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Um olhar sobre a América Latina
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O QUE É DITADURA?
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CONTEXTO HISTÓRICO: Guerra Fria na América Latina?

Em que medida a ação 
dos EUA durante a Guerra 

Fria trouxe 
consequências para o 
desenvolvimento dos 

países latino-americanos 
a partir dos anos 1990?
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• Muitos golpes de estado seriam patrocinados pelo governo norte-

americano para impedir qualquer ascensão do socialismo em países

latinos.

• Nos anos 1950, fora estabelecida pelas autoridades do país a Doutrina

de Segurança Nacional, cujas diretrizes procuravam combater o “perigo

vermelho” dentro e fora do território norte-americano.

• Operação Condor: uma aliança instituída por regimes ditatoriais com a

intenção de perseguir esquerdistas, antipatriotas e “subversivos” nos

países do Cone Sul, independente da nacionalidade do “criminoso”.



• O primeiro movimento político e social a

aumentar a tensão ideológica na

América Latina foi a Revolução Cubana.

• Os revolucionários cubanos derrubaram

um governo que tinha o apoio dos

Estados Unidos e criaram temor nos

norte-americanos por conta da

proximidade de uma regime socialista

com seu território e a possibilidade de

novas revoluções no continente.
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DITADURA NA AMÉRICA LATINA

• 1954 – Guatemala e Paraguai;

• 1962 – Argentina;

• 1964 – Brasil;

• 1968 – Peru;

• 1973 – Uruguai e Chile;

• 1978 – República Dominicana;

• 1979 – Nicarágua

• 1982 – Bolívia.
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Ditadura militar na Argentina (1966-1973 e 1976-1983)

Origens
•Crise do peronismo;
•Formação de grupos radicais de 
esquerda 
•Fortalecimento das forças 
conservadoras:

Forças Armadas;
Igreja;
Empresários.

Características
•Antiperonismo;
•Anticomunismo;
↑ Repressão:

Censura;
Prisões;
Torturas;
Assassinatos.
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Oposição ao regime: Mães da Praça de Maio

• A Argentina possui diversos grupos de memória que

tentam reconstituir o trajeto de perseguidos políticos na

ditadura para reaver os acontecidos durante a repressão

e atingir um critério de justiça contra as graves violações

dos direitos humanos dos governos militares na América

Latina. Uma das principais organizações da Argentina

para isso é a Associación Civil Madres de Plaza de Mayo

(Mães da Praça de Maio), que é diretamente associada

às Avós da Praça de Maio.
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A missão desses grupos é localizar e reconstituir o

caminho percorrido pelas crianças que foram

sequestradas e torturadas durante o regime militar

na Argentina entre 1973 e 1986. No dia 10 de abril

de 2019, o grupo foi responsável por encontrar a

“neta 129”, garota nascida no cárcere (sua mãe era

presa política) e que foi identificada aos 42 anos, na

Espanha. Eles usam a numeração para não expor a

identidade das vítimas.

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/conheca-algumas-evidencias-do-uso-de-tortura-durante-o-governo-militar-brasileiro.phtml
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Chile: Golpe de Estado e Governo Pinochet

Golpe de Estado (1973)

Fatores:

•Oposição das elites econômicas ao governo socialista de Allende;

•Oposição dos Estados Unidos (contexto da Guerra Fria).

Consequências:

•Queda de Allende (suicídio no Palácio de La Moneda);

•Ascensão do general Augusto Pinochet ao poder (com apoio dos 

EUA).
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Governo Pinochet (1973-1990)

•Abertura para o capital externo;

•Privatizações;

↑ Repressão aos opositores:

Restrição aos direitos civis;

Prisões;

Torturas;

Assassinatos.

A justiça chilena condenou onze ex-oficiais do
regime ditatorial de Augusto Pinochet (1973-
1990) por sequestro e tortura de 14 pessoas,
entre elas dois deputados, em dois casos de
violações dos direitos humanos.
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DICA:
VÍDEO: Repórter Brasil apresenta 

série sobre Operação Condor

https://www.youtube.com/watch?v=IZRsz2xgtOQ

Operação Condor

Definição
•Nome pela qual ficou conhecida a aliança
político-militar entre os órgãos de segurança
das ditaduras militares instauradas na
Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e
Chile.
Objetivo
•Trocar informações sobre opositores 
(principalmente os pertencentes à luta armada) 
a esses regimes que estivessem nos territórios 
de alguns desses países.
Características
•Anticomunismo
•Doutrina da Segurança Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=IZRsz2xgtOQ
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Peru: Governo Juan Velasco (1968-1980)

• Nacionalismo;

• Anti-imperialismo;

• Reforma agrária;

• Reforma educacional:

* Ensino de quíchua e aimará.

• Crise econômica.
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DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964 – 1985) 
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PRÓXIMA AULA

BRASIL – NOVA REPÚBLICA
Período da História do Brasil que se seguiu ao fim da ditadura militar aos 

dias atuais

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964-1985)

