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América Latina no Século XX: Chile e Nicarágua 

 

Resumo 

 

No Chile, Salvador Allende subiu ao poder em 1970 como o primeiro presidente de ideais comunistas 

(eleito em eleições livres) a assumir o cargo em um país latino-americano. No entanto, no contexto de Guerra 

Fria, seria perigosa para os Estados Unidos a instalação de um governo socialista na América Latina. O que 

aconteceu em Cuba, no ano de 1959 (Revolução Cubana), não poderia se repetir em outro país aliado ao 

capitalismo. Foi devido a isso que, em 1973, o General Augusto Pinochet assumiu a presidência chilena através 

de um golpe – com o apoio norte americano - que o deixaria no poder por 16 anos.  

Em 1980, promulgou uma constituição que legalizava seu governo ditatorial e, no decorrer da década 

de 1980, suas medidas autoritárias, como censura, repressão, torturas e até mesmo assassinatos, geraram 

uma forte crítica da sociedade que pedia pela redemocratização do país. As manifestações populares 

conquistaram o direito de realização de um plebiscito popular em 1988, o que resultou na proibição da 

permanência de Pinochet no governo do país. Esse plebiscito ficou conhecido como o “Plebiscito do Não”. Dois 

anos após a realização do plebiscito, Patrício Aylwin foi eleito presidente e Augusto Pinochet abandonou o 

governo. 

 

Ditadura Chilena 

Movimento Sandinista na Nicarágua 

Na década de 1960, um movimento guerrilheiro foi formado com o objetivo de acabar com o 

imperialismo norte-americano e a interferência estrangeira na região da América Central. A Frente Sandinista 

de Libertação Nacional (FSLN), como foi chamada, tinha cunho socialista e apoio do governo revolucionário 

cubano. 

Uma guerra civil estourou na Nicarágua após o assassinato do jornalista Pedro Joaquín Chamorro, que 

participava ativamente contra a ditadura de Anastasio Somoza. Anastásio governou com apoio dos Estados 

Unidos, pois os norte-americanos consideravam a ditadura um forte aparato anticomunista. Assim como 

acontecera em Cuba no ano de 1959, a FSLN conseguiu dominar o Palácio presidencial, na capital do país, 

Manágua. O novo governo, representado por Daniel Ortega, afastou Anastásio Somoza, e, com a liderança da 

FSLN, prometeu dar fim às mazelas causadas pela ditadura e pelo imperialismo que assolavam o país. 
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Devido a sua inclinação política, os sandinistas realizaram uma aproximação com as nações do bloco 

socialista. Uma série de reformas foram prometidas para melhor distribuir a economia nicaraguense. Porém, 

tais medidas começaram a incomodar os setores mais conservadores e as classes dominantes no país. Na 

década de 1980, foi organizada uma força contrarrevolucionária para remover os sandinistas do poder. Os 

“Contras”, como eram chamados os oponentes do governo sandinistas, tiveram forte apoio financeiro dos 

norte-americanos e de membros das classes dominantes do país, como, por exemplo, membros da Igreja 

Católica e o empresariado nicaraguense. Em 1990, a crise política instalada com a oposição dos “contras” e a 

crise econômica acabaram com uma derrota eleitoral dos sandinistas e a eleição de Violeta Chamorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

3 

História 
 

Exercícios 

 

1. A eleição de Salvador Allende no Chile em 1970 constitui-se num acontecimento específico atípico no 

panorama geral da América Latina. Sua política de governo se caracterizava por ser: 

a) nacionalista, com exclusão dos membros da Guarda Nacional – bastião de poder no governo 

anterior. 

b) liberal, com livre importação de produtos manufaturados. 

c) isolacionista no contexto continental, com pressões militares e econômicas por parte dos Estados 

Unidos. 

d) democrática, com amplo respaldo popular e de grupos esquerdistas cristãos. 

e) reformista com privatização dos bancos estatais e manutenção da reforma agrária iniciada 

anteriormente. 

 

 

2. Ao longo das décadas de 70 e 80, deste século, diversos conflitos marcaram a América Latina em sua 

participação nos acontecimentos recentes do mundo contemporâneo. Sobre esses conflitos, é correto 

afirmar-se que no (a): 

a) Panamá, em 1989, a posse de Manuel Noriega, aliado politicamente aos Estados Unidos, permitiu o 

cancelamento do acordo firmado anteriormente entre esses países, o qual previa a devolução da 

“zona do canal” à soberania panamenha. 

b) Caribe, as intervenções militares norte-americanas encerram-se com a adoção da política de defesa 

dos direitos humanos durante a presidência de Jimmy Carter nos Estados Unidos, entre 1977-1980. 

c) Chile, a coalizão de forças operárias e camponesas lideradas pelo líder socialista Salvador Allende 

derrubou, em 1973, o regime militar que há décadas governava o país. 

d) Nicarágua, a Revolução Sandinista, em 1979, vitoriosa contra a ditadura de Anastácio Somoza, 

instituiu um governo de tendência socialista apoiado pelo regime cubano, desestabilizando 

politicamente a América Central. 

e) Argentina, a reconquista das Ilhas Malvinas (Falklands) após a vitória na guerra contra a Inglaterra, 

em 1982, ampliou a base popular do governo militar, favorecendo sua permanência no poder até os 

dias atuais. 
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3. Judiciário contribuiu com ditadura no Chile, diz Juiz Guzmán Tapia. 
As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das pessoas desaparecidas. 

Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspen sões temporárias ou definitivas, 

e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal na Justiça. Assim, o Poder Judiciário 

contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. 
(Disponível em: http://www.cartamaior.com.br. Acesso em: 20 jul. 2010 (adaptado). 

 

Segundo o texto, durante a ditadura chilena na década de 1970, a relação entre os poderes Executivo e 

Judiciário caracterizava-se pela 

a) preservação da autonomia institucional entre os poderes. 

b) valorização da atuação independente de alguns juízes. 

c) manutenção da interferência jurídica nos atos executivos. 

d) transferência das funções dos juízes para o chefe de Estado. 

e) subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. 

 

 

4. Um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na Argentina após 1976, no Uruguai e no 

Chile, depois de 1973, na Bolívia quase ininterruptamente, no Peru de 1968 até 1979, no Equador, de 1971 

a 1978.  
(Clóvis Rossi) 

 

Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção que marcaram a trajetória 

político-institucional dos países latino-americanos indicados no texto. 

a) Dissolução de partidos e sindicatos, com o objetivo de estabelecer uma nova ordem democrática e 

popular. 

b) Domínio político das organizações guerrilheiras. 

c) Extinção dos partidos políticos, intervenção nos sindicatos e suspenção das eleições diretas. 

d) Política externa alinhada automaticamente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ao bloco 

do Leste. 

e) Formação de uma frente parlamentar, para revisão constitucional 
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5. A Revolução Sandinista foi responsável por levar a Frente Sandinista de Libertação Nacional ao poder da 

Nicarágua. Os sandinistas governaram o país até 1990, quando foram derrotados na eleição presidencial. 

A luta dos sandinistas era contra uma família que governava a Nicarágua havia mais de 40 anos. Estamos 

falando: 

a) da família Zapata. 

b) da família Castro. 

c) da família Somoza. 

d) da família Perón. 

e) da família Escobar. 

 

6. A respeito de todo o contexto histórico por trás da Revolução Sandinista, selecione a alternativa incorreta: 

a) o movimento sandinista levava o nome de Augusto César Sandino, líder da luta contra as tropas 

americanas que estavam na Nicarágua durante a década de 1920. 

b) a família Somoza assumiu o poder da Nicarágua após realizar um golpe contra o presidente Juan 

Bautista Sacasa. 

c) os guerrilheiros sandinistas sofreram intensa repressão dos Somoza. 

d) quando estabelecidos no poder, os sandinistas realizaram a nacionalização do setor financeiro e da 

área responsável pelo comércio exterior do país. 

e) foram destituídos do poder em 1990 quando Violeta Barrios de Chamorro organizou um golpe de 

Estado contra Daniel Ortega. 

 

 

7. Os sandinistas tomaram o poder da Nicarágua em 1979 ao tomar a capital do país e forçar os Somoza 

a deixarem a nação. Uma vez no poder, formou-se um movimento contrarrevolucionário no país que 

lutava contra os sandinistas e era apoiado pelos Estados Unidos, na época presidido por Ronald Reagan. 

Qual o nome do movimento contrarrevolucionário nicaraguense: 

a) Alianza Republicana Nacionalista 

b) Patria y Libertad 

c) Contras 

d) Muerte a Secuestradores 

e) Restauración Nacional 
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8. A "Aliança para o Progresso" foi: 

a) um tratado de comércio entre os países latino-americanos para a ampliação do intercâmbio 

industrial através das reduções das barreiras alfandegárias entre eles; 

b) um acordo de cooperação do governo norte-americano do presidente Robert Kennedy com os 

governos asiáticos visando à independência econômica de seus países; 

c) uma ação do governo norte-americano em direção ao apaziguamento dos nacionalismos e das 

guerrilhas da América Latina, através de estímulos à modernização; 

d) uma aliança econômica e militar dos EUA com os países latino-americanos visando derrubar o 

governo comunista de Fidel Castro em Cuba; 

e) uma aliança de países europeus visando a formação da Comunidade Econômica Europeia. 

 

 

9. O primeiro projeto de implantação global do neoliberalismo na América Latina teve início 

a) na Venezuela, após o "impeachment" do Presidente Carlos Andrés Peres. 

b) no Chile, a partir da ditadura de Pinochet. 

c) no Brasil, com a formulação do Plano Trienal do Governo João Goulart. 

d) em Cuba, com a ascensão ao poder de Fidel Castro. 

e) no Peru, após o golpe de Estado que concentrou poderes nas mãos de Fujimori. 

 

10. A Guerra Civil da Nicarágua trouxe, como consequência, no plano das relações continentais: 

a) o reposicionamento da política norte-americana com o regime de Somoza e o rompimento de 

relações da OEA com o governo vigente; 

b) a invasão da OEA, não respeitando a autodeterminação da Nicarágua; 

c) a ajuda militar dos países do bloco andino ao governo de Somoza; 

d) a intervenção da força de paz da ONU para proteger a população civil e deter os saques efetuados 

no comércio; 

e) a convocação da Conferência dos Não-Aliados em Cuba para tomar posição no conflito interno da 

Nicarágua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

História 
 

Gabarito 

 

1. D  

Salvador Allende foi o primeiro presidente declaradamente comunista eleito. 

 

2. D  

A Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) derrubou o governo de Anastácio Somoza, que tinha 

apoio norte-americano, colocando no poder Daniel Ortega. 

 

3. E  

 A supremacia do poder executivo é uma característica comum aos governos ditatoriais. 

 

4. C 

 As ditaduras latino-americanas tiveram semelhanças, como a restrição a participação política e a 

organização dos sindicatos. 

 

5. C  

Os Somoza assumiram o poder na Nicarágua, após um golpe de Estado organizado por Anastasio Somoza.  

 

6. E  

Na verdade, Daniel Ortega perdeu as eleições para Violeta Barrios Chamorro, ex-integrante do movimento 

sandinista. 

 

7. C 

Eles lutaram contra os sandinistas, promovendo atentados na Nicarágua como forma de desestabilizar o 

governo. Eles tiverem apoio militar e financeiro fornecido pela CIA durante o governo de Ronald Reagan. 

 

8. C  

A Aliança para o Progresso tinha como objetivo era integrar os países da América nos aspectos político, 

econômico, social e cultural frente à “ameaça soviética.” 

 

9. B    

O general Augusto Pinochet assumiu a presidência chilena através de um golpe – com o apoio norte 

americano – derrubando o governo de esquerda de Salvador Allende. 

  

10.  A  

No contexto da guerra, os Estados Unidos romperam com Somoza, conhecido internacionalmente por 

seus abusos contra os direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, não queria a frente sandinista no poder. 


