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Contra-insurgência na América Latina 

Hugo Scotte, 

7 de agosto de 2009 

 
"Se trata de los 'yankis', la nación más agresora de la historia de la humanidad, capaz de 

lanzar bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki"  

Hugo Chávez, Presidente de Venezuela. 

 

 

O presidente do Equador, Rafael Correa, anunciou, durante a campanha eleitoral que o levou ao 

governo, em janeiro de 2007, a sua decisão de dar por terminado o acordo com os EUA sobre a base 

militar de Manta. As atividades deste enclave das forças armadas estadunidenses, cujo objetivo 

declarado era o combate contra o narcotráfico, levantaram suspeitas de que seus efetivos também 

eram usados no combate contra a guerrilha de esquerda colombiana (FARC) e no ataque a 

embarcações que transportavam imigrantes equatorianos ilegais rumo aos Estados Unidos. A partir 

de 17 de julho deste ano, cessaram-se as atividades e o governo estadunidense terá de retirar, até 

setembro, seus homens e equipamentos. O estado equatoriano voltará a exercer soberania plena 

sobre essa parte do seu território. 

Um dia depois do início do fechamento da base no Equador, os governos de Álvaro Uribe 

(Colômbia) e Barak Obama (EUA) fizeram acordo para a instalação de três bases em território 

colombiano. Malambo, no departamento de Atlántico, Palanquero, em Cundinamarca, e Apiay, em 

Meta, prosseguirão e ampliarão as atividades de Manta. Também se pretende construir outros dois 

estabelecimentos semelhantes, pelo menos um na costa do Pacífico. 

Segundo o ministro da defesa e comandante das forças armadas colombianas, general Fredy 

Padilla de León, a Colômbia estaria autorizando a atividade de cerca de 800 militares e 600 

contratantes dos Estados Unidos cujas tarefas seriam especialmente de “cooperação técnica”, 

operações de satélites e aeronaves, informação e inteligência para combater tanto aos 

narcotraficantes como aos guerrilheiros. Estão previstos cinco bilhões de dólares de investimentos 

dos EUA na próxima década para adequar as instalações militares. 

Apesar do governo colombiano reafirmar que terá exclusividade no comando militar, a oposição e 

setores da opinião pública reclamam que tudo foi negociado à revelia do Congresso. E assinalam 

que se trata de um caso grave, pois afeta a soberania nacional. Por outro lado, se anunciava o mal 
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estar que provocaria em nações como a Venezuela e o Equador e que poderia afetar as relações com 

Brasil, com cujo governo a Colômbia firmou um pacto “contra o crime organizado”. 

Tanto o presidenciável Gustavo Petro, do Pólo Democrático Alternativo, como o também opositor 

líder do Partido Liberal declararam que esta atitude do governo significa ficar de joelhos perante os 

EUA, comportando-se como súdito de um poder imperial. Exigiram também que se modifiquem 

acordos anteriores que impedem que a justiça colombiana possa julgar militares e contratantes (leia-

se mercenários) estadunidenses. 

 

A base de Palanquero 

A principal base é a de Palanquero, distante apenas 100 km de Bogotá, às margens do rio 

Magdalena. O novo acordo militar considera um aumento significativo da circulação de navios de 

guerra estadunidenses nos portos de Málaga (Pacífico) e Cartagena (Caribe). Os vôos de 

reconhecimento que partiam da base inoperante de Manta, no norte de Equador, permitiam a 

identificação de aviões e barcos na região. Agora, segundo autoridades militares dos EUA, as bases 

na Colômbia terão capacidade de controlar uma área muito mais ampla. 

O Congresso americano está a ponto de aprovar uma verba de 46 milhões de dólares para a 

ampliação e modernização de Palanquero. Hoje, a base conta com uma pista de aterrissagem de 3,5 

km de comprimento, dois hangares e depósitos. Nela, está aquartelada a divisão mais importante da 

Força Aérea colombiana. 

 

O Sr. Embaixador e a “Estratégia para uma rota global” 

A embaixada dos Estados Unidos na Colômbia guarda o mais hermético silêncio.  

William Brownfield, o embaixador, havia declarado há pouco tempo que seu país não investiria 

na construção de novas bases e somente usaria e modernizaria as instalações já existentes. Vale a 

pena recordar que Brownfield era embaixador na Venezuela em 2002, quando a conspiração para 

derrocar Hugo Chávez terminou em um rotundo fracasso graças à mobilização do povo 

venezuelano e um importante setor das forças armadas leais ao presidente. 

O recente documento oficial do Pentágono, “Estratégia para uma rota global”, apresentado em 

abril de 2009 na base aérea de Maxwell, no Alabama, assinala que Palanquero pode ser útil como 

“base para a segurança cooperativa”, ponto de partida para a execução de “operações móveis”. 

Resumindo, Palanquero serviria como uma plataforma de lançamento de operações militares em 

toda a região. Segundo o documento, “a metade do continente pode ser coberto, a partir de 

Palanquero, por um transporte militar C-17, sem ter que reabastecer-se”. 
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Mais além das fronteiras 

Apesar de o chanceler colombiano Jaime Bermúdez haver defendido o projeto perante uma 

comissão do senado estadunidense assegurando que as operações militares dos EUA não 

penetrariam em territórios de outros países “sem a permissão correspondente” e assegurando que 

“trata-se de um acordo entre Bogotá e Washington que cobre somente território colombiano”, 

Álvaro Uribe, presidente de Colômbia, havia declarado muitas vezes que suas tropas cruzariam 

todas as fronteiras necessárias para defender seu país. Mas não se trata apenas de declarações, é 

necessário recordar as múltiplas ocasiões em que as forças armadas colombianas invadiram 

territórios na Venezuela, Equador e Panamá, sempre com o pretexto de combater a 

“narcoguerrilha”, e com o apoio logístico e de inteligência dos EUA. Simultaneamente, essas 

violações da soberania de seus vizinhos eram acompanhadas com ataques verbais e midiáticos 

contra os governos progressistas da Venezuela e do Equador, acusando-os de fomentar e proteger o 

“terrorismo”.  

 

 

O golpe e a base militar em Honduras 

Segundo o jornalista e ex-vice-presidente da Venezuela José Vicente Rangel, “em Honduras 

atuaram duas linhas políticas dos Estados Unidos”.  

"Em Honduras, se fizeram presentes dois níveis da política do governo norte-americano, um 

proveniente da Casa Branca e outro da estrutura que deixou montada a administração de George W. 

Bush através da base militar implantada no povoado hondurenho de Palmarola", afirmou.  

Rangel explicou que na madrugada do domingo 28 de junho dois importantes funcionários do 

Departamento de Estado, James Steimberg e Tom Shannon, contataram a embaixada estadunidense 

em Tegucigalpa e a base militar que tem esse país no povoado hondurenho de Palmarola para 

advertir do golpe e dissuadir qualquer intento de apoio.  

"Em Honduras, operaria, além do Departamento de Estado, a linha do Pentágono, através da base 

militar cujo chefe, o general Douglas Fraser, dias antes do golpe nesse país fez declarações contra o 

presidente (Hugo) Chávez, as quais assumiu de imediato o governo usurpador de (Roberto) 

Micheletti", comentou Rangel, acrescentando que o embaixador estadunidense Hugo Llórens se viu 

forçado a pronunciar-se contra o golpe, com reservas a princípio e em seguida de forma mais 

categórica.  
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Entre os planos dos Estados Unidos, está a construção de uma nova base militar em Honduras 

próximo à fronteira com a Nicarágua. Vale a pena recordar que a base hondurenha de Palmarola 

serviu como plataforma de lançamento de ataques dos “Contra” nicaragüenses ao governo 

Sandinista da Nicarágua no começo da década de 1980. 

De todas maneiras, resulta inimaginável um golpe militar de direita no país sem que se tenha 

informado previamente a embaixada norte-americana e/ou o comando da base. 

Provavelmente a hipótese de Rangel explique o verdadeiro contexto político e de relações 

internacionais no qual se criou e executou a derrocada do presidente constitucional Manuel Zelaya. 

Tudo parece indicar uma espécie de “experiência piloto” dos falcões, colocando Barak Obama 

diante de um fato consumado. Por outro lado, a política de mediação da OEA, os Estados Unidos e 

a Costa Rica, ao propiciarem o “diálogo” e uma “saída negociada” acabam legitimando o governo 

ilegítimo de Micheletti e chantageando não somente Zelaya, mas também o povo hondurenho e o 

próprio processo de aprofundamento democrático e popular que se manifestava na proposta de uma 

Assembleia Constituinte. 

 

A provocação contra a Venezuela 

Nos últimos dias, o presidente venezuelano atacou publicamente Álvaro Uribe, retirou seu 

embaixador e “congelou as relações” com a Colômbia. 

"Uribe ativou outra vez o ventilador" de acusações "irresponsáveis contra nossa pátria. Já basta, 

acabou, não vamos tolerar isto" e a partir de agora "congelamos as relações", afirmou Chávez. O 

presidente também pediu a seus ministros medidas para substituir as importações provenientes da 

Colômbia e estudar a possibilidade de cancelar projetos conjuntos, como o gasoduto binacional.  

A tensão aumentou quando Uribe tornou público o novo acordo militar para aumentar a presença 

de tropas e agentes antidrogas dos Estados Unidos no país. A isso, acrescentaram-se as declarações 

do presidente colombiano de que o exército confiscou da guerrilha lança-foguetes AT4, de 

fabricação sueca, cujos números de série indicariam que haviam sido vendidos anteriormente à 

Venezuela. "Os 'ianques' estão por trás disso, eles querem gerar problemas entre nós e, bom, eu 

lamento muito que Uribe faça o que lhe dizem", sentenciou Chávez. 
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O Exército colombiano incursiona no sudeste do país para caçar o chefe militar das FARC, 'Mono 

Jojoy', que supostamente possuía estes lança-mísseis em um de seus acampamentos. A Suécia, de 

sua parte, confirmou que "uma pequena quantidade de armas", produzidas pela empresa Saab AB e 

vendidas à Venezuela nos anos 80, foi encontrada em um acampamento das FARC e pediu ao 

governo de Chávez explicações a respeito. 

Hugo Chávez disse que essas informações constituem uma nova armação contra seu governo e 

ameaçou que na "próxima agressão deste tipo contra a Venezuela; então simplesmente romperíamos 

relações com a Colômbia de todo ponto de vista, comercial, econômico…". “Uribe fique com o que 

temos lá, porque nós nacionalizamos todas as empresas colombianas", acrescentou. 

"Sabendo que é absolutamente falso que nós demos armas à guerrilha alguma, a movimento 

armado algum; temos dito umas 500 vezes e em algumas ocasiões temos demonstrado", “as 

sinalizações do executivo colombiano nesse sentido têm se multiplicado", frisou. 

Chávez recordou que em diversos vídeos se tem visto que os guerrilheiros colombianos portam 

armamento estadunidense, israelita e russo, mas "eles (as autoridades colombianas) pegam o mais 

pendejo, e os mais pendejos somos nós". 

Tanto Caracas como Quito acusam o governo colombiano de “presentear sua terra” para que os 

Estados Unidos construam novas bases militares para compensar o fechamento da base de Manta, 

no Equador. 

Também esta semana Chávez firmou com o vice-primeiro ministro russo, Igor Sechin, um acordo 

militar de amplo alcance que inclui, além da compra de armamentos, intercâmbios de tecnologia, 

contatos militares e manobras conjuntas. O que deixou inquieta Washington. 

Por sua vez, Rafael Correa, presidente do Equador, ameaçou a Colômbia com uma “resposta 

militar” se as tropas colombianas incursionarem em território equatoriano, como durante a operação 

de março de 2008 que acabou com a morte de Raúl Reyes, guerrilheiro das FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia). 

Faz parte da política repressiva colombiana empurrar as guerrilhas para as fronteiras, 

especialmente com o Equador e Venezuela, o que poderia justificar, como no passado, a invasão do 

território destes países com o pretexto de “destruir bases guerrilheiras”. 
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A intervenção imperialista, passado e presente 

Todavia persiste na memória do nosso continente o sequestro de Aristide no Haiti em 2004 e o 

golpe contra Chávez na Venezuela no ano de 2002, só para citar acontecimentos recentes.  

Voltando a um passado mais distante, podemos recordar o golpe organizado pela CIA e pelo 

Serviço Secreto Britânico no Irã, em 1953, contra Mohammad Mosaddeq, que havia sido 

democraticamente eleito Primeiro Ministro de Irã entre 1951 e 1953 e se destacou por haver 

decretado a nacionalização do petróleo em 20 de março de 1951. Os Estados Unidos e o 

Reino Unido financiaram o golpe de estado que estabeleceu a ditadura monárquica de Sha 

Mohammad Reza Pahlavi.  

Na Guatemala, em 1954, o presidente Jacobo Arbenz foi derrocado por um golpe armado 

por Washington e substituído por uma sangrenta ditadura. A United Fruit Company -

empresa na qual tinham interesses pessoais o secretário de Estado do governo 

estadunidense, John Foster Dulles, e seu irmão Allen, então diretor da CIA - e os bancos 

colaboraram com a Agência Central de Inteligência para proteger seus interesses no país, 

convencendo a administração estadunidense de que Arbenz era um comunista ou, pelo 

menos, de esquerda. O presidente Arbenz havia nacionalizado 390 mil hectares da United, 

para iniciar a única reforma agrária da história da Guatemala. Foi a primeira intervenção 

direta da CIA na América Latina. Entre as consequências, contam-se ao menos 200 mil 

guatemaltecos assassinados em 30 anos de guerra civil, uma soberania nacional hipotecada 

e ausência de democracia, vida civil e reconhecimento dos direitos básicos da maioria da 

população.  

Apesar de George W. Bush não estar mais na Casa Branca, toda a máquina conservadora, tanto 

militar como econômica e de inteligência que se consolidou nos Estados Unidos durante os últimos 

anos, continua ativa. Também é evidente que o imperialismo não vai deixar que se desenvolvam 

impunemente processos revolucionários como o venezuelano. É totalmente utópico supor que não 

se executam mais as chamadas “operações secretas” da CIA e do Pentágono. Ao contrário, na 

situação atual do nosso continente, se está redesenhando um novo equilíbrio (ou desequilíbrio) de 

poder. O golpe de estado em Honduras pode significar muito mas que a loucura de uma extrema-
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direita, pode ser a primeira experiência de uma nova ofensiva imperialista na região. As atuais 

negociações lideradas pelo presidente da Costa Rica, que apontam para a negociação entre os 

golpistas e Zelaya, rebaixa o programa democrático e participativo do presidente deposto e legitima 

a direita usurpadora. Por outro lado, os Estados Unidos não aprovam a mobilização anti-golpe no 

interior de Honduras nem a pressão exercida por Zelaya e seus apoiadores, acampados na 

Nicarágua, bem próximos à fronteira hondurenha. Apesar do endurecimento progressivo da 

administração Obama com o governo ilegítimo de Micheletti e da posição assumida pela OEA de 

condenar o golpe, apesar do repúdio ao governo de fato  por parte da maioria da comunidade 

internacional e dos governos progressistas da América Latina, um prenúncio de tormenta se 

vislumbra no horizonte. 

A intervenção imperialista através de suas “operações secretas” trabalha em um cenário de 

crescente polarização entre a direita e a esquerda no interior da sociedade das nações latino-

americanas e na geopolítica da região, cujos pólos extremos são a Venezuela e a Colômbia. A 

estratégia é impulsionar a criação e o desenvolvimento de um “campo de direita” que possa ser 

legitimado perante a opinião pública internacional. Como tentaram fazer na Venezuela em 2002 e 

agora em Honduras. Precisa ver se os falcões acabam prevalecendo sobre a suposta “política de 

distensão” de Barak Obama. O mais provável é que o atual presidente dos Estados Unidos acabe 

por ceder à realpolitik do imperialismo e seus interesses estratégicos, como o fazem o Oriente 

Médio, o Afeganistão e o Iraque. 

Talvez Honduras seja um ensaio para uma eventual saída contrarrevolucionária na Venezuela, 

Equador ou Bolívia.  

Tudo depende da mobilização das massas, da resistência hondurenha e de que o processo 

revolucionário continue aprofundando-se no continente. Nesse sentido, iniciativas como o 

Seminário Internacional sobre a Crise, organizado pelo PSOL e pela Fundação Lauro Campos, 

podem se converter, por sua representatividade e pelas iniciativas que tomem, em importantes 

ferramentas para ajudar a frear a intervenção imperialista. 

Não às bases militares na América Latina!  

Repúdio total aos golpistas hondurenhos.  
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Pelo retorno de Manuel Zelaya à presidência de Honduras, sem pressões nem chantagens da parte 

do imperialismo e de seus aliados. 

Por uma verdadeira integração latino-americana em uma Pátria Grande pela qual lutaram Simón 

Bolívar, Che Guevara e tantos outros patriotas de nosso continente. 

 

 

Foram utilizadas as seguintes fontes: 

1 – “Colombia cede sus bases a EEUU ante el cierre de la que éste tenía en Ecuador” de Salud 

Hernández-Mora 

2 – “EEUU acelera la fase militar del Plan Colombia” de marco A.Gandásegui, h. ALAI-amlatina. 

3 – Entrevista a Fernando Solanas – Telesur. 

4 – “Golpe en Honduras y nueva fase del Plan Colombia” de Juan Cendales – Rebelión. 

5 – BBC Mundo, El País es y agencias de noticias. 

 


