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Nobres embaixadores, bem-vindos à Comissão de Segurança 

Hemisférica do I Fórum de Discussão Estudantil, 

Entre os dias 15 e 17 de outubro de 2009 o senhores estarão participando da 

simulação de uma reunião da Comissão de Segurança Hemisférica, órgão da Organização 

dos Estados Americanos, na Primeira Edição do Fórum de Discussão Estudantil do GEO – 

Grupo de Estudos em Organizações. 

É com grande alegria que nós, alunas do terceiro e segundo ano de Relações 

Internacionais - Unesp, preparamos este guia para auxiliá-los no preparo para o evento, uma 

vez que bom conhecimento do tema e do país representado é imprescindível para o bom 

desempenho do participante. Lembramos também que o guia é o primeiro passo de uma 

pesquisa que os senhores deverão aprofundar depois, a fim de conhecer melhor a posição do 

país representado. 

O tema discutido será “A crise política na Bolívia e o papel da OEA na proteção à 

democracia na América”, tema este de grande relevância, tanto pela sua atualidade quanto 

pela importância das questões abordadas. Ao longo do guia os senhores se informarão 

melhor do histórico e das questões mais importantes da temática escolhida, devendo, ao 

longo das sessões, formular documentos e resoluções que respondam às questões presentes 

nos “tópicos de discussão”.  

Aguardamos todos os participantes ansiosamente para o fórum e nos 

disponibilizamos, junto com os demais membros do GEO, a esclarecer qualquer dúvida que 

os senhores tiverem ao longo do evento! 

 
CÁSSIA OLIVEIRA MORAES 

JACQUELINE SUEMY HISATOMI 
BEATRIZ ASSAKAWA 
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1. I FÓRUM DE DISCUSSÃO ESTUDANTIL: AGINDO 

LOCALMENTE SE PENSA GLOBALMENTE 

 
Pensar globalmente, agir localmente é um trabalho de formiguinha, de 
convencimento, de articulação, onde cada iniciativa pontual depende de 
muito empenho e afinco das pessoas e entidades envolvidas. Serão 
necessários, contudo, muitos anos e mesmo décadas até que a multiplicação 
de iniciativas isoladas e interligadas produza a massa crítica suficiente para 
promover a transformação social global. (Bruno Saturnino Braga, ex-
subsecretário de Estado de desenvolvimento econômico e turismo do Rio de 
Janeiro) 

 

Para a primeira edição dos Fóruns de Discussão do Grupo de Estudos em 

Organizações da UNESP/Marília será simulada a Organização dos Estados Americanos – 

OEA. O tema geral dos eventos será “AGINDO LOCALMENTE SE PENSA 

GLOBALMENTE”. 

Nos últimos anos tem surgido entre as nações do continente americano uma lógica de 

aproximação em busca da construção de uma estratégia diplomática voltada para o equilíbrio 

do continente, garantidora da paz, em um contexto de enorme instabilidade com um mundo 

sofrendo com ondas terroristas, incertezas políticas e crises internacionais como a crise 

alimentar e a financeira. Frente a tais perspectivas, a América, especialmente a do Sul, busca 

se inserir nesse cenário, tentando consolidar suas instituições. Um exemplo de tais iniciativas 

é a recente criação da UNASUL1, União Sul-Americana de Nações, em 2008. Dentro deste 

contexto e centrada nos problemas americanos, a OEA visa ações que venham a diminuir os 

problemas do continente, sempre tendo em vista os problemas globais que a humanidade 

enfrenta. Podemos entender, então, que dessa maneira a Organização dos Estados Americanos 

em suas ações e conversações multilaterais está agindo localmente, mas pensando 

globalmente. 

A fala de Saturnino Braga no início desse ponto elucida um pouco o tema, uma vez 

que a idéia central dos fóruns será a de levar questões globais de discussão e demonstrar que a 

solução dessas questões globais se inicia com ações locais. É o mesmo que dizer aos 

estudantes que a garrafa pet que jogam na rua da sua cidade pode, numa sucessão de causas e 

efeitos, levar ao aquecimento global. Levá-los a discutir os problemas do mundo ou do 

continente americano fazendo com que cheguem a uma resolução suscitará que no futuro 
                                                
1 A UNASUL conta com a participação dos 12 países sul-americanos: Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, 
Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname. 
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estes mesmos estudantes busquem informações para saber o que de fato está acontecendo no 

mundo e sobre esta questão tenham uma visão crítica. Essa visão crítica pode levar a 

formação de cidadãos mais preocupados com o mundo a sua volta.  

 

 

2. AS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS (OIS) 
 

As Organizações Internacionais (OIs) ou Intergovernamentais (OIGs) podem ser 

definidas como “uma sociedade entre Estados, constituída através de um Tratado, com a 

finalidade de buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre seus 

membros” (grifos do autor)2. 

Apesar de muito criticadas, as OIs funcionam como foro privilegiado para discussão e 

cooperação e são expressão máxima da ordem multilateral característica do pós-Guerra Fria. 

Quanto à própria organização, é relevante mencionar que funciona como sujeito mediato ou 

secundário da ordem jurídica internacional3. Além disso, sua existência implica a necessidade 

da existência de órgãos permanentes que funcionem como uma estrutura constante de poder. 

As OIs são constituídas necessariamente por Estados4 que tem sua associação regulada 

por um Tratado5, em outras palavras, é “um acordo firmado entre os Estados segundo as 

normas do Direito Internacional”6. Os Estados-Membros de uma OI possuem como 

características básicas: a existência de interesses comuns que justificam a função de 

cooperação interestatal das OIs; a liberdade e a voluntariedade na criação ou associação às 

OIs; a titularidade de diferentes “direitos e deveres” nomenclaturas7 dentro da organização. 

Como dito, é a existência de interesses comuns que dá sentido à criação de uma OI. 

Tal condição faz com que seja comum a união de Estados de um mesmo continente ou 

hemisfério, como é o caso da União Africana, da União Européia, da Asean (Associação de 

Nações do Sudeste Asiático), do Caricom (Comunidade do Caribe), do Nafta (Área de Livre 

Comércio da América do Norte) e da OEA (Organização dos Estados Americanos). 

 

                                                
2 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 
2005. 
3 Os Estados atuam como sujeitos primários. 
4 Apesar disso, nada impede que instituições privadas possam atuar como conselheiras ou consultoras.  
5 O texto que dá origem a organização é chamado seu tratado constitutivo, ou seja, sua constituição. 
6 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Editora livraria do Advogado, 
2005 
7 Os fundadores são denominados membros originários e os demais membros ordinários ou associados. 
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3. A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) é “uma organização internacional 

governamental, criada por um ato internacional – um tratado – e, como tal, pertence ao direito 

internacional.”8 É também uma organização regional e como tal não permite a participação de 

Estados localizados fora dessa região como membros, apenas como observadores (situação 

em que estão quase cinqüenta Estados).9 

Sua criação é fruto do longo processo histórico do pan-americanismo, iniciado na 

década de 1930 e intensificado no período da Guerra Fria, em que era importante para os 

Estados Unidos “defender seu quintal” contra a ameaça comunista. Nesse contexto, em 30 de 

abril de 1948, durante a IX Conferência dos Estados Americanos, foram adotados três textos10 

que, ao entrar em vigor em 13 de dezembro de 1951, deram origem à OEA. 

Como dito no tópico anterior, a criação de uma OI pressupõe a existência de objetivos 

comuns. O autor Jean Arrighi afirma que a instituição criada em 1889 tinha objetivos 

modestos, quase inteiramente ligados ao comércio, mas a OEA, nascida em 1948, possui 

objetivos11 muito mais amplos “que abrangem aspectos políticos, jurídicos, sociais, 

econômicos, culturais, relativos à segurança, à proteção do indivíduo e ao 

desenvolvimento.”12 

A relação entre segurança e desenvolvimento é extremamente relevante para o assunto 

que será aqui tratado, a segurança hemisférica, e para a própria OEA, em que “é fundamental 

reconhecer o vínculo entre segurança, desenvolvimento e consolidação da democracia, 

atentando para a relação entre paz e esse sistema político”.13 

Quanto à sua estrutura, a OEA é composta por uma Assembléia Geral, uma Reunião 

de Consulta de Ministros das Relações Exteriores e dois conselhos – o Conselho Permanente 

e o Conselho Interamericano para o Desenvolvimento Integral (CIDI) – e uma Secretaria 

Geral. Além dos órgãos mencionados, há ainda várias comissões especiais ou permanentes, 

instituídas oportunamente pelo Conselho Permanente. Há duas comissões que funcionam 

                                                
8 ARRIGH, Jean M. OEA – Organização dos Estados Americanos. São Paulo: Manole, 2004. 
9 Art. 52 da Carta das Nações Unidas. 
10 Tais textos eram “um sobre princípios (Declaração dos Direitos do Homem), um organizacional, denominado 
Carta de Bogotá10, e um texto jurídico – o Pacto -, sobre os processos decisórios.” (SEINTENFUS, 2005:260). 
11 Tais objetivos encontram-se no art. 2º da Carta da OEA. 
12 ARRIGH, Jean M. OEA – Organização dos Estados Americanos. São Paulo: Manole, 2004. 
13 VASCONCELLOS, Patrícia. Segurança nas Américas: A difícil construção de um consenso sobre a 
Segurança Hemisférica - o embate entre a OEA e os interesses nacionais, 2007. 
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desde a criação da OEA: a Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos e a Comissão de 

Assuntos Orçamentários e Administrativos. Já as especiais são criadas devido a necessidades 

pontuais dos membros da OEA. No momento, foi composta uma Comissão de Segurança 

Hemisférica, “em razão da necessidade de definir esse conceito desde o fim da guerra fria, e 

diante das novas ameaças que nossos países têm enfrentado como o terrorismo, o crime 

organizado, ou ainda ameaças naturais (...)”14, a qual analisaremos a seguir. 

 

                                                                                   

4. A COMISSÃO DE SEGURANÇA HEMISFÉRICA 
 

O fim da Guerra Fria inaugura um novo momento no cenário internacional. Neste 

período, diversas modificações são encontradas seja no plano da economia ou da política. 

Dentre as diversas transformações surgidas, é fato a ser destacado o processo de uma “nova 

agenda de segurança”, este que pode ser considerado como resultante da complexidade 

relacionada ao conceito de segurança.  
Enquanto que no período intitulado de Guerra Fria questões relacionadas a armas 

nucleares monopolizavam o conceito de segurança, já na década de 1990, com o fim da 

bipolaridade mundial, o que se viu foi o surgimento de novos temas que passaram a fazer 

parte deste conceito. Exemplo disso pode ser encontrado em temas como o tráfico de drogas e 

de seres humanos, desastres naturais, terrorismo, pobreza extrema, manutenção da 

democracia, entre outros. 

Esta “nova agenda de segurança” demanda por um ambiente de cooperação e 

coordenação como forma de resolver todos estes novos temas. E foi baseada nessa 

complexidade que os estados-membros da OEA viram a necessidade em discutir a segurança 

hemisférica.  

Nesse sentido, compreendendo a importância em discutir estes novos temas que, no 

ano de 1991, mais precisamente na 21ª Reunião da Assembléia Geral da Organização dos 

Estados Americanos ocorrida em Santiago no Chile, 

 
[os] Estados-membros incumbiram o Comitê Permanente da OEA de estabelecer 
um grupo de trabalho com um mandato especifico a fim de estudar e fazer 
recomendações em cooperação em várias dimensões em segurança hemisférica, 
o qual resultou na criação do Comitê Especial em Segurança Hemisférica em 
1992.(RUDZIT, 2009) 

                                                
14 ARRIGH, Jean M. OEA – Organização dos Estados Americanos. São Paulo: Manole, 2004. 
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De acordo com Gunther Rudzit, a Comissão de Segurança Hemisférica (CSH), possui 

seis grandes blocos que englobam os diversos interesses dos Estados-membros, a saber: 

Medidas de Construção de Confiança e Segurança; Preocupações de Segurança Especiais dos 

Pequenos Estados Insulares; Desminagem; Cooperação em Segurança Hemisférica; Novos 

Conceitos de Segurança; e Educação e Paz.  

Essa separação, se por um lado demonstra a heterogeneidade de interesses dos 

Estados-membros; por outro indica a importância que a CSH possui, porquanto que se tornou 

o principal espaço de discussões entre Estados, relacionadas à segurança do hemisfério.  

Por fim, vale ressaltar que sua significância ocorreu não somente pela necessidade de 

os Estados debaterem assuntos que dizem respeito às tais “novas ameaças”, mas sim por essas 

“novas ameaças” representarem problemas complexos que necessitam da participação e 

cooperação entre os Estados. Sempre baseando-se em princípios democráticos, os quais fazem 

parte das bases formadoras da Organização dos Estados Americanos. 

 

5. A CRISE POLÍTICA NA BOLÍVIA E O PAPEL DA OEA NA 

PROTEÇÃO À DEMOCRACIA NA AMÉRICA 
 

Evo Morales: um presidente índio 

 

 Em um país de maioria populacional indígena há uma figura de destaque: Evo 

Morales. O atual presidente do Estado Plurinacional da Bolívia ainda quando jovem se 

destacou por assumir posições de liderança. Passou de capitão do time de futebol juvenil, 

sindicalista, deputado e líder do Partido “Movimento ao Socialismo” (MAS) até chegar a um 

dos principais cargos políticos da América Latina.  

Juan Evo Morales Ayma, de família simples e voltada, de início, à mineração do 

estanho, é autodidata e orgulhoso de sua origem indígena, de onde vem, também, a sua 

vestimenta tradicional e seu nome original, Ibo Katari. Nascido em 1959, durante sua infância 

já trabalhava como pastor de lhamas e, mais tarde, dedicou-se à produção da coca com a 

família. Formou-se no segundo grau e prestou serviço militar.  

O presidente boliviano iniciou sua trajetória às posições de poder ao se tornar 

secretário dos esportes dos plantadores de coca da região de Chapare, departamento de 

Cochabamba. Cresceu e ganhou espaço no ramo assumindo cargos de liderança local até 
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finalmente ingressar na política em 1997, quando eleito Deputado. Ainda na década de 90 

ajudou a fundar o MAS, partido pelo qual concorreu em 2002 pela presidência e atingiu 

considerável segundo lugar. Morales entrou novamente para a disputa nas eleições seguintes e 

tornou-se presidente da Bolívia em 2005, com 53,7% dos votos15. 

 Representante do grupo indigenista dos aymara, Evo Morales assumiu a presidência 

em um período considerado conturbado na história da Bolívia. O país sofria com os reflexos 

da política neoliberal dos últimos presidentes no decorrer de duas décadas, caracterizada pelas 

medidas do governo estatal de privatizações, além da extrema abertura econômica ao capital 

estrangeiro.  

 Em 2003, por uma revolta das massas populares e indígenas, Gonzalo Sánchez de 

Lozada renunciou seu mandado, assim como seu sucessor, Carlos Mesa, dando espaço para a 

organizada mobilização social, representante da maioria da população boliviana, levar ao 

poder meses mais tarde o ex-líder dos plantadores de coca, a partir de suas declaradas 

intenções de estatização energética e política anti-neoliberal. Foi uma vitória única no país, 

que até então nunca havia contado com um presidente indígena. 

  

Oposição ao governo de Evo Morales até a nova Constituição 
  

 Logo ao assumir o cargo de presidente da Bolívia, Evo Morales fez entender os 

objetivos traçados pelo seu governo através das diversas medidas adotadas por ele e seu 

partido. Menos de quatro meses depois de se tornar presidente, Morales declarou a 

nacionalização das indústrias de petróleo e gás natural, ação que gerou atritos com o governo 

brasileiro. Mais tarde, outras decisões polêmicas, inclusive a de um projeto de reforma 

constitucional, começaram a movimentar a oposição e a incomodar a elite boliviana. 

Nesse sentido, no fim de 2007 o Departamento mais rico do país, o de Santa Cruz de 

La Sierra16, declarou autonomia com relação ao governo central de Evo Morales, elaborando 

um Estatuto que se colocava acima da Constituição. Sob forte pressão, especialmente no que 

tangia o interesse na reforma constitucional, o presidente se reuniu com a oposição de maneira 

a amenizar a situação em que se encontrava o país. Porém, as negociações não alcançaram 

                                                
15 Disponível em: http://www.biography.com/articles/Evo-Morales-37952>  e 
<http://www.notablebiographies.com/newsmakers2/2007-Li-Pr/Morales-Evo.html 

16 O departamento de Santa Cruz declarou autonomia sem participação popular, ou seja, de forma 
antidemocrática. Somente meses depois que se realizou um referendo de forma a oficializar a autonomia 
departamental. Este foi um dos casos mais conturbados na crise boliviana até então. 
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consenso e Santa Cruz de La Sierra teve o fornecimento de seus recursos cortado, a mando de 

La Paz. Um referendo acabou por decidir pela autonomia departamental.  

Mais tarde, outros Departamentos, o de Beni, Pando e Tarija – que conformam a 

denominada região geográfica da “meia lua” - fizeram consulta popular quanto à questão da 

autonomia em relação do governo central, que demonstrou ser altamente desejada. Morales 

declarou ser ilegal a realização de tais consultas populares. A fim de auxiliar na crise, Brasil, 

Argentina e Colômbia reuniram-se de maneira a mediar o diálogo entre as partes conflitantes. 

Manter a autonomia da região da “meia lua” tem importância específica para os 

interesses das oligarquias locais. Os três Departamentos têm o controle da maior reserva de 

gás e petróleo da Bolívia que, por sua vez, permite o contato com transnacionais e acesso ao 

rendimento que a abundância de recursos energéticos pode trazer. A oposição não aceita o 

governo de Morales e a “Soberania Indigenista”, na qual as políticas centrais estão 

embasadas.  

Basicamente são duas posições antagônicas para o destino de um único país. O 

governo diz tentar “incorporar a maioria social no sistema econômico, político e cultural” na 

forma de uma ampliação da cidadania geral. Por sua vez, a oposição, “denominada 

‘democrática’ e ‘moderna’, defende que somente com a autonomia de tipo departamental o 

país poderia conquistar o desenvolvimento econômico e social de cunho modernizador e auto-

sustentado” (DÚRAN GIL, 2008, p.38), feito através da proteção da propriedade privada e 

investimentos de capital estrangeiro.  

Os ânimos voltaram a se exaltar com o referendo de agosto de 2008, quando, poucos 

dias antes, houve uma manifestação. A população, com 67,41% dos votos17, decidiu manter 

governadores e, mais importante, Morales e o vice-presidente Álvaro Garcia Linera em seus 

cargos. A oposição autonomista formou o Conselho Nacional Democrático (CONALDE) e 

chegou a pedir auxílio da OEA para um diálogo com o governo Morales. Todas as tentativas 

de negociação haviam fracassado e os oposicionistas se organizaram novamente. Uma bomba 

explodiu em uma empresa estatal de petróleo, o que afetou o fornecimento para o Brasil. O 

presidente acusou a oposição por tal acontecimento, incluindo o diplomata americano na 

Bolívia, Philip Goldberg.  

Com o aumento da crise e do número de mortes devido à violência, o secretário de 

Assuntos Políticos da OEA, Dante Caputo, demonstrou maior preocupação com a crise 

boliviana e a União Européia chegou a se oferecer para ser intermediária dos conflitos. Países 
                                                
17 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL726252-5602,00-
COM+DOS+VOTOS+APURADOS+NA+BOLIVIA+REFERENDO+CONFIRMA+CARGO+DE+EVO.html 
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como Peru e Equador, começaram a pedir fim pacífico para a crise. Evo Morales, assim, 

buscou acordo com a oposição para o fim da violência. Em setembro de 2008, no entanto, o 

governador opositor de Pando, Leopoldo Fernández, é preso, acusado de participar do 

assassinato de camponeses pró-Evo Morales. Ao aproximar a data do referendo para 

aprovação da nova Constituição, os governadores dos departamentos autônomos ao governo 

de La Paz começaram a fazer campanha para que o “não” fosse vencedor na votação, de 

maneira a garantir que seus estatutos continuassem vigorando.  

 

A Nova Constituição Boliviana 

 

A nova Constituição da Bolívia foi aprovada com o voto popular no referendo 

realizado em 25 de janeiro de 2009, com 61,4% de aprovação do povo boliviano. O país é, 

desde então, um Estado multinacional unitário, que "protege por igual todos os bolivianos" e 

fundamenta-se, segundo o presidente Evo Morales, no tripé da unidade, igualdade e 

dignidade. 

A aprovação da nova Constituição integra um processo de mudança encabeçado por 

Morales e iniciado com sua chegada à presidência em 2006. Os opositores, por sua vez, 

acreditam que o referendo tenha sido chamado sem que antes fossem esgotadas as discussões 

entre o grupo de base do governo e a oposição, o que originou um projeto constitucional de 

baixa abrangência. Por esse motivo, líderes políticos de cinco dos nove Estados da Bolívia 

“rejeitaram” a nova Carta Magna boliviana, configurando um percentual significativo de 

rejeição proveniente das regiões autonomistas de Beni, Tarija, Chuquisaca, Pando e Santa 

Cruz, porção oriental do país, tida como a mais rica e desenvolvida. 

Algumas das mudanças colocadas em andamento por Morales com a nova 

Constituição são polêmicas, a exemplo da questão indígena. Mais de 80 dos 411 artigos 

tratam desse tema, com destaque para a garantia de participação efetiva no poder estatal e na 

economia aos “povos originários” bolivianos; a equivalência e independência entre a justiça 

tradicional indígena e a justiça ordinária do país; e a possibilidade de representantes dos 

povos indígenas serem eleitos a partir das normas eleitorais de suas próprias comunidades.  

Tem-se também a questão da divisão territorial (que prevê nova delimitação do mapa 

político do país) e da reforma agrária, na qual fica entendido que, a partir da promulgação da 

nova Carta Magna (07/02/2009), aqueles que adquirirem terras que excedam 5 mil hectares de 

extensão poderão perdê-las em favor do Estado. 
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No tocante à política interna, fica estabelecida a possibilidade da reeleição e a 

concessão de maior autonomia departamental em três níveis, incluindo o indígena, ao passo 

que, em relação à política externa, é estabelecido "o direito irrenunciável e imprescritível 

sobre o território de acesso ao Oceano Pacífico". Uma vez oficializado, esse direito pode levar 

a desavenças com o Chile, que remeteriam à chamada Guerra do Pacífico quando, ao lado do 

Peru, a Bolívia lutou contra o Chile e perdeu sua única saída para o mar. Além disso, o texto 

oficializa a necessidade de referendos populares para a aprovação de tratados internacionais 

sensíveis e proíbe a instalação de bases militares estrangeiras em seu território. 

Por fim, fica decidido que os recursos naturais não poderão ser privatizados e que 

recursos energéticos só poderão ser explorados pelo Estado – o que pode prejudicar países 

como o Brasil. Já o cultivo da coca, vegetal típico da Bolívia e matéria-prima para a produção 

de cocaína, será protegido pelo Estado “como patrimônio cultural, recurso natural renovável e 

fator de coesão social", cuja produção, comercialização e industrialização serão regidas por 

lei. Existem várias outras questões delicadas, como a religiosa, que impressionam a oposição 

pela sua ambigüidade e falta de especificação, mas este é o panorama em que se insere a nova 

Constituição basicamente. 

 
Crises na Bolívia – ontem e hoje 
 
 A história nos revela que a Bolívia sempre foi um país politicamente instável, pelo 

menos até vinte e quatro anos atrás, quando se regularizaram as eleições presidenciais. De 

1985 até os dias de hoje, no entanto, a desigualdade social, a fragilidade dos governos e o 

surgimento de uma representação popular mais ativa composta por índios, estudantes, 

agricultores e a camada pobre boliviana trouxeram a tona as debilidades do país mais pobre da 

América do Sul. 

 Em 2005, mesmo antes do líder esquerdista Evo Morales se tornar chefe de Estado, 

parte da população exigia a total nacionalização da indústria de gás boliviano, que culminou 

em 2006 na crise entre Bolívia e as multinacionais petrolíferas em seu território, como a 

brasileira Petrobras. Era tal a dimensão dos conflitos entre grupos de interesses distintos – 

como a população indígena do oeste do país e a elite agrária – que o então presidente Carlos 

Mesa por várias vezes solicitou a renúncia ao seu cargo. A questão dos hidrocarbonetos foi 

superada às custas de desgastes diplomáticos e prejuízos tanto para a Bolívia como para os 

seus vizinhos importadores de gás. 

Mas as crises não acabaram por aí. Desde 2007, quando foi formulado o texto geral da 

Nova Constituição boliviana, a oposição reclamava não ter tido oportunidades para discutir 
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diretamente com a plataforma do governo como deveria ser redigida a Carta Magna. No 

primeiro semestre de 2008, ocorreram referendos nos departamentos mais influentes do país – 

Santa Cruz, Tarija, Beni e Pando, a chamada “meia lua” do leste do país – que aprovaram a 

autonomia destes perante o governo. Tal foi a repercussão dessas decisões populares que o 

presidente Evo Morales prometeu, caso fosse aprovada a Constituição, que nela estariam 

garantidas as autonomias departamentais.   

 Além da questão constitucional, a oposição reclamou maiores repasses do montante 

obtido com impostos sobre os hidrocarbonetos (gás e petróleo) para os departamentos ricos. 

Segundo a oposição, eram estes os maiores responsáveis pela produção das commodities18 

que geravam os impostos e, por conseqüência, deveriam desfrutar de maior repasse do 

governo para o investimento social. O governo Morales, por sua vez, alegou que esse dinheiro 

deveria continuar voltado para seu programa de concessão de pensão aos idosos. 

 Entrementes, hoje a Bolívia sofre com os reflexos da diminuição de remessas de 

dinheiro provenientes de países como Estados Unidos e Espanha, o que vem prejudicando o 

aumento do consumo dentro do país (cerca de 80% das remessas são direcionadas ao 

consumo). Morales, por sua vez, acredita que esse fato em nada influencia a economia 

boliviana. Exaltando um clima festivo desde o dia 16 de julho de 2009, o presidente aproveita 

a comemoração do bicentenário da Independência Boliviana para criticar os Estados Unidos 

da América, ao passo que os departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni e Chuquisaca ficam 

fora do roteiro de festas elaborado por Morales para festejar a ocasião. 

 Como balanço geral desses anos de instabilidade do governo e referendos 

tumultuados, observamos que os manifestantes muitas vezes fizeram uso da violência, 

entrando em choque direto com as forças policiais, forçando a desativação de 

estabelecimentos comerciais e educacionais, bem como ameaçando cortar o fornecimento de 

gás para países limítrofes, como Brasil e Argentina. No entanto, essas manifestações têm os 

desníveis sociais como causa principal, e não se pode ignorar o fato de que anos de política 

descoordenada deixou cicatrizes na população. 

 
A corrupção na América 
 
                                                
18 Commodity é um termo de língua inglesa que, como o seu plural commodities, significa mercadoria, é usada 
como referência aos produtos de base em estado bruto (matérias-primas) ou com pequeno grau de 
industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores. 
Estes produtos "in natura", cultivados ou de extração mineral, podem ser estocados por determinado período sem 
perda significativa de qualidade 
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 A temática da corrupção é uma velha conhecida do continente americano, sendo alvo 

de uma importante convenção da Organização dos Estados Americanos: A Convenção 

Interamericana contra a corrupção. Tendo em vista a gravidade deste problema no 

continente, toda avaliação acerca de um governo americano deve necessariamente englobar 

um estudo sobre a corrupção. 

 Neste sentido, o preâmbulo da Convenção Interamericana contra a corrupção 

afirma que “a democracia representativa, condição indispensável para a estabilidade, a paz e o 

desenvolvimento da região, exige, por sua própria natureza, o combate a toda forma de 

corrupção no exercício das funções públicas e aos atos de corrupção especificamente 

vinculados a seu exercício.” 

 Dentre os diversos pontos de vista a respeito da situação boliviana, o centro de estudos 

populares da Bolívia denuncia que a nova constituição trouxe mais burocracia e corrupção 

para o país.19 O centro de estudos também comenta os escândalos envolvendo pessoas 

próximas a Evo Morales e os altos gastos das comemorações patrocinadas pelo governo 

visando às próximas eleições. 

 A corrupção envolvendo membros do MAS (Movimento ao Socialismo), partido de 

Morales, não é negada pelo presidente boliviano, o qual fez um apelo aos ministros do seu 

Governo e também aos governadores para que ponham um fim à corrupção no país, em 30 de 

julho de 2008. Indo mais além, Evo Morales disse para seus companheiros que, a fim de punir 

os corruptos dos outros partidos, é preciso “primeiro fazer o mesmo dentro de nossa própria 

casa”.20 

 Contudo, o governo da Bolívia reiterou em fevereiro de 2009 que adotará uma postura 

"implacável" contra a corrupção, logo após o estouro de um escândalo envolvendo o ex-

presidente da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a petroleira estatal do 

país.21 Afirmações como esta são recorrentes nos discursos de Evo Morales, sendo o combate 

à corrupção considerado um grande desafio de seu governo. 

 O mais surpreendente é que, a despeito de todas as denúncias envolvendo corrupção 

na Bolívia, os índices diminuíram se comparados com os governos anteriores à Evo Morales. 

Segundo o presidente boliviano, “Até 2005 a Bolívia ainda era sub-campeã de corrupção, o 

                                                
19 Disponível em: http://www.anovademocracia.com.br/index.php/Bolivia-nova-Constituicao-mais-burocracia-e-
uma-grande-corrupcao.html 
20 Disponível em: http://blogs.diariodonordeste.com.br/egidio/politica/morales-pede-fim-da-corrupcao-na-
bolivia/ 

21 Disponível em: http://portalctb.org.br/site/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3892 
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ano passado baixamos de 180 ou 190 países a 80 países. E na última informação que temos de 

2007 a Bolívia baixou do posto 88 ao 74, dos países menos corruptos do mundo.”22 

 

Justificativa 

 

 Para ressaltar a importância da questão boliviana nas discussões da OEA, é importante 

citar o fato de que Evo Morales pediu no dia 19 de novembro de 2008 o auxílio deste 

organismo internacional no processo de transição e aplicação da nova constituição do país, 

preocupado com os problemas políticos que poderiam advir de sua implementação.23  

 Ciente da gravidade da situação, a OEA declarou também que a situação da Bolívia é 

“especialmente importante”24, fato que reforça a validade da adoção deste tema em um dos 

tópicos da simulação, uma vez que a crise boliviana certamente será pauta de importantes 

debates na instituição ao longo do ano de 2009.  

Não obstante, o agravamento da crise boliviana seria prejudicial para os países latino-

americanos tanto em âmbito local quanto global, uma vez que, economicamente, a Bolívia 

possui importantes reservas energéticas que são comercializadas com países da região e, 

politicamente, a crise boliviana afeta o já conturbado processo de integração latino-americano 

e a inserção da região em escala global, como um bloco unido e coeso. 

 Pode-se afirmar, por fim, que as mudanças na constituição boliviana, independente do 

desfecho que tiverem, certamente entrarão para a história tanto da Bolívia quanto da América 

Latina. Seus resultados ainda não estão claros, mas já é consenso na comunidade internacional 

que será necessária algum tipo de intervenção dos países americanos, com o objetivo de tornar 

este processo pacífico e auxiliar na proteção dos interesses da população boliviana.  

 Uma boa atuação da OEA nesta questão não só é importante localmente, para a 

Bolívia e países americanos, como também é determinante para que a organização se fortaleça 

e seja reconhecida mundialmente como capaz de intermediar os conflitos americanos e 

fortalecer os países do continente.  

 

                                                
22 Disponível em : http://www.socialismo.org.br/portal/internacional/39-noticia/146-evo-morales-conclama-a-
fechar-as-veias-abertas-da-america-latina 
23 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2008/11/19/ult1808u130418.jhtm 
24 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL586314-5602,00-
PARA+OEA+SITUACAO+DA+BOLIVIA+E+ESPECIALMENTE+PREOCUPANTE.html 
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6. OS POSICIONAMENTOS DOS PRINCIPAIS PAÍSES DA OEA. 
 

A Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA) – bloco de países formado por 

Antígua e Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Equador, Honduras, Nicarágua, São 

Vicente e Granadinas e Venezuela – apóiam as políticas de Evo Morales. Os países deste 

bloco vêem com bons olhos mudanças que favoreçam os índios feitas pelo presidente 

boliviano. 

 

A Comunidade do Caribe (CARICOM) – formada por Antígua e Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, 

São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, Suriname e Trinidad e Tobago – 

manifestou em reunião de cúpula do Grupo do Rio a sua preocupação pela violência desatada 

na Bolívia demonstrando seu apoio ao presidente deste país, Evo Morales25. Contudo, cada 

país do CARICOM tem um grau diferente de aprovação ao governo boliviano. Esta 

organização é atualmente presidida pelo presidente Bharrat Jagdeo, da Guiana. 

 

O Sistema de Integração Centro-Americana (SICA) – composto por Belize, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana 

– aparenta neutralidade no que tange às mudanças inseridas por Morales. 

 

O Grupo do Rio – integrado por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 

Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela – manifestou em reunião de 

cúpula em setembro de 2008 seu apoio ao presidente Evo Morales. 

Após lamentar a perda de vidas na Bolívia e condenar os ataques às instalações e sedes 

de instituições públicas, o Grupo do Rio reafirmou sua "ligação ao princípio de respeito à 

integridade dos Estados". Os países também apontaram a necessidade de discutir a situação e 

alcançar uma solução tendo em vista o Estado de Direito e a ordem institucional boliviana26. 

O México ocupa a secretaria temporária do Grupo do Rio. 

 

                                                
25 Disponível em: http://www.ansa.it/ansalatinabr/notizie/notiziari/amcentr/20080916094134729771.html 
26 Idem 
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A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) composta por Argentina, Chile, 

Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e 

Suriname declarou, por unanimidade, apoio ao governo de Evo Morales durante a cúpula 

emergencial realizada em setembro de 2008, condenando qualquer tentativa de golpe de 

Estado ou de rebeliões separatistas.  

Naquela mesma ocasião, a UNASUL instituiu uma comissão internacional que 

investigou a violência armada registrada em 11 de setembro de 2008 em El Porvenir, na 

região amazônica de Pando, norte da Bolívia, onde morreram pelo menos 18 pessoas 

partidárias de Evo Morales, no pior dos episódios do conflito político registrado na Bolívia 

em 200827. A UNASUL é liderada atualmente pelo presidente do Equador, Rafael Correa que 

ocupa a secretária temporária da organização. 

 

Argentina: A presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner se demonstra 

bastante preocupada com a crise política que pode levar a uma instabilidade grave na Bolívia. 

A Argentina é uma grande importadora do gás boliviano e recentemente sofreu com 

problemas no fornecimento do produto. No auge da crise, a Chancelaria argentina disse em 

comunicado que "perante os graves fatos de violência e sabotagem terrorista" registrados na 

Bolívia, o Governo de Cristina "reitera seu pleno e incondicional respaldo ao Governo 

constitucional de Evo Morales"28. 

 

Bolívia: O Presidente Evo Morales Ayma pediu a colaboração de "países amigos" 

como Argentina, Colômbia e Brasil para que atuem como mediadores na crise política da 

Bolívia29.  

Um editorial publicado no El Deber, jornal no departamento de Santa Cruz, fortaleza 

da oposição, afirmou que Morales tinha se “fortalecido inquestionavelmente” com o apoio dos 

presidentes sul-americanos da UNASUL e que a oposição faria bem em repensar sua 

estratégia de protesto. Desde então, a força opositora tem optado por não recorrer mais à 

violência, mas sim denunciar Evo como um governante autoritário.  

Recentemente em 31 de agosto de 2009, o partido boliviano Poder Democrático e 

Social (Podemos) anunciou que processará Evo Morales, na Corte Nacional Eleitoral da 

                                                
27 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u464174.shtml 
28Disponível em: http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI3176685-EI8140,00-
Cristina+Kirchner+debate+com+Lula+crise+na+Bolivia.html 
29 Disponível em: http://www.sistemaodia.com/noticias/celso-amorim-visita-bolivia-e-comenta-crise-causada-
por-morales-39533.html 
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Bolívia (CNE) pelo "uso e abuso" de bens do Estado em sua campanha para as eleições para 

presidente de dezembro de 200930. 

 

Brasil: O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem interesse em encerrar a crise 

política na Bolívia porque o país depende dos cerca de 31 milhões de metros cúbicos de gás 

natural boliviano enviados diariamente ao Brasil. Em setembro de 2008, dois ataques a 

gasodutos chegaram a provocar uma redução de 55% no abastecimento31.  

Por estes motivos, o Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, visitou diversas 

vezes o país para conversar com as partes envolvidas no conflito atendendo também a pedido 

de Evo Morales. Em abril de 2008, Amorim afirmou, após se reunir no Palácio do Governo de 

La Paz com o presidente e outras autoridades de seu gabinete, que "os interesses de todos 

devem ser considerados dentro de uma visão geral de mudança, que é a do povo boliviano".  

De modo geral seria ruim para o Brasil haver instabilidade em um país vizinho. Tal 

fato poderia gerar uma guerra civil. No caso específico da Bolívia, geraria problemas no 

fornecimento de gás, problemas imigratórios, entre outros. 

 

Canadá: O governo do Primeiro-Ministro Stephen Harper tem se comprometido a 

apoiar a democracia e a construção institucional na Bolívia. O Canadá tem apoiado o governo 

boliviano na consolidação das instituições estatais, na redução da pobreza e na promoção dos 

direitos humanos. Os três principais pontos que o Canadá defende na Bolívia são a boa 

governança, a saúde e o saneamento básico.  

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Canadá, o país irá continuar 

apoiando o processo da construção da democracia e do desenvolvimento socioeconômico 

promovidos por Evo Morales na Bolívia. Em suma, o Canadá valoriza o diálogo diplomático 

por meio de canais bilaterais e multilaterais tais como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), Organização dos Estados Americanos (OEA) e Organização Pan-Americana da 

Saúde32. 

  

Chile: A presidente Michelle Bachelet foi presidente pro tempore da UNASUL em 

2008 e 2009, à época do conflito boliviano. Por isso, liderou a reunião emergencial que 

cominou no apoio a Evo Morales. Historicamente, contudo, as relações Bolívia-Chile não são 
                                                
30 Disponível em: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h8jHpftlkGQ9uZ-sj4D_QQ1DgetA 
31 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u444939.shtml 
32 Disponível em: http://www.canadainternational.gc.ca/peru-
perou/bilateral_relations_bilaterales/canada_bolivia-bolivie.aspx?menu_id=8&menu=L 
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muito boas. No século XIX, o Chile invadiu a Bolívia deixando o país sem sua costa 

marítima.  

Desde 1978, os dois países só mantêm relações consulares e não diplomática. Apesar 

disso, recentemente as relações melhoraram e Evo Morales e Michele Bachelet têm voltado a 

negociar a questão da saída para o mar que clamam incondicionalmente os bolivianos. 

Bachelet apóia as mudanças propostas por Evo Morales à Bolívia. 

 

Colômbia: País alinhado com os EUA, o governo colombiano de Álvaro Uribe não 

tem um bom relacionamento com o governo boliviano. Um exemplo disso foi o atrito 

diplomático com a Bolívia causado pela crise diplomática Colômbia-Equador. A Bolívia se 

solidarizou com o governo equatoriano de Rafael Correa e afirmou que a Colômbia havia 

violado a soberania do país.33 Recentemente os EUA querem instalar bases na Colômbia o 

que é fortemente criticado pela Bolívia. O presidente Álvaro Uribe não simpatiza com o 

governo estabelecido na Bolívia. 

 

Equador: Apesar de participar das negociações, o Equador possui um posicionamento 

mais extremado, fazendo parte, junto com Bolívia e Venezuela, dos países que defendem o 

“socialismo do século XXI”.34 Em 2008, o Equador atuou com Brasil, Argentina, Chile e 

representantes da Igreja Católica como testemunha na mediação do conflito entre governo e 

oposição.35 O países buscam uma solução pacífica para o conflito e se dispuseram a discutir 

com o governo boliviano e a oposição meios de adaptar o país à nova Constituição. 

Atualmente a UNASUL é presidida pelo Equador. 

 

Estados Unidos da América: Em setembro de 2008, o presidente Morales declarou o 

embaixador americano na Bolívia, Philip Goldberg, persona non grata depois de comunicar 

ao embaixador que ele tinha entre 48 e 72 horas para deixar a Bolívia. O presidente justificou 

sua decisão acusando o representante americano de conspirar, além de querer dividir os 

bolivianos e apoiar os violentos protestos contra seu governo, que aprofundaram ainda mais a 

crise política no país36.  

                                                
33 Disponível em:  http://www.elespectador.com/articulo154043-evo-morales-se-involucra-crisis-fronteriza-y-
defiende-correa-y-chavez 
34 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2009/04/25/ult1808u139047.jhtm 
35 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u446941.shtml  
36 Disponível: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u444693.shtml 
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O governo Morales alega que Goldberg se reuniu com os governantes de Santa Cruz, 

Chuquisaca e Tarija – três dos cinco departamentos rebeldes da Bolívia – antes do início das 

manifestações, o que comprovaria seu apoio ao movimento. Após a expulsão de Goldberg, os 

Estados Unidos responderam expulsando o embaixador boliviano em Washington, Gustavo 

Guzmán.  

Os EUA nunca foram muito bem vistos por Evo Morales que, a exemplo de Hugo 

Chávez, freqüentemente rotula o país de “imperialista” e diz que há uma conspiração 

americana para derrubar seu governo37. Com relação às bases militares, Evo  afirmou que já 

foi vítima dos militares estadunidenses e que não os tolera nem na Bolívia, nem na América 

Latina.38 

 

Guatemala: Atual governo de Álvaro Colom mantém boas relações com o governo de 

Evo Morales. Representantes de ambos os países visitam-se em nome do desenvolvimento de 

seus países em viagens amigáveis. 

 

México: Vê no referendo que aprovou a Nova Constituição boliviana um exemplo de 

exercício democrático. O México parabenizou a nação irmã pela competência em levar a cabo 

esse processo de modo pacífico e desejou sorte na implementação da Nova Constituição. 

À época da crise, o México informou em um comunicado de sua Chancelaria que os 

atores políticos bolivianos devem retomar “imediatamente o processo de diálogo nacional 

convocado por Evo Morales”39. 

 

Paraguai: A constituição paraguaia, desde 1992, não admite a possibilidade de 

reeleição e a sociedade paraguaia possui uma ligeira desconfiança do movimento populista 

encabeçado por Chávez e Morales40. Em discurso feito na Bolívia, o presidente paraguaio 

Fernando Lugo manifestou o desejo de que “nossas nações fomentem a unidade, a integração 

e a igualdade entre os povos”41. As relações entre Lugo e Morales são bastante amistosas e o 

país mantém posição moderada sobre a crise política boliviana. 

 

                                                
37 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u97376.shtml 
38 Disponível em: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090805/evo-morales-expresa-su-
desacuerdo-a-uribe_28999_46227.html 
39 Disponível em: http://www.ansa.it/ansalatinabr/notizie/notiziari/amcentr/20080916094134729771.html 
40 Disponível em: http://www.abc.com.py/abc/nota/2501-No-a-la-reelección-presidencial 
41 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u596084.shtml 
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Peru: O governo de Alan García Perez mantém posição moderada frente à crise 

política boliviana. O receio do presidente peruano é que se este interferir nos assuntos 

bolivianos, a Bolívia venha a interferir nos assuntos peruanos. Exemplo dessa interferência se 

deu quando o presidente boliviano Evo Morales afirmou que os EUA “estão levando suas 

bases militares para o Peru” e quando pediu aos peruanos que evitassem que isso 

acontecesse42. 

O presidente do Peru, Alan García, bastante irritado pediu que Morales, não se 

metesse nos assuntos internos peruanos e esclareceu enfaticamente que os Estados Unidos não 

têm nenhuma base dentro de seu país. “Seria preciso dizer como (o rei) Juan Carlos da 

Espanha. Por que não se cala? Meta-se em seu país e não se meta no meu (...), tenha cuidado 

com as conseqüências do que está fazendo”, disse García a jornalistas, ao falar do presidente 

boliviano43. O governo peruano chamou de volta Fernando Rojas, seu embaixador em La 

Paz.44. Por este motivo o posicionamento peruano é bastante tímido em relação à crise política 

boliviana, buscando ser neutro no assunto. 

 

República Dominicana: O presidente dominicano, Leonel Fernández, declarou na 

cúpula do Grupo do Rio “seu firme apoio ao governo constitucional da Bolívia, 

democraticamente eleito e encabeçado por Evo Morales”, disse uma nota divulgada pelo 

Palácio Nacional. 

“Os bolivianos devem buscar uma saída para a atual crise para que a ordem 

institucional não seja interrompida, de tal forma que o presidente Evo Morales cumpra com 

seu mandato constitucional”, manifestou o presidente Fernández em um comunicado lido pelo 

porta-voz presidencial Rafael Núñez. O anúncio surpreendeu muitos já que o presidente 

Fernández não costuma realizar esse tipo de pronunciamento público quando se trata de países 

opositores aos Estados Unidos45. 

 

Uruguai: Em nota, a Chancelaria da República Oriental do Uruguai esclareceu que 

estava profundamente preocupada com a situação boliviana. O país entende ser essencial para 

solucionar a crise a utilização dos canais constitucionais, o respeito à institucionalidade por 

parte dos atores políticos e sociais, de modo a preservar e garantir o exercício efetivo da 

                                                
42 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u417720.shtml 
43 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u418108.shtml 
44 Disponível em: http://www.guiademidia.com.br/acessar_ji.htm?http://www.la-epoca.com/ 
45 Disponível em: http://www.ansa.it/ansalatinabr/notizie/notiziari/amcentr/20080916094134729771.html 
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democracia representativa, base do estado de direito e da governabilidade na república irmã 

da Bolívia. 

Neste sentido, o Uruguai se dispõe a contribuir para o solucionamento da crise de 

modo construtivo dentro das organizações internacionais competentes com estrito apego à 

Carta da OEA, da Carta Democrática Interamericana e em outros instrumentos aplicáveis46. 

 

Venezuela: Considerados os países mais radicais da esquerda sul-americana, Bolívia e 

Venezuela mantêm laços estreitos e costumam se apoiar na arena internacional. Sendo assim, 

na questão das crises bolivianas, a Venezuela está ao lado do governo Evo Morales, sendo que 

o presidente Hugo Rafael Chávez Frías causou polêmica ao criticar alguns generais do 

exército boliviano que não apóiam Evo.47  

Chávez também interferiu na crise política na Bolívia ao apoiar acusações de Morales 

contra os Estados Unidos. Morales acusou os EUA de apoiar opositores que têm ideais 

separatistas e por causa disso, expulsou o embaixador americano em La Paz. Chávez também 

expulsou o embaixador americano em Caracas e, em resposta, os EUA expulsaram os 

embaixadores boliviano e venezuelano em Washington48. Incisivo, Chávez já ameaçou 

intervir militarmente no conflito com a oposição, a despeito das recomendações da OEA.49. 

 

                                                
46 Disponível em: 
http://www.mrree.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,1,73,O,S,0,PAG;CONC;73;3;D;1435;1;PAG;MNU;E;8;1;MNU 
47 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2008/09/17/ult34u211737.jhtm 
48 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u444939.shtml 
49 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u445128.shtml 
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7. ANEXO 
MAPA DA BOLÍVIA: 

  
FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO  

(HTTP://ULTIMOSEGUNDO.IG.COM.BR/BBC/2008/09/11/ENTENDA_OS_PROTESTOS_DA_OPOSICAO_NA_BOLIVIA_1759066.HTML)
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8. TÓPICOS DE DISCUSSÃO 

 
A fim de nortear melhor os debates desta reunião da Comissão de Segurança 

Hemisférica, enumeramos os seguintes tópicos de discussão, ou seja, questões que se espera 

serem respondidas pela possível resolução que será produzida: 

 

1.       Considerando que tanto Evo Morales quanto a oposição ao seu governo já 

chegaram a pedir auxílio da OEA no que diz respeito à crise que se encontra na Bolívia, 

de que forma a organização e seus membros devem agir a fim de amenizar os conflitos 

entre os autonomistas e o governo central?  

Quais medidas seriam tomadas e até que ponto a OEA poderia interferir nas 

questões que envolvem a integridade e segurança do país e do continente, fortemente 

ameaçadas pelos conflitos bolivianos? 

 

2.       Segundo Morales, a Nova Carta Magna surge como forma de redenção 

para a população indígena, que há anos sofre com a pobreza e o desmantelamento de 

sua cultura. Tendo em vista que cerca de 60% da população boliviana se encontra 

abaixo da linha de pobreza, e observando que o conflito entre manifestantes e a base do 

governo vem deixando um rastro de mortos e feridos, pergunta-se: a Nova Constituição 

é capaz de garantir a ordem social que governos anteriores falharam em estabelecer?  

Ela fere os princípios democráticos defendidos na Carta do OEA? 

 

3.          Visto que a corrupção é um importante fator de desestabilização social no 

continente americano como um todo, levando em consideração os impactos que a Bolívia 

tem sofrido com esta prática e tendo por base a Convenção Interamericana contra a 

corrupção, espera-se que a Comissão de Segurança Hemisférica avalie: A nova 

Constituição boliviana e as atitudes do governo Morales no que tange o combate à 

corrupção. 

 



                                                                                                    

 26

9. REFERÊNCIAS  
 

ARON, Raymond. Paz e Guerra entre as Nações. Brasília : Editora da UnB, 1986. 
 
ARRIGH, Jean M. OEA – Organização dos Estados Americanos. São Paulo: Manole, 2004. 
 
AYERBE, Luis Fernando (org). Novas lideranças políticas e alternativas de governo na 

América do Sul. São Paulo: Editora UNESP: Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação 

em Relações Internacionais da UNESP, Unicamp e PUC-SP, 2008. 

 
SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005. 
 
VASCONCELLOS, Patrícia Mara Cabral de. Segurança nas Américas: A difícil construção 
de um consenso sobre a Segurança Hemisférica - o embate entre a OEA e os interesses 
nacionais. 2007. 163p. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Programa San 
Tiago Dantas, Convênio UNESP/UNICAMP/PUC-SP, Campinas, 2007. 
 

10. FONTES ELETRÔNICAS 
 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u445128.shtml> Acesso em 14 
de mar. de 2009. 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u446941.shtml> Acesso em 21 
de jul. de 2009. 
<http://www.guiademidia.com.br/acessar_ji.htm?http://www.la-epoca.com/> 
Acesso em 18 de abr. de 2009. 
<http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2009/04/25/ult1808u139047.jhtm> 
Acesso em 17 de mar. de 2009. 
<http://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2008/09/17/ult34u211737.jhtm> Acesso 
em 29 de jul. de 2009. 
<http://ccr5.pgr.mpf.gov.br/legislacao-patrimonio-publico/docs-
legislacao/Convencao_Interamericana_contra_a_Corrupcao.pdf> Acesso em 14 de 
jul. de 2009. 
<http://blogs.diariodonordeste.com.br/egidio/politica/morales-pede-fim-da-
corrupcao-na-bolivia/> Acesso em 14 de jul. de 2009. 
<http://portalctb.org.br/site/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id 
=3892> Acesso em 14 de jul. de 2009. 
<http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2008/11/19/ult1808u130418.jhtm> 
Acesso em 20 de jul. de 2009. 
<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL586314-5602,00-
PARA+OEA+SITUACAO+DA+BOLIVIA+E+ESPECIALMENTE+PREOCUPANTE.html> Acesso em 14 
de jul de 2009. 
<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2782000/2782299.stm> 
Acesso em 15 mar. 2009. 
<http://brasil.notiemail.com/noticia.asp?nt=11746567&cty=2> 
<http://www.economist.com/world/americas/displayStory.cfm?story_id=13007784
&source=features_box_main> Acesso em 14 de jul. de 2009. 
<http://www.estadao.com.br/internacional/not_int398690,0.htm> 
<http://www.biography.com/articles/Evo-Morales-37952> Acesso em 15 mar. 
2009.  
<http://www.notablebiographies.com/newsmakers2/2007-Li-Pr/Morales-Evo.html> 
Acesso em 20 de jul. de 2009.  



                                                                                                    

 27

<http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090805/evo-morales-
expresa-su-desacuerdo-a-uribe_28999_46227.html> Acesso em 13 de abr. de 
2009. 
<http://www.abril.com.br/noticia/mundo/no_301457.shtml> Acesso em 14 de 
jul. de 2009.  
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL971701-5602,00-
MORALES+COMEMORA+VITORIA+EM+REFERENDO+NA+BOLIVIA+E+OPOSICAO+REJEITA+CONSTIT
.html Acesso em 15 mar. 2009. 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2008/06/01/secretario_geral_da_oea_as
segura_que_crise_na_bolivia_preocupa_o_orgao_1335212.html> Acesso em 15 
mar. 2009. 
<http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,oea-pede-dialogo-na-
bolivia-alimentos-comecam-a-faltar,240807,0.htm> Acesso em 17 mar. 2009. 
<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL726252-5602,00-
COM+DOS+VOTOS+APURADOS+NA+BOLIVIA+REFERENDO+CONFIRMA+CARGO+DE+EVO.html> 
Acesso em 15 mar. 2009. 
<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL989853-5602,00-
ANALISE+BOLIVIA+SE+PREPARA+PARA+MAIS+UM+ANO+DE+TUMULTO.html> Acesso em 17 
mar. 2009. 
<http://www.socialismo.org.br/portal/internacional/39-noticia/146-evo-
morales-conclama-a-fechar-as-veias-abertas-da-america-latina> Acesso em 17 
mar. 2009. 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/01/090126_bolivia_qandacq_tc
2.shtml > Acesso em 14 de jul. de 2009. 
<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL971701-5602,00-
MORALES+COMEMORA+VITORIA+EM+REFERENDO+NA+BOLIVIA+E+OPOSICAO+REJEITA+CONSTIT
.html> Acesso em 14 de jul. de 2009. 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/12/071209_boliviaco
nstituicao2ml.shtml> Acesso em 14 de jul. de 2009. 
<http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,presidente-evo-morales-
promulga-nova-constituicao-da-bolivia,319952,0.htm> Acesso em 18 de jul. de 
2009. 
<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL738890-5602,00-
OPOSICAO+PEDE+AJUDA+DA+OEA+PARA+DIALOGAR+COM+MORALES.html> Acesso em 15 de 
jul. de 2009. 
<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL755535-5602,00.html> Acesso em 17 
de jul. de 2009. 
<http://www.economist.com/world/americas/displayStory.cfm?story_id=13007784
&source=features_box_main> Acesso em 17 de jul. de 2009. 
<http://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/2006/05/30/ult82u5890.jhtm> 
Acesso em 17 de jul. de 2009. 
<http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI545739-EI294,00.html> 
Acesso em 17 de jul. de 2009. 
<http://pedrodoria.com.br/2007/11/29/evo-morales-a-constituicao-da-
boliviae-uma-oportunidade-perdida/> Acesso em 17 de jul. de 2009. 
<http://www.dodouro.com/noticia.asp?idEdicao=268&id=16421&idSeccao=2999&Act
ion=noticia> Acesso em 17 de jul. de 2009. 
<http://www.sica.int;> Acesso em 29 de jul. de 2009. 
<http://www.larepublica.pe/internacionales/02/02/2009/embajador-de-bolivia-
en-peru-expone-los-cambios-en-la-nueva-constitucion-> Acesso em 20 de jul. 
de 2009 
<http://www.abc.com.py/abc/nota/2501-No-a-la-reelección-presidencial> 
Acesso em 20 de mar. de 2009 
<http://www.elespectador.com/articulo154043-evo-morales-se-involucra-
crisis-fronteriza-y-defiende-correa-y-chavez> Acesso em 15 de mar. de 2009. 
<http:// www.alternativabolivariana.org;> Acesso em 30 de jul. de 2009. 


