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C om os braços abertos e a boina 
vermelha de paraquedista so
bre a cabeça, o líder da revolu

ção bolivariana (expressão cunhada por 
ele para denominar seu plano político) 
observou os jardins do Palácio de Mira
flores (sede do governo) tingidos de ver
melho: milhares de partidários haviam 
chegado para saudá-lo, horas depois de 
seu retorno de Cuba. 

gritavam os chavistas, eufóri
cos, no final da Avenida Urdaneta, uma 
das principais artérias do centro da ci
dade de Caracas. 

Hugo Chávez Frias, o ex-tenente-
-coronel que, em 1992, tentou um gol
pe de Estado contra Carlos Andrés Pé
rez e foi eleito presidente seis anos mais 
tarde, enfrenta um momento complexo. 
O diagnóstico de câncer revela ao políti
co - único líder de um governo centrado 
em sua figura - e aos venezuelanos uma 
paisagem semeada de dúvidas sobre 
a reeleição para um novo mandato. O 
câncer também evidencia que o chavis-
mo não tem, atualmente, um plano caso 
o presidente da Venezuela seja obrigado 
a passar o controle adiante. 

"Abre-se um período de turbulên
cia política na Venezuela. Chegamos a 
um ponto sem volta porque, no final, a 
mensagem latente que fica é se o substi
tuto de Chávez está pronto. A resposta, 
por enquanto, é não", afirma o cientis
ta político John Magdaleno, do Institu
to de Estudios Superiores de Adminis-
tración (lesa). 

Há três cenários possíveis, na ava
liação do analista. O primeiro é que 
Chávez tenha um câncer tratável, assu
ma cabalmente as funções do governo e 
enfrente a campanha presidencial como 
o político de sempre. Outra possibilida
de é que a doença esteja avançada e um 
Chávez debilitado se transforme em um 
símbolo, com uma forte conexão emo
cional com as massas. Por último, que 
a doença lhe impeça de ser candidato e 
participar da campanha. 

"A situação estaria sustentada no 
dilema sobre o que fazer. Se o símbolo 
de Chávez continua até o fim ou se abre 

um processo de consulta interna que po
deria desembocar em eleições primá
rias", afirma Magdaleno. "Eu não des
carto isso, embora não haja nenhum 
sucessor que reúna, por si só, toda a for
ça da situação." 

ADOENÇA 
Diagnosticado precocemente, o câncer 
linfático que afetava a então ministra 
Dilma Rousseff não foi um obstáculo a 
sua bem-sucedida campanha presiden
cial. O presidente paraguaio Fernan
do Lugo tem uma evolução positiva de 
um tipo de câncer similar (ambos foram 
operados e tratados no mesmo hospital, 
o Sírio-Libanês, em São Paulo). No ca
so de Chávez, não se conhecem os deta
lhes sobre a doença nem sobre o trata
mento. O câncer, para o qual precisou 
fazer um tratamento quimioterápico, 
derrubou sua imagem de homem incan
sável e hiperativo, capaz de fazer enérgi
cos discursos durante horas. 

Aos 57 anos, Chávez acumula as 
funções de presidente da República, co
mandante-chefe das Forças Armadas 
e líder máximo do Partido Socialista 
Unido da Venezuela (PSUV). Ele foi o 
sustentáculo da revolução bolivariana, 
que agora enfrenta a dúvida de saber se 
o chavismo sem Chávez tem futuro. Na 
Argentina, essa fórmula, aplicada ao pe
ronismo, desembocou em uma ditadura 

militar. Mas o cenário venezuelano de 
hoje é diferente. 

Um dos primeiros nomes que come
çaram a soar como substituto foi o de 
Adán Chávez, irmão mais velho do pre
sidente. A presença dele no Balcón del 
Pueblo, no Palácio de Miraflores, assim 
como as viagens a Cuba durante o trata
mento contra o câncer, jogou luz sobre a 
possibilidade de uma sucessão familiar, 
ao estilo dos irmãos Castro. 

Ex-embaixador em Havana, ex-mi
nistro e atual governador do estado de 
Barinas, terra natal dos Chávez, Adán 
é integrante da ala dura do chavismo. 
Suas recentes declarações, colocando a 
possibilidade de luta armada, acende
ram faíscas no cenário político venezue
lano. Ele faz parte do círculo de confian
ça de seu irmão, embora nunca tenha 
sido um número dois no governo. 

O analista político Nicmer Evans 
sustenta que o desafio atual da situação 
é a formação de quadros que garantam 
"a continuidade e o aprofundamento" 
do legado de Chávez. "A doença do pre
sidente trouxe uma reflexão muito séria 
sobre se a revolução bolivariana e a so
cialista dependem ou não apenas da l i 
derança do comandante", escreveu em 
uma coluna de opinião. 

Além de Adán, outros nomes se 
destacam no mapa do chavismo, embo
ra nenhum com a popularidade, o • 
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carisma e a conexão com as bases que 
tem o chefe de Estado: o vice-presidente 
Elías Jaua, o chanceler Nicolás Maduro, 
o ex-ministro e atual deputado Diosda-
do Cabello e o ministro do Petróleo Ra
fael Ramírez, presidente da PDVSA (ve
ja quadro na página ao lado). 

"No chavismo, não existe uma su
cessão clara", assegura Luis Vicente 
León, diretor da empresa de pesquisa 
Datanálisis. "E não é preciso ser alta
mente perspicaz para pensar que há ba
talhas internas pelo poder", aponta. 

Para o analista, o maior problema 
de Chávez será transferir a seu sucessor 
o mesmo poder eleitoral acumulado por 
ele em anos como presidente. "Você po
de nomear um sucessor a dedo, mas o 
que fará quando houver eleições? Aí as 
coisas mudam, porque nenhuma figura 
se compara a Chávez", opina. 

"A forma de governo de Chávez, 
absolutamente personalista, não cria 
um movimento que reúna o chavismo 
e a massa, mas sim Chávez e a massa. 
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O movimento não está sendo endossado 
por outro líder, e isso complicaria a es
colha de um substituto", observa León. 

Mas a notícia do câncer de Chávez 
também sacudiu a oposição, que mante
ve uma postura cautelosa, embora firme, 
ao insistir que os problemas da Venezue
la (alta inflação, crise elétrica, uma eco
nomia que acabou de sair da recessão e 
a dramática violência urbana) vão além 
do estado de saúde do presidente. 

O maior risco é que um Chávez 
doente desperte aspirações individuais 
que rompam o frágil equilíbrio da Me
sa de la Unidad (MUD), uma heterogê
nea aliança de partidos de oposição que 
vai da direita à centro-esquerda, unida 
pela aversão a Chávez. 

Há quem prefira desconversar. "As 
primárias [para eleger o candidato opositor] 
serão em fevereiro de 2012, e não há ra
zão para mudá-las", assegura Henrique 
Capriles Radonsky, governador do esta
do de Miranda, o segundo maior do país, 
e, de acordo com as pesquisas, o único 
líder opositor que poderia fazer frente a 
Chávez na disputa presidencial. 

"A oposição é um grupo heterogê
neo, sem visão comum nem proposta 
única, e, ainda que vença as primárias, 
nenhum candidato pode ganhar a elei
ção sem uma grande unidade", afirma 
o analista León. 

Os outros aspirantes à presidência 
são Antonio Ledezma, prefeito de Cara
cas, e a deputada Maria Corina Macha
do. Na disputa informal também está 
Manuel Rosales, que perdeu para Chá
vez nas eleições presidenciais de 2006, 
foi acusado de enriquecimento ilícito e 
hoje está exilado no Peru. 

Chávez provavelmente enfrenta a 
batalha mais dura de sua vida. No en
tanto, a doença e a recuperação, ca
so ocorra, talvez lhe deem o impulso e 
a força que havia perdido nos últimos 
tempos como cabeça de um governo 
desgastado. O ex-tenente-coronel disse 

que se mantém "na retaguarda" e, após 
retornar a Caracas (semanas depois de 
ter retomado o tratamento em Cuba), 
voltou pouco a pouco as atividades, em
bora esteja falando em público muito 
menos que o de costume. Quase parece 

o Chávez de sempre, se não fosse porque 
ele mesmo se encarregou de acrescentar 
um tom mais neutro em um país dividi
do pela política e onde até agora havia 
apenas extremos ideológicos. 

"Que ninguém acredite que minha 
presença aqui significa batalha ganha", 
disse Chávez do alto do Balcón del Pue
blo, diante dos milhares de seguidores 
que lhe respondiam "pa'lante, pa'lante, 
pa'lante, comandante"... 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 74-77, ago. 2011.




