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I) OS EUA E A AMÉRICA lATINA: BREVE QUADRO ECONÔMICO 

A presença americana na América Latina foi o resultado da conjugação de 
três fatores básicos: a expansão do capitalismo americano e o seu desdobra
mento em expansão de caráter imperialista; a existência de uma economia de
pendente na América Latina e, o afastamento da Inglaterra da região devido ao 
seu declfnio após a 1 ~ Guerra Mundial e a mudança de suas prioridades imperia
listas. 

Compreender então, a atuação imperialista americana no Continente Lati
no·americano, é relacionã-la a realidade econômica norte-americana e latino
americana. 

a) A expansão da economia americana 

Com a guerra de Secessão (186'1/1 865) e a eliminação das barreiras inter· 
nas à afirmação e pli!na expansão do capitalismo. os EUA vivem um período de 
grande desenvolvimento econômico, foi a "idade dourada" que se caracterizou 
pelo pleno desenvolvimento e utilização global dos recursos internos e que vai 
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criar as condições .e necessidades para a expansão imperialista, no final do séc. 
XIX. 

A chamada ''idade dourada'' foi um perfodo de utilização p:lena e integrada 
de um conjtmto de fatores favoráveis ao desenvolvimento capitalista tanto no 
plano industrial como agrfcola. Esse progresso econômico ocorreu a partir da 
utilização de recursos e técnicas modernas tais como o aço, o petróleo e a eletri· 
cidade que se somaram à constituição de um grande mercado consumidor, e, de 
trabalho, originário principalmente da maíor imigração que um país já recebeu. 
A Isso se somaram os capitais acumulados internamente,· como também os 
oriundos da Europa, a ampliação sistemática e intensiva do sistema de trans
porte ferroviário que integra os EUA do Atlântico ao Pacffico, do Norte ao Sul, e. 
a adoção de uma polftica protecionista aos produtos nacionais. 

Paralelamente, na ,área rural, às custas das tribos indfgenas, as terras do 
oeste são colonizadas ai se desenvolvendo uma produção agrlcola e pecuarista 
não só ra~cional e mecanizada. mas também intensiva e, que na década de oi
tenta do sêculo XIX, é mais do que suficiente para o abastecimento do país. 

Ao l.ongo desse perrodo de expansão econômica interna, a ·economia ame
ricana viveu alguns momentos de crise, desencadeadoras de um dinâmico pro· 
cesso de concentração capitalista e de predomínio do capital financeiro, apesar 
das tentativas de timitação impostas pela fracassada Lei anti-trust de 1980 (Lei 
Sherman). Esse desenvolvimento econômico se dá paralelamente a um cres
cente poder polltico da burguesia, "os Rockefellers no petróleo, os Carnegies e 
Fricks.. no aço, os Morgans nos bancos que tiveram voz influente no Partido Re
publicano, e também no IPartrdo Democrata de 1865 a 1901" 1 • 

A ''idade dourada" se encerra com o esgotamento das possibilidades de 
expansão econômica interna seja no plano agrfcola- não existiam mais terras a 
serem ocupadas-como no plano industrial,. onde a ·Concentração financeira e in· 
dustrial é extremamente expressiva nas atividades mais dinâmicas como aço, 
petró.leo, fe.rrovias, et~ Nesse contexto, os EUA dão os primeiros passos -
Guerra com a Espanha e Conferência Inter-Americana de Washington - em di
re:ção ao mercado internacional. 

O imperialismo norte-americano se volta inicialmente para a América 
Central, onde desloca o capjtalismo inglês estagnado no seu desenvolvimento 
e incapaz de reagi1r'à ação americana e. em direção ao Pacifico (conquista das Fili
pinas após a: derrota espanhola·). Ao lado disso há que se considerar também 
que "a .balança dos interesses imperiais se desloca cada vez mais do Atlântico 
para o l.ndico pelo qual o Pacrtico Sul ••. e o Atlântico Setentrtonal. .. adquiriram 
não só importância econômica como também estratégica. Debcar as mãos livres 
aos Estados Unidos foi, no caso da América Latina, uma opção ass~ntada na 
idéia de que a vigilância norte·americana asseguraria a paz e a estabilidade na 
região, o Q1Ue estaria longe de prejudicar os interesses britânicos., 2 Em 1901. 
depois da· saida da frota britlnica do Caribet os EUA através do Tratado de Hay
Paucenfote garante todos os direitos de construçao de um ctana:l na região. 

Da Guerra contra a Espanha até a 1! Guerra Mundial a economia america
na se volta para o mercado internacional seja através das exportações de manu
faturados que em 1900 perfaziam 35% do total contra 49% em 1914, seja através 
de investimentos de capital cada vez maiiores. E-m 1914 os EUA tinham cerca de 
3,2 bilhões de dólares investidos no exterior sendo que, desse total, cerca de 

( 1) LINK. Arthur S. Hi&l6da llodama dos fs:tacb. Unidos. Rio de Janeiro, Zahar·Editores, 
vol 1. 1965. p. 28. . 

( 2) fLAMARION, Ciro Cardoso. HisbSria Ecun6mica da América Ulina. São Paulo, Gaalt 
2! EdiçAo. 1984. p. 254 

122 



1.469 bilhões de dótares na América Central. do Sul e no Caribe e o restante em 
outras partes do mundo particularmente Canadá e Europa. 

AD lado desses investimentos de caPtaJ, a ação americana se <fiversifica através da 
construção de ferrovias e outras empresas dedicadas aos serviços públicos e 
comunicações assim como _ empresas agro-expo'rtadoras como a United Com
pany (1889) e a Standard Fruit Company ligadas a produção e exportação de ba
nanas que tanta fama, mortes e violências deixaram como herança para a região. 

A 1 ~ Guerra Mundial transforma a correlação de forças entre as potências 
capitalistas, e os EUA emergem do conflito como a maior potência mundial. A 
presença do capital americano ~elo mundo se torna significativa, e, na América 
latina, a Inglaterra é deslocada definitivamete pela supremacia americana seja 
no plano das inversões de capital seja a nível de comércio ínternacional. 

Em 1930 os EUA têm distruibuido pelo mundo, principalmente na Europa, 
Canadá e América Latina, por volta de 12.900 bilhões de dólares. Sendo que um 
quarto desse total foi investido no continente latino-americano. 

A Grande Depressão e a 11~ Guerra Mundial consolidam definitivamente a 
preponderância americana, e, Bretton Woods estabelece o predomínio america
no nas trocas e relações econômicas internacionais através da transformação jo 
dólar em moeda padrão. 

A U~ Guerra Mundial, no entanto, encerra definitivamente as tradicionais 
relações imperialistas baseadas na combinação entre dominação polítíca e in
vestimentos econômicos para a produção de matérias- primas estratégia e esta
belecimento de empresas de serviços públicos. A ação do imperialismo america
no e dos seus parceiros, os pafses mais desenvolvidos da Europa e o Japão, pas
sa a ter por base, ao lado das tradicionais exportações de c~pital sobre várias 
formas, a exportação de tecnologia industrial. O capital se internacionaliza por 
inteiro, dando início ao predom'nio dos mon6polios internacionais ou empresas 
multi·nacionais. É bem verdade, entretanto, que os setores ligados à produção 
industrial de tecnologia de ponta, tais como armamentos, química e outros, con· 
tinuam restritos às metrópoles imperialistas. 

As relações entre os EUA e a América latina a partir do li~ conflito mim
dia! se aprofundam e a dependência em recursos financeiros, tecnologia e mer
cado de consumo para a produção agrícola, mineral e de bens de consumo dos 
países da América Latina para com o mercado americano se torna significativa. 

A inter-dependência da economia capitalista e a sua total submissão ao 
maior centro econômico-financeiro, os EUA, no momento atual , tem trazido 
sérias dificuldades ao mundo capitalista em geral, e, particular à América latina. 

A depressão econômica iniciada da década de setenta, e, as 'medidas a do· 
tadas pelos norte-americanos para combatê-la, tem levado a estagnação e a cri- · 
se social e econômica dos palses capitalistas· desenvolvidos e dependentes. A au
sência de investimentos produtivos, a especulação e a alta taxa de juros consti
tuem o quadro da crise atual. 

Por fim, é importante destacarmos a conduta americana em relação à crise 
mundial. Os EUA procuram resolver a sua crise, mesmo que isso signifique o 
caos às outras nações do mundo. Nesse sentido são significativas as afirmações 
de um atto funcionário americano ligado a assuntos monetârios, Beryl Sprinkel 
em set. de 1984. Diz ele: .. A polftica econômica do presidente Reagan é coerente 
com seus objetivos, ou seja, a defesa dos interesses do povo dos Estados Uni
dos. Não há como esperar que ela se volte a favor dos povos das demais nações 
do universo" 3 

· 

( 3l CADERNOS do ~ Mundo (Nov. 1984). 
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b) O desenvolvimento econômico da América Latina 

O ·processo de independênCia polftica da América Latina não foi acompa
nhado de nenhum processo de ruptura com o passado colonial agro-exportador, 
pelo contrário, a estrtft~:~ra econômica produtora de matérias primas e depen
dentes do~s mercados externos se reforçam quando liberadas da intermediação 
parasitária das antigas metrópoles. ibéricas. 

No entanto, todo o perrodo que se estende pela primeira metade do séc. 
XI X foi de instabilidade econômica. Para alguns países essa situação durou mais 
tempo. A realidade econômi·ca herdada do perrodo colonial não correspondia às 
novas necessidades do capitaHsmo e do mercado da principal potência, a Ingla
terra. Dessa fase conturbada da economia latino-a~mericana emergiram novos 
produtos de exploração que possibilitaram a integração do continente ao mer
cado mundial como exportadores de .produtos agrfcolas ou minerais - café do 
Brasil, trigo e carne da Argentina, salitre, cobre e guano do Chile, etc- e consu
midores de produtos industrializados e de capitais emprestados a altos juros aos 
governos latino-americanos ou investidos em ferrovias, comunicações e trans
portes1 e em empresas de extração mineral. 

E i'mportante destacar que essa integração ao mercado mundial não ocor
reu simultaneamente nem com a mesma intensidade. Essas variações determi
naram, por parte da metrópole imperialista inglesa, um nível diferenciado de in
vestimentos. Assim, em 1890 por exemplo, para um investimento global de 424 
milhões de fibras na América. a Argentina recebeu 157 milhões de L. e o Brasil e 
México receberam cada um 60 milhões de L~ Essas ãreas tinham uma integra
ção ao mercado mundial muito maior que o restante da América. 

O predomínio da Inglaterra na América. particularmente na do Sul, é sig
nificativa até por volta da 2! Guerra Munqial apesar de que sua prioridade, jã no 
final do século passado, fosse a Asia e a Africa. Por volta de vinte por cento dos 
investimentos ingleses estão localizados na Amêric:a Latina. 

O afastamento relativo da Inglaterra da América Central e do Caribe,no fi· 
nal do sé c. XIX,e, a entrada do capitalismo americano nessa região, ocasionou 
a integração e dependência crescente dessa sub-região ao capitalismo norte
americano. E, em relação a América do Sul, a crescente integração aos EUA 
ocorre com a perda da hegemonia britânica após as guerras mundiais 

A ascenção americana a primeira potência capitalista no mundo e a canse
quente submissão ao novo centro imperialista ocorre numa coniuntura de mu
danças nas relações capitalistas internacíonai.s. O declínio do comércio interna
cional com a Depressão econômica do período entre-guerras que ocasionou di
ficuldades econômicas nos países americanos, o processo de industrialização,. 
base·ado na substituição de importações. que se intensifica nesse momento de
vido às dificuldades econômicas das antigas metrópoles européias; e, o esgota
mento das indústrias tradicionais nos centros capitalistas, determinou novas re· 
!ações econômicas com os países capitalistas da Europa e principalmente os 
EUA. 

A América latina, de maneira diferenciada é bem verdade, passa a esti 
mular a industrialização. E suas relações com o capitalismo internacional se ba
seiam, a partir da 2~ Guerra, na importação de capitais mas também de bens de 
capital, num primeiro momento, e, de tecnorogia mais recentemente. EsSa nova 
relação de submissão não é igual entre todos os pafses americanos. O desenvol
vimento industrial e uma relativa diversificação produtiva e exportadora ocorre 
naqueles palses mais integrados, desde a séc. XIX, ao capitalismo internacionàl 
e, que, desde o séc. passado, procuraram, em conjunturas de crise de exporta
ção, estimular a atividade urbana, financeira e industrial. Esses países, na verda
de, constituem uma minoria em relação ao conjunto, e. mesmo nessas âreas, o 
peso da agricultura de exportação ainda é significativo. 
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Na atualidade, com a crise do capitalismo mundialt e, as "saidas" adotadas 
pelo capitalismo americano, a realidade do conjunto dos patses americanos é de 
profunda crise. Com o processo de expansão econômica, panicularmente o do 
setor industrial, estagnados, os pafses latino-americanos estão envolvidos em 
um profundo processo de endivídamento. Com suas economias tuteladas pelas 
instituições financeiras internacionais através do F.M.I. e. dependentes dos ca
pitais externos que atualmente são emprestados a altos juros. os palses latino
americanos procuram. através de suas exportações de matérias primas, produ
tos agrkolas e em menor escala, bens industriais de consumo, capitais para o 
pagamento de suas divida~ sem, no entanto, conseguir estimular o seu desen
volvimento. 

Essa realidade é mais grave naqueles pafses exportadores de matérias
primas ou então que possuem um parque industrial pouco diversificado e con
centrado na produção de bens de consumo tais como o Chile e Argentinà ou en
tão os palses centro-americanos.. Mas também atinge com violência os pafses 
mais desenvolvidos como o México e Brasil. 

11) A AÇÃO AMERICANA NA AMÉRICA LATINA 

a) E os EUA se lançam na polftica internacional ..• A doutrina Monroe 

No início do séc. XIX o continente americano passava por transformações 
substanciais. Na América de origem ibé,rica, estava em desenvolvjmento o pro
cesso de emancipação política e a constitu ição dos Estados latino·americanos, e, 
na América do Norte, os EUA consolidavam a sua independência depois da 
guerra contra a Inglaterra (1812/1814). 

Na Europa, em 1822, no Congresso de Verona, Fernando VIl, rei da Espa
nha, pedia e conseguia o auxíUo da Santa Aliança para reprimir um l,evante de 
conteúdo liberal em seu pafs. As forças de conservação agiam na Europa em 
defesa da ordem absol'utista e, nesse mesmo Congresso, o rei da Espanha além 
de obter o remédio para as agitações liberais em seu pa(s, aventava a possibili
dade da utilização de tropas européias para submeterem as antigas áreas coloni
ais espanholas na América. 

Nesse mesmo momento, a Rússia manisfestava claramente os seus inte
resses expansionistas em· relação ao litoral americano na regi:ão do Pacífico. 

As consequências dessa situação preocupavam os governos dos EUA e da 
Inglaterra. Os EUA preocupados com as conseqüências dessa possfv,el interven
ção que fecharia os portos latino-americanos aos seus navios e com as conse
quências políticas de uma ação recolonizadora que poderia ameaçar sua inde· 
pendência. Além disso, a ação russa no Padfico poderia criar dificuldades à ex· 
pansão territorial americana em direção a esse oceano. Para a Inglaterra, os 
prejufzos econômicos seriam de grande. monta· pois o comércio ingles no conti
nente se expandia com rapidez. 

Respondendo a todos esses impulsos, eern mensagem presidencial ao Con
gresso americano, em 1823, o presidente americano James Monroe define a p,o
sição americana em relação a conjuntura internacional manifestando-se con
trário a polftica recolonizadora européia. Diz a mensagem: "que os continentes 
americanos, por sua condição livre e independente que tem assumido e manti .. 
do, não serão desse modo considera.dos co~ sujeitos à colonização futura por 
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Quaisquer dos poderes europeus ••. " 4
• Além disso, a doutrina Monroe se mani

festa também, de forma explicita, contrãria as aspirações russas em relação ao 
litoral norte-americano do Pacifico ao entregar "plenos poderes e instruções ao 
ministro dos Estados Unidos em S. Petesburgo para dispor por meio de nego
ciações amigáveis os direitos e interesses respectivos das duas nações na costa 
Noroeste deste continente"s 

A doutrina Monroe estabeleceu as linhas da atuação internadonal amerí· 
cana durante o séc. XIX. A 'POlítica externa americana nesse pe·riodo apresentou 
como caracterrsti'cas básicas, o isolacionismo americano em relação aos assuntos 
europeus, e, com rellação a América Latinar dois aspectos ganham rerlevância. 
O reconhecimento da soberania dos. novos parses latino-americanos e a unila· 
teralidade dos interesses norte-americanos. Com relação a esse último aspecto, 
o individ\lalismo nacional americano, os EUA vão sistematicamente se opor às 
várias iniciativas voltadas para a construção de uma polftica solidária entre as 
nações do continente americano. Sobre essa questão, é importante destacar que 
vários rtderes da independência latino-americana se manifestaram a favor de 
uma integração solidária entre os novos países independentes do Continente. E, 
Bolivar, procurou concretizar esse ideal através do Congresso do Panamâ em 
1826 que fracassou nos seus objetivos devido a oposição norte-americana -
contrários às idéias abolicionistas presentes no Congresso e preocupados ape
nas com os seus interesses- e, o boicote das nações americanas dep~endentes da 
Inglaterra. Aos ingleses não interessava uma América unida e em condições de 
pliomover seu desenvolvimento. 

Durante o séc. XIX, voltado para a co,nquista do Oeste, para a e><pansão 
econômica interna e para a solução dos problemas entre o Norte e o Sul, os 
norte·americanos não participavam das várias conferências americansa realiza· 
das, como as de 1847 e 1864:em Lima, e, a de 1868, em Santiago. 

A presença norte~amerícana na América Latina vai se dar através de um 
comércio pouco expressivo, e, através de algumas iniciativas isoladas na Améri
ca Central. 

bl O Império Colonial Americano: ação ;americana, reação latino-americana 
( 1898-1933) 

O ano de 1898 é marcante na polftica externa americana. A Guerra Hispa
no-americana ma1rcou o início de uma intensa e râpída política ~imperialista. Essa 
mudança foi o resultado da expansão do capitalismo nos EUA e a sua transfor
mação em grande potência econômica que, em 1890, jâ havia ultrapassado, em 
vã1rios aspectos, as antigas potências européias. 

As bases ideológicas dessa politica imperialista resultaram da sintese de 
três concepções produzidas durante a segunda metade do séc. XIX. 
A idéia do Destino Manifesto, defendida por John O'Sullivan, que, para justificar 
a incorporação do Texas e a guerra com o México~ afirmava: 1

' ••• no modo em 
que outras nações se propuserem intrometer-se nesse assunto, interpor-se en
tre nós e os que são propriamente parte no assunto, em um espírito de interfe· 

( 4) MORRIS, Richard B. Ooannentos Básicos. da hist6ria dos Estados Unidos. Editora 
Fundo de Cultura. Brasil-Portugal. · 

( 5) Idem, Ibidem. pg. 124. 
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rênçia hostn para conosco, com o objetivo confesso de deformar nossa polftica e 
prejudicar nosso poder, limitando nos.sa grandeza e impedindo a realização de 
nosso Destino Manifesto, que é estendermo-nos sobre o continente que a provi
dência fixou para o livre desenvolvimento de nossos milhões de habitantes, que 
ano após ano se multiplicam.'' O Destino Manifesto significava então, que a Pro
vidência reservou para os americanos o dominio do continente. Segundo ele, 
ainda. dentro de uma concepção racista, cabia aos. povos anglo-americanos o 
domínio das raças de origem hispano-americana. Em 1890, quando a economia 
e a burguesia americana exigiam ações de carater imperialísta vão ser divulga
dos os trabalhos do Almirante Alfred Mahan, que acrescentarão um segundo 
elemernto à ideologia imperialista americana. Segundo o Almirante Mahan. 
" .•. Os Estados Unidos deveriam se preparar para as grandiosas tarefas futuras 
construindo uma poderosa esquadra, reservando especial atenção para o total e 
complleto controle do Golfo do México e das Antilhas como uma 'resolução in
violãvel da nossa polftica estrangeira' ... ~· Segundo ele ainda. •• o interesse egoísta 
é um objetivo não somente legftimo como também fundamental para a política 
nacional''. Por fi.m, quando os EUA já haviam realizado suas primeiras ações 
imperialistas na região do Caribe e da América Central, essas ações americanas 
ganham um "carater civilizatório" a partir do trabalho de Herbert Croly, de 1909, 
The Promise of american Ufe. Segundo ele, a ação dos EUA na América Latina 
visava a pro~oçáo da paz e da democracia sobre as nações marcadas pelo atra
so econômico, social e, politicamente~ apresentando profunda instabilidade. O 
poema de Rudyard Kipling, pubHcado em 1899, .. 0 fardo do Homem Branco", se 
transforma, com o trabafho de Croly, na justificativa moral para a conquista da 
terras latino-americanas. 

É a partir dessas concepções ideológicas, e das "doutninas" ou orientações 
á respeito da política externa que elas orig.inaram1• que, podemos entender a 
ação americana até a Grande Depressão .. Elas concretizaram nas três primeiras 
décadas do séc. XX, através de ações imperTalistas na América Central .• as neces
sidades expansionistas que o capitalismo americano passa a ter a partir do final 
do séc. XIX. 

A ação americana na América Central visava em primeiro lugar, garantir 
áreas para que o vigoroso capitalismo americano realizasse inversões, seja con
cendendo empréstimos, construindo ferrovias., organizando empresas agrícolas 
exportadoras, como também garantir mercados para os produtos americanos. 
Em segundo lugar, era necessá1rio construir um canal que fizesse a ligação do A
tlântico com o Pacifico, tornando mais râpida a ligação da Costa Oeste com a 
Costa Leste dos EUA: O interesse americano na construção de um canal que 
promovesse a integração dos dois oceanos é antigo. Em 1850 os EUA e a ln· 
glaterra assinam o Tratado de Clayton-Bulver onde se compirometem a construir 
conjuntamente um canal na América Centra·l. No fina' do séc. XIX, com a reo
rientação da política imperialista inglesa e a sua retirada do Caribe, a questão do 
canal se torna assunto americano,. er em 1901, pelo Tratado Hay-Pauncefote, a 
tnglaterra abdica dos seus direitos sobre o canal a ser construido. A Lei Spooner 
de 1902 que opta pela rota panamenha, e a revolução do Panamã em 1903. per
mitem aos EUA a concretização desse seu objetivo em 1904. Pc;u fim,. para ga
rantir a consecução dos objetivos anteriores era preciso afastar da região centro .. 
americana as potências rivaís .européias, particularmente a tnglaterra.. Nesse 
sentido, em vârios momentos, os EUA, através da negociação afastou interesses 
e. mesmo possibilidades de intervenção européia na região, como no caso da dr
VIda venezuelana. 

( 6l' SCHILllNG, Voltaire. EUA X Am4rica l.alina: as etapas. dll dominaçlio. Ed .• Mercado 
Aberto. 1984. p. 17/18. · · 
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A ação norte-americana na região centro·americana se realizou através da 
guerra, como no caso da ocupação de Cuba e Porto Rico quando os americanos 
derrotaram a Espanha, em 1898. Como também# através da intervenção e pos
terior ocupação militar que levou os "marines"' americanos a vários países da 
América Central e do Caribe. A penetração americana na região também assu
miu a forma de s.indicatura alfandegária através da qual os EUA controlavam as 
rendas originárias das alfândega:s centro-americanas para garantir o recebi
mento de dívidas çontraidas por esses países com os seus banqueiros ou então 
com países da Europa. O controle americano das rendas dos pafses dessa região 
os transformava em emirados financeiros norte-americanos. A submissão dessa 
reg,ião era garantida pelas bases miritares em Cuba, Porto Rico e Panamá. Como 
também pela interferência americana no processo eleitoral de vârios países da 
região, afastando candidatos oposicionistas e que não mereciam a confiança 
americana. Em alguns momentos, quando a vitória eleitoral oposicionista era 
possfvel, a intervenção militar g·arantia o poder para os grupos aliados à política 
americana. Essa situação é constatada na eleição nicaragüense em 1916, Quando 
os liberais são afastados das eleições, garantindo assim, a vitória dos conserva
dores, ou então a situação na República Dominicana em 1916, quando a vitória 
do oposicionista Desidério Arias era eminente, e as tropas americanas ocupam o 
pafs, para citar apenas dois exemplos. 

A ação americana na América Centra~ e no Caribe que realizou os objetivos 
poUtico-económicos anteriormente citados teve como fundamentos as ideolo
gias já mencionadas e uma série· de doutrinas, corolários e objetivos em termos 
de.poUtica americana para a região. 

l ~nicialmente é preciso mencionar a reafirmação da Doutrina Monroe em 
1845 e os termos da declaração de guerra americana ao México, em 1846, feitas 
pelo presidente Polk, como elementos indicadores da conduta expansionista 
americana na América Central. 

É, no entanto, ·o enunciado Me Kinley de abrir de 1898, quando da declara
ção de guerra a Espanha, que encontramos os primeiros elementos definidores 
da polftica imperialista americana na região centro-americana. Segundo esse e
nunciado, a ,guerra com a Espanha e a intervenção americana em Cuba, como 
tõmbém em Porto Rico e nas Filipinas era justificada: ''Primeiro. Por uma razão 
de humanidade e para terminar com as barbaridades, derramamentos de san· 
gue, fome, e as calamidades terrfveis que ali ocorrem ... Segundo. Nós devemos fa
zer isso pelos cidadãos cubanos a fim de prestar-lhes aquela proteção e repara
ção por vídas e propriedades que nenhum governo ali pode ou quer ofere
cer ..• Terceiro. O direito de intervir pode ser justificado pelo prejuízo bem sério 
causado ao comércio, aos negócios e aos assuntos particulares de nosso po
vo ... Ouarto. E o que é de importância superior. A situação presente dos negócios 
de Cuba é uma ameaça .permanente à nossa paz e acarreta para este governo 
uma despesa enorme ... " . Esse enunciado faz dos IEUA os defensores, no Caribe 
e Centro,~Amêrica, da Humanidade e da civilização. A ação americana é por isso 
mesmo benéfica e positiva. Os EUA devem carregar o "fardo do homem bran
co". 

A guerra foi rápida e arrasadora para a Espanha que perdeu o resto do seu 
império colonial .. Cuba .. Porto Rico e Filipinas - que passou para o controle 
norte-americano. Em relação a Cuba o que vamos assistir é uma contínua inter
ferência polttico-militar americana legitimada através da emenda Platt (1901) 
que assegurava aos EUA o direito de intervenção militar em caso de ameaça aos 
inte·resses americanos, e, o compromisso cubano de não constituir governos 

( 7) MORRI S. Ricnard, op. dL p. 175.. 
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contrários aos EUA. Quanto a Porto Rico, essa ilha foi incorporada a federação 
americana. 

A incorporação dessas áreas à influência americana. permite a esse país, 
garantir o controle da rota marítima em direção ao canal de rigação Atlántico
Pacrfico que serti construJdo r:to Panamá, em curto prazo. 

Em 1904, um importante documento de política externa ê formulado nos 
EUA, o corolério Roosevelt a Doutrina Monroe. Essa polrtica foi formulada em 
função da intervenção da Inglaterra. Itália e Alemanha na Venezuela, para co
brança de dfvidas. e, ao apoio dado pelo arbitramento do Tribunal de Haia (1904) 
à ação mil'itar dos países europeus. 

Diz o documento: ..... Tudo o que· este pafs deseja ê ver os países vizinhos 
em estado de equilibrio, ordem e prosperidade. Qualquer pais cujo povo se con
duz bem por s.i próprio pode contar com nossa amizade sincera. Se uma nação 
... conserva a ordem e resgata suas obrigações, não necessita temer nenhuma 
interferência dos Estados Unidos. A ati tude crônica do ••tazer mal", ou uma ene
ficácía que resulta num afrouxame.nto geral dos laços da sociedade civilizada. 
tem na América, como em outra parte, exigido ultimamente a intervenção por 
alguma nação civilizada, e no Hemisfêtio Ocidental a adesão dos Estados Unidos 
à Doutrina Monroe pode forçar os Estados Unidos, embora com relutância, em 
casos flagrantes daquela atitude ou ineficácia, para o exerclcio de poder policial 
internacional". 8 

A panir dessa política os EUA são os senhores da América, particular
mente a sua região central e do Car ibe. As dívidas contraídas pelos países ameri
canos com os europeus passam para os EUA que, vão recebe-las seja através da 
intervenção politica nos países, seja com o controle norte-americano das rendas 
alfandegárias destes países americanos. Afastados os europeus~ os países cen 
tro-americanos têm que recorrer ao capital americano que flui em quantidade 
para essa região. 

Os EUA se transformam em ~~polícia-americana" para os seus interesses e 
para os interesses europeus. O Caribe se transforma em Mare Nostrum ameri
cano e, para os países da região que agirem com "eficiência racional e decência" 
os capitais norte-americanos levarão "progresso e prosperidade". Para aqueles 
países que não cumprirem seus compromissos: o "big stick", o controle militar e 
alfandegário. 

O Corolário Roosevelt teve vários desdobramentos práticos e ao nível de 
formulações de p~lítica externa que possibilitaram a sua viabilização enquanto 
política americana para a região. 

Ao nfvet prático tivemos as ações militares e as sindicaturas na República 
Do,minicana (1905), Cuba (1906), Nicarágua {1909), Haiti {1910), Honduras (1911) 
para citar algumas das várias ações norte-americanas na região. 

E, em termos de desdobramentos políticos tivemos o chamado corolário 
do senado1r Lodge de 1910 formulado para afastar as pretenções japonesas de 
construirem uma base naval no México. e, estabelecer que. a única presença mi· 
litar aceita no Caribe seria a americana. Teremos também, a partir do corolár;o 
Roosevelt, a "diplomacia do dólar" , no governo W .• Taft (1909-1913) formulada 
pelo seu secretário de estado P. Knox através do qual os EUA realizam uma 
ofensiva junto aos paises centro-ame·ricanos no sentido de assumirem suas dívi
das. Essa ofensiva refletia o grande crescimento dos investimentos americanos 
na América Latina e transformava o departam.ento de Estado no principal ins
trumento da ação econômica e financeira dos EUA. O gover.no Taft além de am· 
pliar a presença econômica norte-americana na região centro-americana pro
curou garantir essa presença através das chamadas polrticas "da canhoneira##-

( 8) MORRIS, Richard. B. Op,. cit. p. 1841185. 

129 



evidenciada na ocupação militar da Nicarãgua- e "preventiva" destinada a im
pedir convulsões sócio-polfticas como no caso da República Dominicana em 
1911. . 

A eleição do democrata W. Wilson em 1913 marcou o auge do intervencio
nismo americana no Caribe e na América Central. 

O governo .Wilson, defensor da chamada .. Nova Liberdade" nas relações 
entre os pafses europeus. em relação a região centro-americana levou ao extre
mo o corolário Roosevelt e o ''big S'tick". As afirmações feitas por um historiador 
americano sobre a polftfca Wilson e de seu secretãrio de Estado, Bryan, nos 
permite compreender os métodos utilizados pelos norte-amer:icanos na era Wil
soniana, diz ele: "Wilson e Bryan eram missionãrios da democracia e liberdade. 
Queriam, sinceramente, ajudar os povos vizinhos menos afortunados a encon· 
trarem a paz e desenvolver instituições democrãticas. Assim. intervieram não 
para subjugar e escravizar, mas para esclarecer, instruir e libertar"9

• Ou seja, os 
EUA agiram militarmente no Méxko, Nicarágua, República Dominicana e Haiti 
com o objetivo de garantir a eleição ou manter no poder governantes fiéis aos 
interesses americanos. Apoiaram também ditadores escolhidos através de 
~~métodos legais e constitucionais" em Cuba (Machado), Guatemala (Ubico), e 
Honduras {Carias). Mesmo com a entrada dos EUA na 1! Guerra Mundial o im
pulso intervencionista norte-americano não se reduziu. A única modificação se 
deu com relação ao governo mexicano. 

Ao terminar a análise deste perfodo da polrtica norte-americana em rela
ção a América Latina, particularmente em relação ao Caribe e América Central, é 
importante destacar a crescente hostilidarle latinoftamericana ao "bíg stick" 
america1no. Ao longo desse período,. manifestações de valorização da hispanida
de e propostas de acordos inter-americanos baseados em direitos equitativos 
para os patses da América apareceram, refletindo, apesar das fraquezas e da de
pendência econômica absoluta. a reação latino-americana. 

Essas reações apareceram, apesar das iniciativas americanas, desde a 
Guerra Hispano-Americana, de se aproximar da América latina. A realização de 
Conferências continentais patrocinadas pel:os EUA, prãtica inaugurada com a 
Primeira Conferência Inter-americana de 1889/90 em Washington, e,. que culmi
nou com a formação da União Pan·Americana de 1910, não reduziram a hostilíR 
dade. Na verdade, essas conferências não passavam de instrumentos norte
americanos para prese.rvar seus interesses que, quando contrariados, como no; 
caso da questão de limites entre a Nicarágua, Costa Bica e EI Salvador e. que te
ve arbitramento favorável aos dois últimos pelo Tribunal Centro-Americano de 
Justiça, ocasionou a extinção desse tribunal. As reações apareceram também 
através da Doutrina Drago que dizia; "a divida pública não pode justificar a in
tervenção armada nem a ~ocupação real do território de nações americanas por 
uma potência européia"1 0

• E, que foi formulada no auge da crise venezuelana, 
refletindo um posicionamento de relativa independência característico da diplo
macia argentina nesse perfodo. As reações apareceram também nos constantes 
pedidos de revisão da Doutrina Monroe, no que tange a sua unilateral idade, fei
tos nas reuniões inter-americanas como aconteceu na Quarta Conferência 
(1910), a pedido do Brasil. ou na Quinta Conferência (1923), a pedido do Uru
guai. Foram todos rechaçados pelos EUA. 

Por fim, devemos destacar a ·participação restrita dos pafses latino-ameri
canos na Primeira Guerra Mundial. Em parte, devido a sua fraqueza econômica 

( 9} UNK, Arthur S. op.. ciL p. 226 
(10) OOZER, Donald Marquand. AnM1ric:a latina. uma perspectiva·hist6ric:a. P. Alegre, 

Globo, p. 492. 
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e militar, mas tam.bém, como um sinal de repúdio à polftica norte-americana no 
continente. Vários foram os esforços dos EUA de envolverem os paises do con· 
tinente no conflito, mas, mesmo aqueles que romperam re lações com as po
tências centrais, não se envolveram diretamente. Palses de peso no continente 
como, Argentina, Chile e México, se mantiveram neutros, apesar dars pressões. 

c} ... Humani:z.ando'"' a dominação: Roosevelt e a polftica df(t Boa Vizinhança 

Durante a década de 20, os sucessores de W.Wilson - Harding. Co.olidge e 
Hoover - deram continuidade a polftica intervencíonista inaugurada na época 
Ted Roosevelt, apesar de, no governo Hoover, a polftica latino-americana de
senvolvida pelos EUA procurasse alterar a imagem dos EUA. E, Hooverl realiza 
visita a 10 pafses latino-americanos com esse objetivo. 

Na década de 30 vários fatores contribuem para uma mudança significativa 
na postura até então adotada pelos EUA na América Latina. Em primeiro lugar, 
a Grande Depressão fragili.zava profundamente a economia e a sociedade ameri
cana. Os problemas, apesar do tratamento tentado pelo New Deal, permanecem 
ao longn dessa década tornando o predominio americano vulnerável. Em se
gundo lugar, a ascensão nazista ao poder na Alemanha leva este pafs a extreítar 
os seus laços com as economias americanas. O crescimento da participação ale· 
mã no comércio americano, em particular com o Brasil e Argentina, além de 
ameaçar o predominio econômico americano no continente, se constituia numa 
ameaça militar devido ao desenrolar dos fatos na Europa e que permitia visuali· 
zar a 2~ Guerra Mundial. A presença alemã e, ·a possibilidade de exportação para 
esse país~ vai exercer uma atração irresistível nas economias e.)(portadoras lati
no-americanas em crise devido à depressão capitalista. Por fim pelo lado norte· 
americano, vários fatores se reunem e forçam uma mudança de atitude. Ao des
gaste dos EUA devido à sua sistemática interferência político-mifitar nos assun
tos americanos, se juntam, o crescimento do nacionalismo em terras latino
americanas, e, as mudanças políticas ocorridas em pa1ses do continente que de
ram origem a regimes autoritários simpáticos ao nazi·facismo. 

Debilitado por grave crise econômica e ameaçado, seja na sua hegemonia 
econômica~ quanto militarmente no continente, a política americana .em relação 
a América Lat1na vai, com o goveno F.D. Roosevelt passar do intervencionismo 
para a .. boa vizinhança". 

A expr·essão "política de boa vinzinhança" aparece pela primeira vez no 
discurso de posse de Roosevelt e, pretendia caracterizar a política internacional 
americana, mas acabou dando nome à nova relação dos EUA com o restante do 
continente ame rica no. 

Ao longo da década de 30, Roosevelt e o seu secretário de Estado Cordell 
Hun. vão buscar pacientemente recompor um sistema de alianças na América 
Latina neutralizando assim .. a crescente influência dos pafses do Eixo, panicu· 
larmente a .Alemanha. As barreiras não são poucas, principalmente na Améric.a 
do Sul. Nessa região, tradicionalmente explorada pela Inglaterra, a presença 
americana se intensificou após a 1! Guerra com o acaso inglês. E, ·existiam os 
governos que manifestavam maiores simpatias ao facismo .. como é ocaso do 
Brasil e da Argentina. Através de compromissos políticos de caráter não-inter· 
vencironista assumidos pelos EUA na Sétima e Oitava Conferência lnteramerica· 
na em Montevideu (1933). e,. de Buenos Aires (1936). e de iniciativa econômicas, 
aumentando os investimentos norte-americanos e reativando o comércio com 
~a região, o governo Roosevelt não só afasta a presença alemã mas subordina 
•ntegralmente as economías da Améri,ca do Sul aos ínteresses norte-americanos. 

No Caribe e na América Central. região que mais sofreu a arção do ~~big . 
stick'" norte·americano# a situação era favorável a adoção da boa vizinhança. Ao 
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tongo da década de vinte, o exército americano reformulou e treinou os exérci· 
tos locais criando assim, uma sólida base de apoio no interior desses países, 
completada pelos interesses de uma elite submetida à polftica americana. Os 
EUA, assim, ,retiram suas tropas de vários pafses e alteram os termos dos trata
dos assrnados anteríormente e que davam a esse país o direito de intervenção. 
Sindicaturas alfandegárias são canceladas, e, através dos aliados internos, crises 
são resolvidas sem a intervenção direta norte-americana. Esses são os casos da 
revolução cubana de 1933/34 que culminou com a ascensão de Batista e a revo
gação da emenda Platt. Como também, a retirada das tropas americanas do 
Haiti, o fim do controle alfandegário na Re.pública Dominicana~ e, o cancela
mento do tratadp cqm o Panamá que permitia a intervenção norte-americana. 

A ação de ".boa vinzinhançall vai permitir aos EUA, com o infcio da guerra 
na Europa e na Asia, contar com o apoio ativo da maioria dos países do conti 
nente com exceção da Argentina e Chile que se mantiveram neutros. 

d) O Tio Sam no topo do mundo •.• as Américas aos seus pés 

Ao terminar a 2! Guerra Mundial os EUA eram inquestionavelmente a 
maior potência capitalista mundial. Seus adversãrios durante a guerra- a Ale
manha e o Japão- foram arrasados juntamente com os aliados americanos na 
Europa, a Inglaterra e a França. Os interesses econômicos do· capitalismo ameri
cano se espalham pelo mundo, e, na América Latina, a guerra, com suas neces
sidades- econômicas, havia consoHdado a dependência desse continente à eco
nomia americana. 

No entanto~ todo esse poder americano passava a ser ameaçado por uma 
força socialísta que durante a guerra e, no pós-guerra., havia se fortalecido e 
a.mpfiado seu raio de ação no mundo. Os EUA tinham pela frente a URSS que, 
juntamente com o Leste europeu e a China. ameaçavam não só sua predomi· 
nãncia, mas o próprio sistema capitalista. 

Antes mesmo que o conflito mundial fosse encerrado as primeiras diver· 
~gências entre os dois pafses começam a aparecer. A situação dos palses que so
·freram diretamente a guerra favorecia as forças socialistas nacionais que durante 
a guerra lutaram contra as forças do Eixo e, que, após o conflito, apareciam na 
cena polhica desses pa(ses em condições de assumir o poder. 

Com base nessa amea·ça aos seus interesses os EUA, através da Doutrina 
Trumam elaboram as bases de uma política internacional de contenção daquilo 
que ele considerava como .. ameaça comunista". Essa doutrina rompe definiti
vamente com tradicional conduta dos EUA em termos de polftica internacional 
que foi o isolacionismo. Os EUA assumem a responsabilidade da defe:sa do que 
eles chamam de ~~mundo livre". 

Diz a doutrina Trumam: .,A fim de assegurar o paclfico desenvolvimento 
das nações livre da coerção, os Estados Unidos desempenharam um papel im
portante, na fundação da ONU.' Esta se destina a possibilitar liberdade e inde
pendência duradouras a todos os seus membros. Entretanto, não realizaremos 
nossos objetivos se não estivermos dispostos a ajudar povos livres e manter 
suas institu ições livres e sua integridade nacional contra movimentos agressivos 
que procuram impor-lhes regimes totalitários. Isto não é mais que um franco re
conhecimento de que os regimes totalitários impostos aos povos livres, por 
agressão direta ou indireta solapam os fundamentos da paz internacional e, por 
conseguinte.r a 'Segurança dos ;Esta. dos Unidos".11

• 

. ,. 

(11} SVRETT, Harold. C. Doc:ullii8ldos hisaóric:o& dos Estados Unidos. Editora Cultrix •. p. 
317 . 
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Com essa doutrina os EUA não só assumem a defesa do capitalismo a nf
vel mundial. como fazem uma declaração de guerra à URSS, que passa a ser 
responsabilizada por qualquer revolução que ocorra. 

Com base nesta doutrina e levando em conta as preocupações enunciadas 
pelo embaixador americano em Moscou, George F. Kennan, de que os EUA de
veria desenvolver uma "paciente, mas firme vigilante contenção a longo prazo 
das tendências expansionistas", e que ''a pressão soviética contra as livres insti
tuições do mundo ocidental é a•go que pode ser contido pela hábil e vigilante 
aplicação de uma contraforça em uma série de pontos geográficos e políticos em 
constante mudança, correspondente às mudanças e manobras da política sovié
tica" 12

, os EUA organizam um vasto sistema de defesa mundial e, a América 
Latina, passa a ter, nesse sistema, um papel fundamental .. 

Em 1945, quando a vitória aliada na Europa era questão de tempo, reuniu
se em março, uma conferência no México, uma conferênca que tinha por objeti
vo definir a conduta, das nações americanas no pós-guerra que se avizinhava e é 
assinada a Ata de Chapultepec. Esse acordo interamericano alterava os termos 
da- Doutrina Monroe, mutualizando-a. Os Estados Americanos se uniam contra 
qualquer agressão externa ao continente. 

As primeiras desavanças entre os países capitalistas e a URSS - o proble
ma polonês e romeno - levaram os EUA a se precaver na sua área mais vulne
rável, o continente americano. 

Em 1947, em plena guerra fria, os EUA organizam o seu primeiro sistema 
mi:litar de contenção ao comunisno. Na conferência do ~ia de Janeiro os países 
da América celebram o Tratado lnteramericano de Assistência Reciproca, o 
TIAR. Por ele se estabelece uma zona de segurança para o continente que pas
sava pela Groe·lândia e Alasca e os parses signatários se comprometiam dar 
auxílio militar e represálias diplomáticas aos agressores internos ou externos a 
segurança do continente. Complementando o TJAR a nível político interamerica
no, em 1948, na 9~ Conferência lnteramericana realizada em Bogotá, é formada 
a Organização dos Estados Americanos. 

A organização desse sistema de contenç,âo continental trouxe aos EUA, 
além de segurança, a possibilidade de ter acesso e controle dos exércitos latino
americabos pois estes serão reorganizados com armamento norte-americano 
e treinados pelo exército desse pa(s. Além disso, o obsoleto armamento ameri
cano é vendido aos paises do continente. 

Na década de 50, com a agudização da guerra fria devido ao infcío da in
tervenção americana na Coréia, a pofítica norte-americana na América Latina 
acompanha a radicalização existente a nível mundial. 

A polrtica americana nesse · período vai ter o idéario de J ohn Foster D ulles 
de Defesa do Mundo Uvre que rejeitava qualquer conduta neutralísta dos países. 
E, no relatório Kennan formulado após visita desse funcionário do Departa- · 
mento de Estado dos EUA à América Latina. Segundo ele: "Não podemos ser 
dogmáticos demais sobre os métodos pelos quais os comunistas locais serão 
enfrentados .•. Onde os conceitos e tradições de governo popular são fracos de~ 
mais para absorver com sucesso a intensidade do ataque comunista, então de
vemos aceitar que as duras medidas governamentais possam ser a única res
P?sta; que essas medidas podem se originar de regimes cujas origens e métodos 
nao aguentariam o teste dos conceitos norte-americanos de procedimento de
mocrático; e que tais regimes e tais métodos podem ser a alternativa preferrvel. 
e realmente as únicas alternativas, ao aumento do sucesso c·omunista'', E mais, 

<12) BARROS, Edgard Luiz. A Guerra Fria. Atuai·Unicamp. p. 15. 
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que o principal trabalho de resistir à penetração comunista na América ~·precisa 
ser feito em sua maior parte peJos nativos dos países envolvidos" 13. 

É importante também assinalar o início da polftica de represálias maciças 
preconizada por Dulles em 1954. Segundo ela ... HConvém reforçar as defesas lo
cais pelo poder de dissuação de uma força de represálias maciças"14. 

O inrcio da década de cinquenta foi para alguns pa(ses latino-americanos 
um período de fortalecimento de uma conduta naàonalista por parte de seus go
vernantes. Este é o caso da Guatemala, Brasil e Argentina. Para a poiJtica de 
guerra fria norte-americana isso, no entanto, significava fazer o jogo do comu
nismo internancional. Por isso. deveria ser impedido através de ações enérgicas. 
Einsenhower, descreve em suas memórias a ação na Guatemala e, define a ma
neira pela qual os EUA compreendiam as iniciativas do governo Arbenz: "Por si 
mesma, a expropriação não é, naturalmente, prova de comunismo~~ mas seus 
atos (de Arbenz) "permitiram bem depressa suspeitar ser ele um ~antoche mani
pulado pelos comunistas" 15

. 
A deposição de Arbenz na Guatemala por iniciativa organizada da CIA, 

estimula as forças conservadoras no Brasil e Argentina. Depois de intensa 
campanha de oposição, Vargas termina seu mandato através de suicídio em 
agosto de 1954. Na Argentina, depois de incidentes com a igreja católica, Perón 
é deposto pelo exército. 

Os últimos anos da década de cinquenta foi um periodo de reveses para a 
política externa americana em todo o mundo particularmente na América Latina. 

Na América Latina a reação a política americana tem inicio com a interven
ção indireta dos EUA na Guatemala. O reaparecimento do intervencionismo 
norte-americano vai nã~ só enterrar a Boa Vizinhança como violar um dos prin
cípios básicos da OEA. E bem verdade que, na Décima Conferência lnterameri
cana, por pressão de John Foster Dulles, representante americano, foi aprovada 
a Declaração de Solidariedade para a Preseríação da Integridade Política dos 
Estados Americanos contra a Intervenção do Comunismo Internacional que bem 
ou mal legitimava a ação americana. Mas o precedente foi mal recebido por uma 
América Latina que nunca teve sua soberanía respeitada pelos EUA. 

Por outro lado, os países latino-americanos reivindicaram maior participa 
ção do capitalismo americano no continente. E, desde a guerra que, apesar de 
ter aumentado, os investimentos americanos se voltaram muito mais para a 
Europa e Ásia, do que para o continente americano. A nível de relações poHticas 
internacionais, a polftica de contenção exigia dos EUA uma maior atenção às re
gíões de confronto aberto com a URSS como a Coréia,Oriente Médro e Europa. 

As re~;~ções nesse momento são tão amplas que ocasionam o ~pedreja
mento do vice-presidente americano Richard Níxon no Perú e na Venezuela 
quando este fez uma série de visitas a paíseslatino~americanos, em J958. Retor
nando aos EUA, Nixon relaciona para Eisenhower os problemas enfrentados na 
América Latina e as suas consequências para os EUA e a sua política internacio
nal. 

Nesse contexto, até mesmo o governo brasileiro chefiado por Kubitschek, 
procura exercer pressão sobre os EUA através do lançamento da chamada 
Ope,ração Pan-Americana (OPA). 

O lançamento da OPA pelo Brasil, pars que mais recebeu investimentos 
norte-americanos após a 2! Guerra, começa a preocupar o governo americano. 

(13) SMITH, Gaddis. Artigo do caderno Fspeciel do Jornal do Brasil de 1984 art.: O lega
do da Doubina Monroe. 

{14) DELMAS, Claude. Armamentos Nudearas e Guerra Fria. Editora Perspectiva. 1971. p. 
106 •. 

{15} SCHILUNG~ Voltaire. op cit. pag. 45/46 
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apesar de que, a resposta americana à proposta do presidente brasileiro ter se 
resumido numa víagem de John Oulles, secretário de Estado norte-americano, 
ao Brasil, para explicar que, a América Latina precisava mesmo era de segurança 
militar para combater o comunismo. 

No final da década. os EUA aumentam sua participação financeira no con
tinente como forma de calar as oposições latino-americanas à sua política inter
nacional. A formação do Banco lnteramericano de Desenvolvimento com .25% de 
capital. de origem americana é a medida que concretiza essa maior participação. 

E importante assinalar a mudança de qualidade na relação da Amérrca La
tina com os EUA. Até a 2~ Guerra Mundial existi~ uma certa reação a atuação 
norte-americana no continente. Na década de 50, os governos latino-americanos 
reivindicam uma maior integração, com a consequente dependência, ao capita
lismo americano. 

A América Latina começa os anos sessenta sob a marca das transforma
ções profundas. Pela primeira vez na história do continente americano, os EUA 
encontram pela frente um governo comprometido com as mudanças profundas 
exigidas pelas sociedades americanas, e, contando com o apoio popular para sua 
reatização. A revolução Cubana, no final da década anterior, pelo seu carater po
pular e socialesta, vai quebrar a política imperialista americana no continente , 

Desde o inicio da Revolução Cubana, que os EUA participam e executam 
ações de sabotagem e desestabitização do novo regime cubano. Mas, uma atua· 
ção mais globalizante e continental só vai ser executada a partir da reunião dos 
países do continente em São José da Costa Rica, em 1960, quando denuncia-se 
a infiltração soviética no continente. Essa medida voltada contra o governo cu
bano, vai ter seu ponto alto na Conferência de Punta Del Este (1962) quando, 
apesar da oposição de vários parses latino-americanos, Cuba é expulsa da OEA. 

A revolução cubana e a eleição de J. Kennedy para a presidência america· 
na, juntamente com a líeação anti-americana que começa a ganhar corpo na 
América Latina, vai determinar algumas reformas na política latino-americana 
desenvolvida pelos EUA. 

De um lado, atendendo as reivindicações dos países latino-americanos e 
agradando aos setores burgueses associados ao capitalismo americano, o go
verno Kennedy vai lançar uma espécie de plano Marshall para a América Latina,a 
Aliança para o progresso. Esse demagógico projeto de auxífio econômico, pre
tendia combater os males gerados, na América Latina, das convulsões sodais. O 
objetivo era promover o desenvolvimento econômico e social dos paises do 
continente, impedindo assim, a formação de governos. socialistas ou a eclosão 
de revoluções. 

Ao lado disso, o governo Kennedy procura reciclar as forças armadas do 
continente, equipando-as para enfrentar os movimentos guer-rilheiros. A política 
de contra-insurgência vai determinar a formação da School of the Americas na 
Zona do Canal do Panamã, em 1961, e, criar ó Colégio lnteramericano de Defe· 
sa. Ambo·s voltados para formar oficiais das forças armadas latino-americanas 
em técnlicas e tâticas anti-guerrilheiras. 

Deixando claro que a politica Kennedy não fugia das regras estabelecidas 
pela guerra fria, como também, que os EUA mantinham-se fiéis à sua politica 
intervencionista nas Améri;cas. E, que suas medidas tinham muito mais cunho 
demagógico do que uma reanimação da boa Vizinhança rooseveltiana, em 1961, 
o governo americano, através da C IA, patrocina a fracassada tentativa de invadir 
Cuba pela Baia dos Porcos. 

Os anos que se seguiram ao governo Kennedy, quando ocupa a presi· 
dência americana, Lyndon Johnson, vai se caracterizar pelo favorecimento de 
governos militares nas Américas. Como no caso do Brasil (1964) e Argentina 
(1~66). A Scholl of the Amerjcas dava seus primeiros frutos.~. a chamada dou
tnna MacNamara, formulada pelo secretário de Defesa norte-americano, pro· 
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clamava: "' .... a segurança é desenvolvimento, e sem desenvolvimento não h~ se
gurança. Um pafs subdesenvolvido e que não cresce hão atingirá jamais algum 
nfvel de .segurança, p~l~ simples m~tiv~ de que n.ão. pode despojar seus cidad~~s 
de sua hatureza humana" 1 

•. Tem mrao nas Améncas a era dos governos m•h
tares autoritários e repressivos que caracteriza~ão o continente até o início dos 
anos 80. Merece destaque nesse perfodo a ação americana na República Domini
cana (1965·1 acompanhado pelas tropas ·interamericanas da qual participaram 
soldados brasileiros. 

Na década de 60, as reações latino-americanas ao imperialismo americano 
ficarão por conta dos setores populares do.s partidos de esquerda armados ou 
não, e de Cuba. O pós guerra criou nas Américas uma burguesia e os; seus go
vernos, dóceis aos anseios do capitalismo americano. As iniciativas mais signifi
cativas de reação ao imperialismo foram: a tentativa de articular um amplo mo· 
vimento guerrílheiro~ a partir da Bolívia. sob a liderança de "Che Guevara, e, a 
formatção em Havana, em 1967, da Organização latino·Americana de Solidarie
dade (OLAS,. 

Na .década de 70~ a política latino-americana dos EUA vai ter como carac
terística fundamental a continuidade da doutrina McNamara. Os governbs R. Ni
xon e John Ford vão ,dar todo apoio aos regimes militares que se constituíram 
na década passada. E necessário mencionar como elementos da polltica dos 
EUA para as Américas o relatório Rockefeller de apoio aos regimes e a repressão 
nos países da América Latina como também a posição de Henry Kissinger sobre 
o governo de Unidade Popular no Chi le. Diz e·le: "Não vejo por que devemos fi. 
car parados vendo o país se tornar comunista por causa da irresponsabilidade de 
seu próprio povo . ." A tentiva de reforma.s sociais no Chile no governo AUende é 
soterrada pelo boicote americano, pela tentativa subversiva da CIA. e, pela ação 
sanguinária do exército chileno em 1973. 

O saldo dessa polftica para a América La1ína foram milhares de oposítores 
assassinados pelos governos militares e mHhares de exilados. 

É importante a:ssinalar ainda que, nesse período, devido a derrota ameri. 
cana no Vietnan em 1975 el as pressões da sociedade americana devido aos 
horrores da guerra da Indochina. os EUA começam a ,compartilhar ~com os par
ses americanos das ntarefas de defesa do mundo ocidental". Devido a isso~ os 
exércitos latinoMamericanos são modernizados e capacitados, afim de exercer 
suas funções no sistema de defesa dos EUA no continente. 

e) Vietnan. Recessão Mundial, Nicarágua e, América Central: Os EUA vão aos 
Direitos Humanos e voltam para o lntervencionismo 

a governo Carter, na passagem da década de 70 para a década de 80 se 
caracterizou pela agudizaçáo de uma crise econômica mundial em muito seme
lhante a Depr~essão dos anos 30. Essa críse mundial com os problemas sociais 
dela decorrentes para os EUA e para os regimes militares latino-americanos~ vai 
determinar por parte dos EUA uma mudança de atitude em relaç~o às Américas. 
Numa tentativa de se antecipar às convulsões sociais ocasionadas pelo desen
volvimento da recessão internacional e os seus efeitos sobre as dependentes 
economias latinoMamericanas, o governo Jimmy Carter vai desenvolver uma 
polltica de valorização dos Direitos Humanos. 

Por traz dessa política, além da recessão econômica, encontramos os 
traumas deixados na sociedade norte-americana pelo Vietnan. Como também, a 
tentativa de pressionar os regimes sociarista.s, particularmente a URSS~ que, se-

(161 SCHILliNG, Voltarie. op dt.' pag. J 
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gundo os norte-americanos, não respeitam os Direitos Humanos e ficariam asR 
sim .. eticamente acuados pera iniciativa norte-americana. 

Os desastrosos efeitos imediatos da polftica dos Direitos Humanos do go
verno Carter para os interesses americanos - revo,ução sandínista, revolução 
iraniana -ocasionou a eleição de Ronald Reagan para a presidêcia dos EUA, a 
volta da guerra fria a nlvel internacional e a retomada do intervencionismo nas 
Américas. 

O gove·rno Reagan vai se caraterizar como um governo que busca reativar 
a comba'lida economia americana através da expansão da indústria bélica norte
americana, e, gerando com isso1uma retomada da corrida armamentista e da 
guerra fria. 

O que temos hoje nos EUA é um fortaleámento das posições de direita 
que consideram possível não só derrotar a URSS, dai todo o estimulo ao rear
mamento e ao confronto, como também, ser possfvel, ass,imirando-se as lições 
do Vietnan, derrotar regimes de esquerda como seria o caso do governo sandi
nista. 

Na América latina, essa agressívidade em polrtica externa vai transformar 
a América Central e Caribe, particularmente a Nicarágua, ·emfoco principal das 
preocupações americanas. A existência de um outro regime socialista na região 
centro-americana é inadimissfvel para os EUA. E, o cerco politico e econômico 
movido .Pelos EUA ao regime sandinista na Nicarágua, com o apoio ostensivo das 
ditaduras centro-americanas, vai ganhar sua j,ustificativa no enunciado Kirkp.a
trick .. embaixadora americana na ONU, Q'Ue vai distinguir os regimes politicos 
em dois tipos; os regimes autoritários, acei·távei s pelos EUA, e, os totalitári,os 
que devem ser condenados. No primeiro caso estaria o Chile, e no segundo, Cu
ba e Nicarágua. Na prática,. apoio aos regimes ditatoriais capitalistas e. interven
ção nos p.aíses de regime socialista. 

No entanto, essa política agressiva e pró-intervencionista tem encontr~do 
dificuldades na sua execução plena. A lembrança do Vietnan ainda tem peso na 
sociedade americana e uma ação militar mais demoradat e com muitas baixas, 
traria problemas políticos internos sérios. O envolvimento popular na revolução 
sandinista e a resistência generalizada da população nicaraguense a uma ocupa
ção estrangeira, inviabilizaria uma vitória rápida e sólida. A fraqueza interna dos 
allado:s norte-americanos na América Central. também incapazes de derrotar o 
movimento guerrirheiro interno • El Salvador, Guatemala- não só não criam 
uma segura retaguarda como pode gerar uma convulsão revolucionária genera
lizada na região. Por fim, a oposição latino-americana ao intervencionismo re
presentada pela proposta do Grupo de Contadora como também nas recentes 
tendências na reunião da OEA em Cartagena, Colômbia. A nfvel internacional, as 
relações amistosas entre a Nicarágua, a Internacional Socialista e os partidos so
cialistas no poder na Europa. retiram dos EUA a necessária coesão e legitimida
de fornecida a uma açao intervencionista por parte de seus aliados. 

Por enquanto, frente a essas dificuldades, os EUA pressionam econômica 
e politicamente a Nicarágua, arma e treina os exércitos da América Central e os 
grupos contra-revolucionários que agem na Nicarágua. e transforma o Caribe 
numa base militar americana ao promover sua mi litarização, concentrando na 
região, navios. assessores milhares e outros. 

No entanto~ a intervenção não está descartada e, o exemplo de Granada, 
ainda está vivo para demonstrar a viabilidade dessa agressão. 

Por fim, é importante destacar que a agressividade da polrtica externa 
americana e os seus compromissos com o bloco capitalista no mundo fizeram 
com que os EUA condenassem definitivamente a morte os dois inst1rumentos 
por ele criado quando do iDício da guerra fria, no final dos anos quarenta, a OEA 
e o TIAR. O .apoio americano a ação ingl'esa nas MaMnas selou a sorte dessas 
instituições latino-americanas. ~ 
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