
Dossiê Venezuela 

 

Batizado por Américo Vespúcio de “Pequena Veneza”, a República Bolivariana da 

Venezuela localizada ao norte da América do Sul apresenta fronteiras com, Brasil, 

Colômbia e Guiana. Durante o período da Guerra Fria é possível perceber que o país 

passa por processos tanto comunistas quanto democráticos. 

 

O território foi governado pelo militarista Marcos Pérez Jiménez em 1952 após uma 

fraude nas eleições democráticas. Seu entendimento socialista assemelhava-se ao de 

Fulgêncio Batista, que até 1959 governara Cuba. Ambos estimavam a libertação latina 

americana, no entanto o fim de ambos os governos determinaram por afastar os dois 

países.  

 

O novo governo venezuelano de Rómulo Betancourt que toma posse em 1958 

apresentava um caráter de abertura democrática e estabilidade econômica. Sua 

política externa seguia tal caráter de forma que o mesmo fazia desde acordos com a 

OPEP, ao rompimento de relações diplomáticas com governos antidemocráticos - o 

que aconteceu com Cuba em 1962 após o presidente afirmar ser contra as execuções 

humanas no país. Porém, para muitos, tal governo não solucionava as principais 

questões do país, aumentando o descontentamento da esquerda que iniciavam 

movimentos de guerrilhas pelas Forças Armadas de Libertação Nacional (FALN) 

 

Desta forma, na reunião em que fora resolvido a suspensão de Cuba, a Venezuela, 

com um caráter mais próximo ao dos Estados Unidos da América, votou a favor da 

resolução de reunião. 
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