantil e os camponeses também pretendiam o retorno àquela 

ordem, mas só pelo tempo de conseguirem modificá-la. Então, a diferença habita no caminho 

que cada lado escolheu para perseguir os seus alvos: o primeiro, a exceção; o segundo, a 

democracia. Neste último caso, é importante ressalvar que, não obstante a pressão popular 

favorável a uma Assembleia Constituinte encarregada de elaborar uma Constituição 

garantidora de mais direitos aos setores de renda inferior e às minorias sexuais, havia sempre 

o risco da derrota, pois num regime democrático os sufrágios são decididos pela maioria, e 

não por consenso. Keane (2009) esclarece: 

“Nas democracias, a sequência de vitórias e derrotas torna-se fortemente aleatória e 

faz parte da definição de democracia que os indivíduos ou inteiros grupos tenham de 

ser, umas vezes, vencedores, outras vezes, perdedores. Por isso, as democracias 

vivem à volta de um particular processo de seleção daqueles que irão depois tomar 

as decisões atinentes ao governo e à sociedade civil: eleições livres, imparciais e 

frequentes, juntamente com outros meios que permitem pôr termo ao mandato 

previamente concedido.” (KEANE, 2009, p. 869). 

 Foi para assegurar que os cidadãos hondurenhos tivessem restituída sua liberdade de 

escolha, de decidir nas urnas o futuro do país, que as organizações e os demais atores 

internacionais cerraram fileiras na condenação ao golpe. Em um primeiro momento, todas as 

que se importaram, da ONU ao CARICOM, exigiram com veemência o retorno do presidente 

                                                           
12

 Max Weber fazia a distinção entre homens que viviam “para” a política e homens que viviam “da” política. 

(WEBER, 2003, p. 68). Embora o economista reconhecesse que quem vive para uma causa, vive também (em 

nome) dela, na verdade ele procurou evidenciar a existência de sujeitos que enxergam no fazer político um 

trampolim para a consecução de suas metas económico-financeiras, e de outros que se engajam nesse meio de 

fato por seguirem determinada orientação ideológica, e não para instrumentalizar o poder em benefício próprio 

ou dos seus apadrinhados. É claro que não somos puristas ou ingênuos ao ponto de achar que um político 

honesto, e.g. um parlamentar, não se sente realizado com o gordo salário que recebe. Mas, entre isto e 

ambicionar muito mais, atropelando interesses coletivos em prol de negociatas escusas, reside uma falha de 

caráter grave e trata-se de um percurso completamente equivocado para se alcançar metas. 
13

 Não pudemos evitar a lembrança da brilhante composição “Alô, Alô, Marciano!”, dos artistas brasileiros Rita 

Lee e Roberto de Carvalho e interpretada, de maneira inolvidável, pela também brasileira Elis Regina. A canção, 

escrita durante a ditadura militar que governou o Brasil de 1964 a 1985, assume a forma de um alerta para os 

“marcianos”, ou a elite econômica brasileira, que se mantinha indiferente à convulsão social que tomava as ruas 

das principais cidades desse país. Era um clamor para o despertar desse segmento, não só com relação aos 

abusos cometidos por um governo arbitrário e ilegítimo, mas também para a exclusão social que levou milhões 

de brasileiros a apoiar o presidente João Goulart, um reformista de esquerda, defensor da reforma agrária e de 

transferência de renda para os mais pobres, deposto pelos militares, os quais interpretavam-no como uma 

expressão fiel da “ameaça comunista” – ou ameaça aos privilégios dos ricos – proclamada pelos Estados Unidos. 
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Zelaya ao cargo. Inclusive a OEA e o governo dos Estados Unidos, o que não deixou de 

causar surpresa. As tentativas de formação de um governo de conciliação nacional 

fracassaram, já que o presidente Micheletti não cumpria a cláusula dos acordos que 

determinava a imediata recondução de Zelaya à presidência. Por fim, ele acabou convocando 

eleições e estas foram o divisor de águas nas relações internacionais: de um lado, Estados 

Unidos e os seus aliados na América Latina queriam reconhecer o processo; a União Europeia 

saudou as eleições e, ao mesmo tempo, criticou as condições sob as quais elas ocorreriam; a 

OEA, a UNASUL e demais instituições de abrangência regional logo comunicaram o não 

reconhecimento. O processo, afinal, transcorreu repleto de denúncias de irregularidades, mas 

Porfirio “Pepe” Lobo foi eleito e governou Honduras até 2013, quando novas eleições foram 

convocadas e a esposa de Manuel Zelaya, Xiomara Castro de Zelaya, candidatou-se à 

presidência pelo Partido Libertad y Refundación (LIBRE), mas foi vencida pelo conservador 

Juan Orlando Hernández, do Partido Nacional, em mais um processo suspeito de 

irregularidades, conforme o que presenciou o observador enviado pela União Europeia, Leo 

Gabriel: 

“Constatei um sem número de inconsistências no padrão eleitoral. Houve pessoas 

que não puderam votar porque apareciam como mortas e houve mortos que votaram. 

Também foi evidente a grande desorganização nas mesas de votação, onda a aliança 

oculta entre os pequenos partidos e o Partido Nacional originou a compra e venda de 

votos e credenciais.” (GABRIEL apud TRUCCHI, 2013, s/p). 

Cabe-nos, por fim, indagar: a UNASUL e a OEA contribuíram para a democracia 

continental, levando-se em conta as suas atuações na crise nas Honduras? Ambas reagiram ao 

golpe com celeridade e condenaram-no quase imediatamente. O mesmo se deu com os 

movimentos populares hondurenhos, que não muitas horas depois de deposto o seu 

presidente, organizaram-se e saíram às ruas em massa visando a pressionar pelo retorno da 

democracia. Como sustentamos ao longo deste trabalho, o século XXI presenciou a inclinação 

de parte da América Latina a governos de centro-esquerda, com viés progressista em matéria 

de relações internacionais. Isso inclui não apenas empreender novas posturas econômicas, que 

criem condições para os governos trabalharem sobre a redução da distância entre ricos e 

pobres, como traz subjacente a formulação de políticas de promoção dos valores 

democráticos, da liberdade de expressão e de imprensa, de eleições livres, do incentivo à 

participação popular em conselhos consultivos e/ou deliberativos, da assinatura de tratados 

que integrem os mecanismos de defesa e da reprovação enfática e ágil a intentonas golpistas. 
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É preciso notar que, em 2010, a UNASUL editou o Protocolo Adicional de Compromisso 

com a Democracia, reafirmando a importância do percurso democrático e diplomático para a 

resolução de conflitos regionais (provavelmente ainda em choque com os acontecimentos em 

Honduras), e que a OEA já assenta o seu paradigma democrático sobre a Carta Democrática 

Interamericana, sancionada a 11 de Setembro 2001, data dos ataques terroristas ao World 

Trade Center em Nova Iorque, Estados Unidos. A democracia, portanto, é um valor que 

ambas consideram essencial para o bom andamento das relações continentais e 

extracontinentais. A OEA readmitiu Honduras ao seu corpo diplomático em 2011, o que foi 

facilitado pela assinatura do Acordo de Cartagena das Índias. Este tratado estabelecia as 

recomendações a serem tomadas para que o ex-presidente Manuel Zelaya retornasse ao seu 

país sem sofrer nenhum tipo de constrangimento físico, moral e político. O MERCOSUL, 

braço económico da UNASUL, congratulou essa resolução, até para que Honduras não ficasse 

mais tão isolado da arena política mundial. Consideramos, portanto, que sim, OEA e 

UNASUL atuaram da melhor maneira possível na crise hondurenha, o que não 

necessariamente implica que o desfecho de todo esse processo tenha sido, no nosso ponto de 

vista, o ideal. 
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