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AMÉRICA LATINA GUERRA FRIA 

• 1950: Os anos dourados da  

democracia. Crescimento econômico 

+ Industrialização. 

 

• Mundo bipolar. 

 

 

• Vários governos (trabalhistas)  tomam 

medidas progressistas, que 

desagradam as elites locais.  

 

• Criação da OEA (Organização dos 

Estados Americanos), aliados aos 

EUA.  

 

• Mudanças na estrutura econômica + 
medo de comunismo viram políticas 
de terror. (Ditaduras civil-militares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



DITADURAS NA AMÉRICA LATINA 

 

•1960-70: presidentes democraticamente 
eleitos sofrem golpes militares com apoio 
norte-americano.  
 
•Doutrinas de Segurança Nacional nos 
países alinhados latino- americanos aos 
EUA.  
 
•Realinhamento da matriz econômica. 
Ditaduras militares: perseguição a grupos 
comunistas/trabalhistas.  
 
•1970: Crescimento oscilante / aumento 
da desigualdade social. 
 
•1980: “década perdida”. Crises do 
petróleo. Crescimento da dívida externa. 
 
Redução de salários e poder de  
•compra por causa da alta inflação. 
 
•1980: Pressão popular, democracia. 
Anistia ou Julgamentos. 
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Geopolítica contemporânea 

 

• Anos 1990 – Consenso de 

Washington – Neoliberalismo.  

 

• Enfraquecimentos do Estado, das 

indústrias nacionais, privatizações e 

acordos de abertura comercial.  

 

• Desindustrialização. 

 

• FMI, Instabilidade financeira, 

padronização cambial, regulação 

monetária. 

 

• Anos 2000 – Alto crescimento 

econômico (commodities) e redução 

de desigualdades. 

 



Geopolítica contemporânea 

 

• Juros e investimentos estrangeiros 

 

• Mudanças de alinhamento 

econômico. Ocidental (EUA-FMI) 

para Oriental (China-BRICS). 

 

• Fortalecimento setor primário, 

consumo(+crédito).  

 

• Commodities (agropecuária, 

minerais, siderúrgicas). 

 

• Construção civil.  

 

• Dependência econômica – 

fortalecimento de indústrias de 

base.  



Geopolítica contemporânea 

 

• Anos 1990 – Consenso de 

Washington – Neoliberalismo. 

Enfraquecimentos das indústrias, 

privatizações e acordos de livre-

mercado. FMI 

 

• Instabilidade financeira e 

desigualdade social. 

 

 

• Anos 2000 – Alto crescimento 

econômico (commodities) e redução 

de desigualdades. 

 

 

• Mudanças de alinhamento 

econômico. Ocidental (EUA-FMI) 

para Oriental (China-BRICS-

Bancos). 

 

• Fortalecimento infraestrutura 

produtiva setor primário, 

consumo(+crédito) e indústrias de 

base (estatais/privadas). 



Geopolítica contemporânea 

 

• Crise global (2008) e queda do 

preço das commodities.  

 

• Desaceleramento Chinês. 

Concorrência asiática e crise 

econômica.  

 

• Baixos investimentos em tecnologia 

e pesquisa (recuo industrial).   

 

• Reapropriação do mercado de 

multinacionais estrangeiras (matéria 

primas, privatizações, terras, 

impostos, etc).  

 

• Austeridade, desemprego e 

reformas trabalhistas/sociais.  

 

 

 



 



 

 

BLOCOS ECONÔMICOS  

 

MERCOSUL  

APEC 

CARICOM  

ALCA (Proposta) 

ALBA 

NAFTA 

CAN 

 



UNASUL    X  PROSUL 

 



MERCOSUL  
• Criado em 1991.  

• Mercado comum – união 
aduaneira (incompleta).  

• Progressos e 
instabilidade política e 
econômica entre os 
países. (2020) 

• Interferências por 
acordos externos.  

• 2012 – Suspensão do 
Paraguai.  (entrada da 
Venezuela) 

• 2016 – Suspensão da 
Venezuela.  

 

 



BLOCOS ECONÔMICOS 

  Organizações internacionais em que grupo de países estabelecem regras 

comuns buscando o fortalecimento econômico regional: 

 
 Zona de livre comércio – é estabelecida entre países que têm o objetivo de 

reduzir e eliminar impostos de importação de mercadorias. Ex: Acordo 

Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta). 

 

 União aduaneira  ou alfandegaria – etapa de integração em que, além de 

reduzir e eliminar os impostos de importação, os países-membros 

estabelecem uma tarifa externa comum. Ex: MERCOSUL. 

 

 

 

 Mercado Comum – etapa em que vigora a livre circulação de mercadorias, 

serviços, capitais e pessoas entre todos os países-membros. Ex: União 

Européia.  

 

 União econômica e monetária – estabelece política monetária única. 

 



Os blocos econômicos regionais no mundo 

Fonte: Ciência Hoje. Rio de Janeiro: SBPC, v. 30. n. 180, março de 2002. p. 26-7/ L’état du monde, 2005. Dados 

disponíveis no site <www.mercosul.gov.br> 
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PANAMÁ 

 



PANAMÁ 

• Anexo a Colômbia, Independência 
com apoio dos EUA (1903). 

• EUA compra terras e obtém concessão 
do  governo para construção do Canal. 

• 1955 – Vários presidentes são 
assassinados. Instabilidade política. 

• 1983 – Manuel Noriega (militar) – 
Assume o poder do governo com 
discursos anti-americanos e redução 
da pobreza.  

• 1989 – EUA invadem o Panamá e 
prendem Noriega. 

• 2000 – Canal volta a ser “comandado” 
pelo Panamá.  
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BOLÍVIA 

 



BOLÍVIA 

• População majoritariamente Andina.  

• Perda de territórios: Porto Antofogasta 
(Chile, saída para o mar), Chaco 
(Paraguai), Acre (Brasil).  

• Ditadura militar (1964) – Dem-Liberal 
(1980) – Dem-Progressista (2005) Evo 
Morales.  

• Economia: Setor Primário – Gás, 
Petróleo, agricultura (coca, milho, soja, 
arroz), minerais (estanho, zinco, prata, 
etc).  

• Contemporânea: Redução de 
desigualdades últimos anos (+pobre da 
AL).  

• Turismo, indústrias de base e 
agroindústria (coca).  

• Maior crescimento PIB dos maiores 
países da AL.  
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• Nacionalização de petrolíferas e refinarias (BR e EUA), anos 
90-2000.  

• Separatismo e regiões autônomas.  

• Aliança com potências orientais (Rússia e a China)  

• Dependência econômica de países vizinhos. (mar) 

• Crescimento de movimentos conservadores.  

• Grandes reservas de Lítio (manufaturados) 

• 2019 Eleições – Golpe de Estado.  



• Nacionalização de petrolíferas e refinarias (BR e EUA), anos 
90-2000.  

• Separatismo e regiões autônomas.  

• Aliança com potências orientais (Rússia e a China)  

• Dependência econômica de países vizinhos. (mar) 

• Grandes reservas de Lítio (manufaturados eletrônicos) 

• Crescimento de movimentos conservadores.  

• 2019 Eleições – Vitória no 1 turno Evo Morales.  

• Golpe de Estado. (OEA) 



COLÔMBIA  

• Economia: Exportadora 
agrícola (café, fumo, arroz, 
etc)  e pecuária.  
Mineração e carvão 
mineral.  Turismo.  

 

• Maior produtor de cocaína. 
(aprox  $ 9 bilhões por 
ano).  

 

• Mercado negro  - 
desvalorização cambial 
(Venezuela) 

 

• Alta migração para países 
vizinhos (Venezuela, 
Equador, etc).  
 



• 1819 – Independência (Grã-

Colômbia)  

 

• 1949 – 2 partidos: 

Conservador e Liberal. 

(disputa e guerras civis) 

1953-1957 – Ditadura Militar 

(acordo).  

 

• Dissidentes Liberais e 

militares – FARC  (Forças 

Armadas da Colômbia - 

socialistas) (1964) 

 

• Outros movimentos: ELN 

(Exército de Libertação 

Nacional) e Movimento 

revolucionário 19 de Abril 

(M-19). Base rural 

 

• Década de 70: Cartéis do 

Narcotráfico  e  guerrilhas 

(financiamento), produção 

de cocaína. (Poder paralelo) 

 

• Intervenção dos EUA 

(Governo Colombiano)  

 

 

 

 

 

 



• 1980 – Tentativa de eleições junto a 
partidos de esquerda. Morte de 3000 
militantes (Cartéis, Paramilitares direita, 
Estado). 

 

• 1980 -1990 Conflito poder entre cartéis e 
guerrilhas (FARC + espaço). 

  

• Contra: Medidas econômicas e políticas, 
pobreza área rural, reforma agrária e 
assassinatos, influência dos EUA, etc ---
 ($ drogas) equipamentos militares, 
infraestrutura, renda para campo.  

 

• 15000 membros, 20% território 
colombiano. Conflitos e alianças com 
outros grupos revolucionários. 

 

• Negociações de paz (1989, 1991, 2001, 
2009, 2012, ...) 

 

• 1990 – 2000: Escalada de violência com o 
Estado (sequestros, assassinatos e 
ataques terroristas), perda de apoio da 
população  urbana. 
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FARC 



Atual 

• 2016 – Acordo de paz. (Juan Santos – Nobel da Paz).  

Referendo (50,2 % contra), tratado foi mantido.  

Reforma agrária, desenvolvimento rural, compensação 
vítimas,  prisão de grupos paramilitares aliados ao Governo, 
etc.   

• 2017 – Entrega de armas e formação partido político.   

• Grupos dissidentes continuam armados.  (EX-FARC)  

• 2019-2020: Retorno as mobilizações armadas e 
confrontos.  

 

 

 



 



CUBA  



CONTEXTO HISTÓRICO 

• EUA impõem bloqueio comercial sobre 
Cuba - isolamento comercial.  
 

• Cuba se alia aos soviéticos. Instauração do 
socialismo. Exclusão da OEA.  
 

• Tentativas de industrialização, economia 
segue sendo primária. Comércio e apoio 
financeiro da URSS. 
 

• Crise dos mísseis 1962 – “Quase Guerra”. 
 

• Melhoria nos indicadores sociais. 
(educação, expectativa de vida e saúde).  
 

• Política dos pés seco, pés molhados (EUA).  
 
 
 



 



 



 



CUBA - CONTEMPORÂNEA 
• Após queda dos países socialistas, crise econômica e investimentos em 

turismo.  
 

• Crise Igrejas católicas e direitos individuais – Presença do Estado.  
 
 

• Abertura da iniciativa privada para recebimento de investimentos (Turismo).  
Exportação profissionais/tecnologias saúde.  
 

• Anos 80 – Abertura de eleições Partidos Opositores/sp.  
Presidentes: Torrado - Fidel Castro – Raúl Castro – Diaz Canel.  

 
 

• Barack Obama (2015) – reaproximação. Flexibilização do bloqueio econômico 
(EUA). Novos fluxos de comércio com novos países.  
 
 

• Trump (2019) – novos conflitos, bloqueios e sanções econômicas. (Venezuela)  
 
 



VENEZUELA   



CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS 

• Dependência econômica: Petróleo, 
agricultura e indústria pouco desenvolvida  
(siderúrgicas, metalúrgicas, refinarias). 
Turismo.  

• 1999 – 2012(Chavez - PSUV): ↑ Economia 
(4 economia da AL). ↑Poder Militares. 
Maduro 2012  

• Pouco investimento externo (poupança) e 
diversificação econômica (indústria).  

 

• Alto número de imigrantes. (Colômbia, etc)  

--------------------------------------------------------------
PIB:  

• 2003-2008: 8,7% 

• 2008-2013: 4,1% (crise mundial).  

• 2013-Atual: Crise econômica e política. 

 



 



 





Crise econômica (2013 – atual). 
• 2012 - ↓ Commodities. (EUA, AS) – (Rússia, Irã). ↓ produção. Dependência 

econômica e má administração governamental. Corrupção.  

 

• ↑ Consumo. (↑ Importação dos produtos x divida externa).   

 

• ↑ emigração para países vizinhos (Colômbia, Brasil, Equador, etc).  

 

• Desvalorização moeda, Alta Inflação, desemprego.  

 

• Fronteiras: Mercado negro do dólar – desvalorização cambial. 

 

• Sanções econômicas (2015). (↓Exportações de petróleo ) - (↑$ Importação 
dos produtos).   

 

• Bloqueio de pagamentos. (Órgãos F. e Bancos internacionais)  

 

• 2019 – Venezuela (Presidência da OPEP).   

 



Oposição  
• 3 grupos : Chavistas x Progressistas (ex-chavistas) x Partidos 

conservadores/liberais. 

 

 

 

 

 

 

• Caprilles: Empresário dono da  

principal rede de televisão.  

• Guaido (Presidente da Assembleia  

 Nacional). Se auto declara presidente 

da Venezuela, com apoio dos EUA  

(fev 2019).  

 

 



 

 

 

 

 

• Protestos pró e contra.  

 

• Mortes: 

• Repressão governamental. 

• Paramilitares (Guarimbas).  

• Atentados 

 



 



OUTROS PAÍSES 

• Argentina:  

 

• Chile:  

 

• Nicarágua:  

 

 

• México:  

 

• Paraguai:  

 

  



ZAPATISMO 

 

• México:  

 

 

  



 Paraguai:  



ATIVIDADES  
 
• Página 38 - 46. Todos os exercícios.  

 
• Exercícios geopolítica sobre a América Latina(anexo). 

 
 

• Corrigir os exercícios (gabaritos). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


