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 Este estudo propõe identificar e analisar as circunstâncias que levaram ao 
recente afastamento de Venezuela e Estados Unidos no âmbito diplomático, processo 
que iniciou-se nos princípios dos anos 2000 e que agravou-se significativamente nos 
últimos tempos. O tema deste trabalho é de grande relevância para a conjuntura 
internacional, uma vez que influi diretamente na análise dos processos de integração 
regional do continente americano. É objetivo geral deste projeto identificar e examinar 
elementos da opinião pública venezuelana que atestem o processo de distanciamento 
entre ambos os países no decorrer da última década. São objetivos específicos do 
presente trabalho levantar, averiguar e comparar materiais de opinião pública da 
Venezuela produzidos ao longo dos últimos anos; identificar a visão predominante da 
população venezuelana acerca do problema, assim como possíveis outros panoramas 
pertinentes, estabelecendo comparações entre os mesmos; e, a partir dos dados colhidos 
e investigados, estabelecer paralelos com os acontecimentos da conjuntura internacional 
no período, argumentando sobre quais os verdadeiros impactos da opinião pública 
doméstica na política externa da Venezuela. Para tanto, a metodologia a ser adotada será 
a utilização e análise, como fonte principal, de pesquisas do tipo “survey" de opinião 
pública de cidadãos venezuelanos (como, principalmente, o LatinoBarômetro), além do 
estudo de declarações do governo da Venezuela como material complementar. 
Preliminarmente, este estudo indica que - a partir da análise da opinião pública na 
Venezuela - é possível identificar um gradual processo de afastamento das relações 
diplomáticas entre o país e os EUA, que pode ser relacionado com acontecimentos 
internos e externos ao país latino-americano que exerçam influência sobre sua política 
internacional, e que pode refletir de distintas maneiras no Sistema Internacional. 


