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DIVERSITAS

A Venezuela e o golpe 
de Estado patrocinado 

pelos EUA
Antonio Ribeiro de Almeida Junior1

A realidade mundial só pode ser entendida 
apropriadamente a partir do reconhecimento 
da existência de uma nação imperial e neoli-
beral que tenta, por todos os meios, impor sua 
vontade sobre o restante do mundo. Não se tra-
ta de combate ao comunismo, nem de defesa da 
democracia, se trata da imposição da vontade 
daqueles que controlam o poder nos EUA sobre 
as demais nações. Se trata da imposição da von-
tade das grandes corporações capitalistas sobre 
todo o planeta: instituições, pessoas e ambiente. 
Se houver resistência, o uso de violência simbóli-
ca e ou militar é sempre considerado como opção 
e, demasiadas vezes, ela é empregada de manei-
ra plena e acintosa. Assistimos isto em diversos 
lugares nos últimos anos e décadas. Depois da 
Segunda Guerra, ocorreram intervenções mili-
tares diretas dos EUA em mais de vinte países, 
entre os quais devemos destacar pela destruti-
vidade e graves 
consequências: 
Coréia, Cuba, 
Vietnam, Cambo-
ja, Laos, Sérvia, 
Iraque, Afeganis-
tão, Líbia, Síria. 
Em alguns locais, 
como no Iraque, 
houve repetição 
das invasões. Em 
outros locais, a 
intervenção é permanente há muitas décadas, 
como na Coréia. Muitas outras intervenções in-
diretas como no Brasil, no Chile, na Ucrânia 
também causaram grandes danos institucionais, 
materiais, ambientais e humanos. Os EUA man-
têm de modo declarado mais de oitocentas ba-
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ses militares no exterior. O apoio estadunidense 
a regimes autocráticos ou abertamente fascistas 
e violentos é bastante conhecido. Os resultados 
são literalmente catastróficos. Dezenas de mi-
lhões de pessoas mortas, feridas e traumatiza-
das, crises de desabrigados e refugiados, fome, 
miséria, medo, violações escandalosas dos Di-
reitos Humanos. A cobertura midiática do Oci-
dente oculta estes desagradáveis fatos. Podem 
afastá-los da vista da maioria, mas eles continu-
am bem densos e reais.
Neste momento, o alvo é a Venezuela. Mais uma 
vez, o que se quer destruir é uma experiência de 
decisão soberana, de construção de um caminho 
próprio e independente em relação aos ditames 
imperiais. A Venezuela precisa ser destruída 
simbólica e realmente para que não possa ser 
colocada como exemplo para outros povos que 
desejem conquistar sua autonomia e liberdade. 
Por isto, as campanhas de propaganda midi-
ática contra o regime comandado por Nicolas 
Maduro, as ameaças de intervenção militar, a 
tentativa de golpe de Estado. O prêmio por esta 
destruição da Venezuela será o controle sobre as 
maiores reservas conhecidas de hidrocarbonetos 
e de ouro, além de outras riquezas naturais.
O padrão aqui é óbvio. Como em muitos ou-
tros casos nas últimas décadas, o agressor é o 

império. A Ve-
nezuela não tem 
feito ameaças in-
ternacionais e os 
problemas que lá 
ocorrem são de 
natureza interna 
e devem ser, de 
acordo com as 
leis internacionais 
vigentes, solucio-
nados de modo 

soberano, seguindo a Constituição venezuelana. 
Há muita propaganda contra o regime chavista 
comandado por Nicolas Maduro. Toda a gran-
de mídia corporativa ocidental está unida em 
uma imensa campanha de propaganda para ca-
luniar, difamar e, se possível, destruir o regime 
venezuelano. Para isto, divulgam mentiras con-
tadas com um nítido viés contrário ao regime. 

O padrão aqui é óbvio. Como em muitos 
outros casos nas últimas décadas, o agressor 
é o império. A Venezuela não tem feito 
ameaças internacionais e os problemas que 
lá ocorrem são de natureza interna e devem 
ser, de acordo com as leis internacionais 
vigentes, solucionados de modo soberano, 
seguindo a Constituição venezuelana.
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Os fatos só servem se puderem ser colocados 
de um modo a degradar a imagem do gover-
no. A mídia corporativa não está defendendo 
os Direitos Humanos, a Democracia ou o povo 
venezuelano. Ela defende apenas e tão somente 
as ambições imperiais e corporativas, o neoli-
beralismo. Não há como ter qualquer ilusão a 
respeito disto.
No caso do Brasil, desde a queda do avião da 
Chapecoense, houve um recrudescimento das 
operações psicológicas e propagandísticas com 
o objetivo de apresentar a Colômbia como um 
aliado natural do Brasil e a Venezuela como 
um inimigo a ser derrotado pelos dois. Nem a 
Colômbia é um aliado natural nem a Venezuela 
um inimigo a ser derrotado. Ambos são vizi-
nhos com suas histórias, suas questões internas 
e com os quais deveríamos tentar manter as 
melhores relações possíveis. Não nos cabe in-
terferir nos assuntos internos destes países e, 
se ocorrem agressões entre eles ou entre outros 
países vizinhos, nosso papel é de buscar a res-
tauração da paz e sem nos envolvermos no con-
flito. Não existe a mínima justificativa para que 
o Brasil faça ameaças contra qualquer vizinho e 
muito menos para que se envolva em um con-
flito militar com a Venezuela, seja isoladamente 
seja em aliança com a Colômbia, os EUA ou 
qualquer outro país. Parece que alguns esque-
ceram dos resultados trágicos da guerra com o 
Paraguai que, entre outros problemas, exauriu a 
economia brasileira e causou enormes danos à 
população e à imagem de nosso país.
É preciso apoiar a manutenção de Maduro na 
Presidência da Venezuela porque é isto que a 
lei internacional e a Constituição venezuelana 
determinam. A resistência dos trabalhadores e 
do povo venezuelano é crucial para a resistência 
global contra os desmandos imperiais e corpo-
rativos. Pedir referendos, acusar Maduro disto 
ou daquilo, ficar neutro são formas de compac-
tuar com o imperialismo e com o neoliberalis-
mo. Não há qualquer nobreza nestes compor-
tamentos. São formas de negar a soberania da 
Venezuela e de negar a criminalidade da direi-
ta venezuelana que tem sabotado a economia 
daquele país, causando graves danos contra o 
povo venezuelano.
Como todos os governos, o regime de Maduro 
pode ter seus equívocos, mas colocar isto como 
motivo para apoiar uma intervenção estrangeira 
na Venezuela é um crime imenso. Uma inter-
venção direta resultará em um agravamento dos 

problemas venezuelanos, podendo desencadear 
uma guerra civil que levará a um significativo 
aumento do sofrimento do povo venezuelano 
e a um maior contingente de refugiados e imi-
grantes. É bom lembrar que a imigração que 
está ocorrendo é, em grande medida, o resul-
tado previsível das sanções econômicas impos-
tas por Washington. O bloqueio dos recursos 
financeiros da Venezuela pelos bancos dos EUA 
e da Europa, de seu ouro pelo Banco da In-
glaterra são violações do direito internacional e 
uma evidente disfunção do sistema financeiro 
internacional.
É bom não esquecer também que não há saída 
pela direita para a crise civilizacional que vive-
mos. Qualquer saída pela direita apenas protela 
e agrava os problemas que precisamos solucio-
nar, tanto sociais quanto ambientais.
Enquanto existir um império, conflitos seme-
lhantes aos vividos pela Venezuela, muito pro-
vavelmente, estarão no caminho de outras na-
ções que escolherem a soberania, a liberdade e 
a autodeterminação. O golpe de 2016 contra o 
povo brasileiro é uma clara demonstração disto. 
Por tudo isto, não podemos ficar indiferentes, 
não podemos admitir neutralidade, é preciso 
manifestar abertamente nossa solidariedade ao 
povo venezuelano, mostrar nossa adesão à lei 
internacional, aos princípios de autodetermina-
ção e de soberania dos povos, rejeitando qual-
quer tipo de intervenção nos assuntos internos 
da Venezuela. 
A queda de Maduro levará a um grave apro-
fundamento do golpe no Brasil, reforçando as 
posições fascistas em nosso contexto interno. O 
Brasil não deve continuar a participar de ações 
contra a Venezuela. Não deve participar da sór-
dida campanha de propaganda para difamar e 
caluniar o regime chavista e muito menos dar 
qualquer tipo de apoio material ou militar para 
uma intervenção na Venezuela. Ao contrário, o 
Brasil deve ficar solidário ao povo venezuelano, 
exigindo o fim das sanções econômicas contra 
a Venezuela, reconhecendo os processos demo-
cráticos que têm reiteradamente levado ao po-
der o grupo chavista e, efetivamente, auxiliando 
na recuperação econômica daquele país. Chega 
de golpes urdidos pelo império. América Latina 
para os latino-americanos.
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