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a véspera do décimo aniver-
sário de sua primeira vitória
eleitoral, em 5 de dezembro,
Hugo Chávez marcou para o

_ _ fim de fevereiro de 2009 um
novo referendo com o qual tentará,
mais uma vez, aprovar uma emenda
constitucional que permitirá a reeleição
presidencial sem limites.

Chávez explicou a emenda que elimi-
nará o limite à reeleição. "Simplís-
simo. Ninguém vai se confundir.
Os que querem que Chávez seja
candidato nas eleições de 2012
têm de dizer que sim e os que não
querem dirão que não. Estamos
iniciando este novo período histó-
rico, que vai de 2009 a 2019, para
a criação da República Bolivaria-
na Socialista da Venezuela."

Depois de celebrar doze elei-
ções e referendes e respeitar seus
resultados mesmo quando não fo-
ram inteiramente do seu agrado,
o presidente não deveria ser acu-
sado de pretender a ditadura. Mas
parece acreditar, apesar de procla-
mar sua fé na democracia partici-
pativa, que seu povo e seu partido
necessitam de um pai, enquanto
o movimento bolivariano não ul-
trapassar literalmente a idade da
maioridade, depois de vinte anos
de seu governo.

zembro de 2007, cujos objetivos não fi-
caram claros para muitos eleitores.

Esse bloco foi derrotado pela estreita
margem de 50,7% a 49,3% e Chávez pa-
rece acreditar que a reeleição, separada
das outras propostas, teria mais chances
de ser aprovada. Além disso, deve se sen-
tir encorajado pelos resultados das elei-
ções locais de novembro de 2008.

Apesar da derrota de governistas em
alguns estados e cidades ricos e impor-
tantes, seu partido, o PSUV (Partido So-

A constitucionalidade da proposta
é duvidosa. O artigo 345 da Cons-
tituição de 1999 proíbe a reapresenta-
ção de uma proposta de emenda no
mesmo mandato presidencial. A reelei-
ção ilimitada foi rejeitada em 2007, ao
ser incluída no bloco A (juntamente
com a extensão do mandato de seis para
sete anos, voto aos 16 anos, ampliação
de poderes e financiamento dos conse-
lhos populares etc.) de um complicado
projeto de reforma de 69 artigos consti-
tucionais submetido a referendo em de-
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cialista Unificado da Venezuela), cres-
ceu no interior e no cômputo total dos
votos. Conquistou 63 municípios antes
governados pela oposição, enquanto
esta tomou apenas 25 das prefeituras
antes chavistas.

Se esperar mais, as condições podem
tornar-se menos favoráveis, dadas as di-
ficuldades que poderão ser causadas pela
queda (mesmo temporária) do preço do
petróleo. E, mesmo que este não seja o

caso, o chavismo será menos hegemôni-
co na Assembléia Nacional depois de
2010. Hoje, o PSUV tem 141 dos 167 de-
putados e os demais estão próximos de
suas posições, embora discordem ern
questões pontuais. Incluem os partidos
Podemos (social-democrata, com seis
deputados, o mais "oposicionista"), o
PCV (Partido Comunista, cinco deputa-
dos), o PPT (esquerda histórica origina-
da da antiga Causa Radical, cinco depu-
tados), o NCR (quatro deputados, dissi-

dentes chavistas) e o Movev (dois
dissidentes chavistas, de orientação
ecologista). Nas eleições parlamen-
tares em dezembro de 2010, a opo-
sição de direita dificilmente repeti-
rá o erro de 2005, quando boicotou
inteiramente o pleito para inutil-
mente tentar deslegitimar o pro-
cesso. Deverá conquistar uma fatia
do Parlamento, talvez suficiente
para inibir a aprovação automática
das propostas do governo.

A proposta de emenda constitu-
cional foi formalmente apresenta-
da pelos deputados do PSUV em 9
de dezembro. Os chavistas canta-
ram e dançaram ao som de /Uh,
ah, Chávez no se vá! por nove mi-
nutos, enquanto os líderes do Po-
demos, Ismael Garcia, e do PPT,
Wilmer Iglesias, que se recusaram
a subscrevê-la, erguiam inutil-
mente as mãos para pedir a pala-
vra. Iglesias chegou a tomar um
megafone para se fazer ouvir.
Quando finalmente puderam fa-

lar, Garcia apontou a inconstitucionali-
dade da proposta, embora o governo
alegue que, isolada, tal qual está sendo
discutida, a emenda é nova.

A proposta deve ser votada no dia 18
e ainda necessita da coleta de 2,55 mi-
lhões de assinaturas (15% dos eleitores)
para ser levada a referendo. Recebeu
apoio do PCV, que prometeu ajudar a co-
letar as assinaturas, embora não haja ne-
cessidade disso. O PSUV tem 5,7 milhões



verno que dirige o processo para o leo-
pardismo, mudar para que nada mude, e
são os principais violadores dos direitos
dos trabalhadores e do povo. Aterroriza a
esta nova casta burocrática que a classe
trabalhadora se converta em sujeito his-
tórico, porque isso acabaria com seus
privilégios. Por isso anulam qualquer
possibilidade de participação realmente

independente".

de filiados, 2,5 milhões dos quais com-
pareceram às primárias para seleção de
seus candidatos às eleições de 2008.
Mas, como seus pares de outros países,
o PCV parece ter baixa resistência imu-
nológica ao culto à personalidade e,
evidentemente, tem como prioridade
reconciliar-se com Chávez, que na últi-
ma campanha o acusou de "contra-re-
volucionário", com o PPT e outros seto-
res da esquerda que o apoiam desde
1997. Tudo porque estes partidos ou-
sam manter sua autonomia e disputar
prefeituras com o PSUV: "A questão de
fundo é que não reconhecem a minha
liderança e, então, eu tampouco os re-
conheço. Eu me encarregarei pessoal-
mente de que desapareçam do mapa
político venezuelano", disse em comí-
cios de seu partido.

A oposição já tem seu slogan para esta
campanha: "Não, presidente, quatorze
anos são suficientes". Mesmo quem acei-
ta a constitucionalidade da proposta
pode dar atenção a esse argumento. Por
mais que se discorde
dos oposicionistas e
se vejam pontos posi-
tivos no projeto polí-
tico chavista, é preci-
so perguntar por que
a liderança de um movimento que se diz
democrático, participativo e socialista
não pode ser confiado a outros indiví-
duos e por que seus partidários não po-
dem admitir críticas da esquerda.

Essas atitudes podem ser responsáveis
por boa parte das (limitadas) vitórias
da oposição conservadora nas eleições
de novembro. Muitos dos chavistas der-
rotados caíram pela vontade de eleito-
res que apoiam o governo, mas repu-
diam a corrupção ou incompetência de

vários dos seus representantes que pre-
tendiam a reeleição. Como um taxista
de Caracas entrevistado pela BBC, que
disse ter votado na oposição pela pri-
meira vez em dez anos: "Continuo a
apoiar o presidente, mas os prefeitos
chavistas simplesmente
abandonaram este bair-
ro (23 de Enero, tradicio-
nal reduto chavista) e se
dedicaram à corrupção.
Precisamos de mão for-
te para combater a de-
linqüência", afirmou.

Não é só a opinião da
massa desorganizada.
Em entrevista à revista
espanhola E! Viejo Topo
de outubro, Marcela Máspero, líder da
central sindical chavista Unete (rival da
oposicionista CTV) e militante do PSUV,
expressou o mesmo pensamento: "Nós,
trabalhadores, coincidimos com o pro-
grama que o presidente Chávez expres-
sa. Mas há um setor muito grande do go-

Boa parte da esquer-
da venezuelana e in-
ternacional dá mos-
tras de que concorda

com Chávez quanto à necessidade de
sua permanência para aprofundar e
consolidar as reformas socialistas. De-
pois do colapso dos partidos comunis-
tas e da acomodação dos partidos social-
democratas e trabalhistas ao neolibera-

lismo, o líder venezue-
lano passou a encarnar
a esperança de um mo-
delo capaz de promover
medidas sociais sem
cair no totalitarismo.
Mas, ao obcecar-se com
sua permanência e pre-
miar seguidores em ra-
zão da fidelidade pes-
soal, o presidente esva-
zia de substância a sua

proposta de radicalização da democra-
cia, além de correr o risco de sofrer uma
derrota desmoralizante. Do ponto de
vista do sucesso de seu projeto, poderia
ser mais proveitoso investir em torná-
lo menos dependente de sua personali-
dade e preparar um sucessor digno. •
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