
O vácuo de poder 
na Venezuela 
ALEJANDRO VELASCO: Para o historiador, 
o país não saberia o que fazer sem Chávez 
A EDUARDO GRAÇA, DE NOVA YORK 

P
ARECE LETRA de bolero, e 
das mais grudentas. En-
tre os compositores estão 
o chanceler venezuelano 
Nicolás Maduro, que in-
crementou involuntaria-
mente a onda de boatos 

sobre a saúde de Hugo Chávez ao de-
clarar que "a batalha travada pelo pre-
sidente" em Cuba é uma "luta pela vi-
da". E a própria mãe do líder bolivaria-
no, que teria afirmado, em tom grave: 
"Que Deus o cure!" Desde o dia 10 de ju-
nho, o presidente da Venezuela gover-
na seu país de uma cama de hospital em 
Havana, Cuba, onde teria passado por 
uma cirurgia de emergência por conta 
de um problema pélvico. Ele teria sido 
levado às pressas para uma clínica de-
pois de sentir fortes dores durante um 
encontro com Fidel Castro. Mas a au-
sência de declarações públicas do pre-
sidente, notório por seus longos discur-
sos e programas radiofônicos diários, 
gerou uma série de especulações sobre 
a real gravidade da doença. 

No início da manhã de terça-feira 28, 
um grupo denominado WikiLeaks Ar-
gentina (embora sem associação dire-
ta com a organização criada pelo aus-
traliano Julian Assange) publicou no 
Twit ter o seguinte texto: "Informa-
ção da embaixada da Argentina- Con-
firmado - Alerta! Hugo Chávez mor-
reu de um ataque de coração hoje em 
Cuba". Caracas negou a informação e 
no mesmo dia imagens de Chávez ao 
lado de Fidel foram reproduzidas em 
vídeo pela televisão estatal venezuela-
na. Em uma delas, os dois leem a edi-
ção do jornal cubano Granma. "Essas 
imagens são de hoje. O presidente está 

se recuperando bem, está ativo", afir-
mou o ministro de Comunicação, An-
dres Izarra, logo após a transmissão do 
vídeo. De acordo com informações do 
Itamaraty, Chávez voltaria para a Ve-
nezuela nos próximos dias. 

Para um dos principais especialistas 
em Venezuela na academia norte-ame-
ricana, o episódio reforça o que já se 
desconfiava: não há sucessor em vista 
para Chávez e a oposição se perdeu na 
reação à ausência da principal liderança 

política do país. Autor de Uma Arma 
Tão Poderosa Quanto o Voto: Protestos 
urbanos e política eleitoral na Venezue-
la, publicado no ano passado na pres-
tigiosa Hispanic American Historical 
Review, o historiador Alejandro Velas-
co, doutor em História Contemporânea 
da América Latina pela Universidade 
Duke, conversou com CartaCapital. 

CartaCapital: O que se passa em Cuba 
neste momento? 
Alejandro Velasco: F r a n c a m e n t e , n ã o 

compro as teorias de conspiração. Se 
levarmos em conta a proximidade de 
Chávez com Fidel e Cuba, é absoluta-
mente previsível que, em caso de doen-
ça, o presidente venezuelano se tratasse 
na ilha. Havana também funciona como 
uma proteção no caso de sua saúde estar 
de fato deteriorada. Se isso acontecer e 
ele estiver em solo venezuelano, ele vai 
para a cadeia. Mas creio existirem duas 
possibilidades claras: ou ele está de fa-
to convalescendo, e a questão é o quão 
doente Chávez de fato está, ou sua esta-
da mais demorada do que o previsto em 
Cuba tem menos a ver com a saúde do 
presidente do que imaginamos. 

CC: O senhor pode elaborar esta segun-
da possibilidade? 
AV: A falta de notícias e a permanência 
de Chávez em solo cubano poderia in-
dicar a existência de um problema mais 
sério de saúde de Fidel. Com Chávez em 
Cuba sob circunstâncias um tanto mis-
teriosas, a atenção poderia ser diluída 
em relação a complicações maiores com 
Fidel. Mas as fotos reveladas na terça-
feira 28, mostrando os dois juntos, pa-
recem jogar esse argumento por terra. 
O problema é que imagens, hoje em dia, 
revelam menos sobre os personagens 
da narrativa do que no passado. Mas o 
que mais alimenta as especulações em 
torno da gravidade do estado de Chá-
vez é a ausência de discursos. Como 
todos sabemos, ele não gosta de ficar 
quieto por tanto tempo. A falta de co-
municação verbal sugere que ele tenta 
evitar mostrar-se enfraquecido fisica-
mente. E o problema, aqui, é que, den-
tro do contexto venezuelano, os boatos 
podem evoluir e criar as condições para 
um golpe de Estado ou, no mínimo, ins-
tabilidade política. A falta de informa-
ções serve claramente para manter os 
conspiradores em estado de alerta. 
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CC: O senhor fala em golpe. Se Chávez estiver 
de fato gravemente enfermo, que mudanças 
no curto prazo o senhor vê na Venezuela? 
AV: Se algo acontecer com Chávez, mu-
danças serão inevitáveis. Ele deixará 
um vácuo político que criará enorme 
instabilidade no curto prazo. Sem Chá-
vez, o chavismo será insustentável do 
ponto de vista institucional. 

CC: O que o senhor quer dizer exatamente 
com a desinstitucionalização do chavismo? 

AV: O sistema de controle político-parti-
dário do PSU V sofreria com a falta de um 
líder. Não quero dizer que os movimen-
tos sociais e os grupos locais que susten-
tam o regime bolivariano se aliariam, de 
alguma maneira, à oposição. Mas esses 
grupos, ainda não totalmente absorvidos 
pelo PSUV, mas favoráveis às mudanças 
sociais propostas por Chávez, aumenta-
riam seu peso na balança do poder na Ve-
nezuela. E o chavismo tal qual o conhe-
cemos, via PSUV, estaria em perigo. 

CC: Mas a oposição não utilizaria a 
saída de cena de Chávez para iniciar 
um processo imediato de remoção das 
mudanças estabelecidas pelo regime 
bolivariano? 
AV: Não. A oposição segue esfacelada. 
Se tanto, uma crise como a atual, em 
Cuba, tendo Chávez como protagonis-
ta apenas atesta a falta de ressonância 
da oposição. Mais: retira a atenção da 
principal e mais vitoriosa estratégia da 
direita até o momento, a de jogar o fo-
co sobre os problemas do dia a dia da 
população venezuelana, mencionando 
Chávez com enorme economia. E uma 
maneira de evitar bater de frente com 
aquele que segue como o maior perso-
nagem da política venezuelana. A opo-
sição, como um todo, não pode ser des-
cartada, ela conta com significativo 
apoio político, mas não conseguiu pro-
duzir, nesses anos todos, um anti-Chá-
vez de expressão nacional. 

CC: No caso do afastamento de Chávez, 
por conta de um problema de saúde, as-
sumiria o vice-presidente, Elias Jaua. O 
senhor não o vê como o sucessor natural 
do chavismo? 
AV: Jaua é um chavista de primeira or-
dem. Mas é também um notório baju-
lador. Por causa disso, seu poder ema-
na exclusivamente de Chávez. Em um 
hipotético afastamento do presidente, 
ele teria pouquíssimo suporte político. 
Especialmente dos grupos mais impor-
tantes, os setores populares urbanos. 
Chávez jamais apontaria um possível 
sucessor como o seu vice-presidente. 
Ele fez questão de minar o espaço para 
virtuais sucessores, um complicador 
no caso de sua saída de cena. 
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A Era Chávez 
HISTÓRIA: A Venezuela antes e depois 
do surgimento da figura política e 
da liderança de seu atual presidente 
POR EMIR SADER, SOCIÓLOGO E CIENTISTA. MESTRE EM FILOSOFIA POLÍTICA 

E DOUTOR EM CIÊNCIA POLÍTICA PELA USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

D
epois de um longo perío-
do de relativa estabilida-
de política, com a alter-
nância entre Ação De-
mocrática (partido de 
or ientação social-de-
mocrática) e Coppei (de 

orientação democrata-cristã), a Venezue-
la entrou em uma fase de turbulência po-
lítica em 1989, a partir do retorno de Car-
los Andrés Pérez à Presidência. De forma 
similar a outros governantes latino-ame-
ricanos naquele momento (Carlos Me-
nem, por exemplo), Pérez prometeu um 
choque produtivo para tentar reanimar 
a economia venezuelana, mas imediata-
mente aplicou um duro pacote recessivo, 
motivador de mobilizações populares. 
Houve forte repressão e várias centenas 
de mortes (até hoje não se apurou o nú-
mero certo), no movimento que ocorreu 
em Caracas e foi chamado de "caracaço". 

O governo de Pérez sobreviveu com fe-
ridas das quais nunca se recuperaria. Um 
levantamento militar contra ele começou 
a projetar a figura de Hugo Chávez. Der-
rotado militarmente, o movimento foi 
uma vitória política, porque revelou nas 
Forças Armadas da Venezuela (FFAA) 
uma liderança contra o projeto neolibe-
ralista de Pérez, derrubado por acusa-
ções de corrupção que culminaram em 
um impeachment e em sua prisão. 

O projeto neoliberal de Pérez foi in-
terrompido assim - de forma similar ao 
de Fernando Collor, no Brasil - e foi se-
guido pelo retorno de outro ex-presi-
dente, Rafael Caldera, do Coppei, par-
tido opositor. Pressionado pela rejeição 
do governo de Pérez, Caldera relutou em 
seguir a aplicação do modelo neoliberal, 
embora não rompesse com ele. Sob a in-
fluência da trajetória de Fernando Hen-
rique Cardoso, Teodoro Petkoff, um ex-
esquerdista, que tinha chegado a partici-

par da luta guerrilheira dos anos 60, foi 
nomeado ministro da Economia. Bus-
cou retomar, ainda que com matizes, o 
programa neoliberal, mas as condições 
políticas já não existiam para isso. 

O governo de Caldera também fracas-
sou e assim se fechava um ciclo da histó-
ria política venezuelana, de predominân-
cia absoluta dos dois partidos tradicio-
nais, desgastados, a ponto que os candida-
tos favoritos para as eleições presidenciais 
de 1998 eram outsiders da política tradicio-
nal: uma ex-miss universo, Irene Sáez (ex-
prefeita de um bairro chique de Caracas e 
que prometia levar o estilo de vida daquela 
região a toda a Venezuela) e o líder militar 
Hugo Chávez, anistiado da prisão, opositor 
do regime dos dois partidos tradicionais e 
agitador dos ideais de Simón Bolívar. 

FIM DO BIPARTIDARISMO 
A Venezuela é um dos poucos países 
petroleiros do mundo, isto é, que move sua 
economia praticamente de forma exclusi-
va pelos recursos da exportação do petró-
leo. Essa imensa riqueza nem se tornou si-

nônimo de industrialização nem diminuiu 
a brutal diferença de concentração de ren-
da da sua população. A apropriação do Es-
tado ou suas cercanias era suficiente para 
compartilhar os dividendos da exportação 
petrolífera com a empresa estatal do pe-
tróleo, a Petróleos da Venezuela (PDVSA), 
transformada no grande butim que abas-
tecia as grandes fortunas de uma burgue-
sia com mentalidade de Miami. 

Foram consumidos recursos públi-
cos em quantidades gigantescas, apro-
priadas privadamente, sem que o país 
tivesse retornos. O refluxo dos preços 
do petróleo coincidiu com a crise da dí-
vida e o longo período recessivo pelo 
qual a América Latina passou. 

Esse foi o pano de fundo da crise fi-
nal do sistema bipartidário venezuela-
no, que desembocou nas eleições presi-
denciais de 1998, na qual nenhum dos 
candidatos dos partidos tradicionais ti-
nha chance de se eleger. Chávez, naquele 
momento, contava com um grande cau-
dal de votos populares e da classe média. 
Foi o que lhe garantiu a vitória. 
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MUDANÇAS CHAVISTAS 
Seu governo quebrava um amplo consen-
so de governos neoliberais, que ocupa-
vam praticamente todo o continente, da 
direta à esquerda, do México ao Uruguai, 
do Brasil à Venezuela, passando pela Ar-
gentina e pelo Peru. Chávez foi o primeiro 
presidente eleito na contramão dessa ten-
dência, eleição que seria seguida pelas de 
Lula, Néstor Kirchner (Argentina), Taba-
ré Vásquez (Uruguai), Evo Morales (Bo-
lívia), Rafael Corrêa (Equador), Fernan-
do Lugo (Paraguai), Mauricio Funes (El 
Salvador) e, mais recentemente, Ollanta 
Humala (Peru). Sua eleição, em vez de um 
caso isolado, prenunciava o novo período 
vivido pela América Latina. 

Chávez assumiu duas características 
diferenciadoras dos seus antecessores: 
a prioridade dos processos de integra-
ção regional e de intercâmbio Sul-Sul, 
em vez dos tratados de livre-comércio 
com os Estados Unidos, e das políticas 
sociais, e não a dos ajustes fiscais. 

O fator que lhe deu maior legitimidade e 
apoio popular foram suas políticas sociais. 

Foram as chamadas "missões", organiza-
das com o apoio de Cuba, que passaram a 
dar assistência médica direta nas comuni-
dades mais carentes do país e uma cam-
panha que rapidamente terminou com o 
analfabetismo na Venezuela, baseado no 
método cubano "Sim, eu posso". O gover-
no combateu assim a grande dualidade no 
país entre as elites e a massa da população, 
vivendo em uma pobreza injustificável pa-
ra um país exportador de petróleo. 

Para realizar tais mudanças, o gover-
no enfrentou grande resistência da di-
reção da PDVSA, que havia praticamen-
te privatizado a empresa. Técnicos e exe-
cutivos decretaram greve e deixaram o 
país sem petróleo para o consumo inter-
no. Em resposta, o governo chavista des-
pediu mais de 16 mil empregados e criou 
um verdadeiro processo de reestatização 
da empresa, apoderando-se da principal 
fonte de recursos venezuelana. 

Reagindo às medidas, a oposição -
centrada no monopólio privado da mí-
dia - organizou abertamente um golpe 
militar, colocado em prática em abril de 

2002. Chávez chegou a ser seqüestrado e 
os próceres da direita (donos das mídias, 
hierarcas da Igreja Católica, partidos da 
oposição) ocuparam o palácio presiden-
cial. Um cenário latino-americano de 
golpe militar, só que dessa vez organiza-
do por órgãos privados da mídia. 

Quando os setores populares soube-
ram do golpe, dirigiram-se ao Palácio, 
ocuparam-no e forçaram o retorno do 
presidente ao poder. O estilo popular de 
Chávez e a efetividade de suas políticas so-
ciais revelaram-se instrumentos podero-
sos para recompor seu esquema de poder. 

PÓS-GOLPE DE 2 0 0 2 

Depois de um processo ascendente de 
conquista de apoio popular, legitima-
do pela tentativa de golpe da oposição, o 
governo chavista passou a enfrentar di-
ficuldades. Entre elas: o prolongamen-
to de formas de corrupção, típicas de um 
país que vive da renda "fácil" da exporta-
ção petrolífera, a falta de eficácia na ges-
tão das políticas públicas, em particular 
aquelas das áreas sociais essenciais pa-
ra a consolidação do apoio popular ao go-
verno, e a continuidade e intensificação 
da violência cotidiana. Além disso, pro-
blemas de gestão econômica causaram 
apagões de energia e fizeram com que a 
Venezuela levasse dois anos a mais que 
todos os países da região para superar os 
efeitos da crise internacional de 2008. 

No seu conjunto, esses fatores ge-
raram desgastes, que se refletiram na 
derrota de Chávez no plebiscito sobre 
o direito à continuidade da apresen-
tação do seu nome à eleição para novo 
mandato de presidente da República -
ele está há 12 anos no poder. 

Diante do câncer de Chávez, levantam-
se dúvidas não apenas sobre seu real esta-
do de saúde, mas também sobre a possibili-
dade de sustentabilidade do seu projeto, já 
que sua liderança é determinante na mobi-
lização popular e nas decisões do governo. 
De forma quase tão decisiva, no plano la-
tino-americano, o papel de Hugo Chávez 
mobilizou uma vertente mais radical de 
governos progressistas sob o signo do bo-
livarianismo (os de Evo Morales, na Bolí-
via, e Rafael Corrêa, no Equador) e formou 
uma área de colaboração mais estreita de 
governos - a Aliança Bolivariana para as 
Américas (Alba). Os problemas internos da 
Venezuela representaram também graus 
de desgaste na imagem de sua liderança, 
com seus efeitos sobre o polo da Alba. 
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A Venezuela sem seu comandante 
GEOPOLÍTICA: Em um possível cenário, as polarizações 
políticas e sociais e o chavismo continuariam a existir 
POR RAFAEL DUARTE VILLA, PROFESSOR A S S O C I A D O DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍT ICA E DO INSTITUTO DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS DA USP 

A
história política da Ve-
nezuela nos últimos 
50 anos só poderá ser 
compreendida se le-
vada em conta a figura 
de Hugo Chávez. Seu 
surgimento deu-se em 

1992, ano em que o atual presidente ten-
tara um golpe de Estado contra o regime 
do social-democrata Carlos Andrés Pé-
rez. A diligência foi conseqüência das cri-
ses política e social vividas durante o cha-
mado modelo de Punto Fijo (1959-1992), 
pacto que garantiu a governabilidade da 
elite por três décadas. De lá para cá, qual 
o balanço que se pode fazer do chefe de 
Estado que está há 12 anos no poder, o pe-
ríodo mais longevo nas Américas? 

No aspecto político, o câmbio mais 
dramático teve a ver com a concepção de 
democracia sob a qual a Venezuela foi go-
vernada durante mais de 30 anos. Sob o 
comando de Chávez, o país passou de 
uma democracia liberal representativa 
para uma democracia participativa. Tal 
prática, ao mesmo tempo que aumentou 
a legitimidade do presidente, permitiu a 
centralização do poder: outras institui-
ções, como o Legislativo (a Assembleia 
Nacional), foram se esvaziando nas fun-
ções de fiscalização, passando a ser um 
espelho da vontade presidencial. 

O segundo aspecto importante da Ve-
nezuela chavista é o social. Um ponto po-
sitivo é a distribuição de renda, permitida 
por uma série de políticas públicas, prin-
cipalmente nas áreas de saúde e educação 
básica, chamadas Las Misiones. Chávez 
fez o que se cobrava aos antigos governan-
tes do Pacto de Punto Fijo: distribuiu me-
lhor os ágios do petróleo. Assim, suas po-
líticas públicas deram uma identidade so-
cial a um grosso setor da população mar-
ginalizado nos governos anteriores. Es-
ta considerável parcela dos venezuelanos 
sustentou, por outro lado, seus sucessivos 
trunfos eleitorais. Como nem tudo são flo-

res, o calcanhar de aquiles dessa aliança é 
a dependência de preços elevados de pe-
tróleo no mercado internacional. 

Há um terceiro aspecto a destacar: 
a forte polarização política e social ve-
nezuelana. Ao chegar ao poder pela via 
eleitoral em 1998, Chávez sinalizou os 
tempos de mudança quando, valendo-se 
da imensa maioria que dispunha na As-
sembleia Constituinte, erigiu uma nova 
Constituição em 1999. Rapidamente viu-
se que seus objetivos políticos e os das 
classes política e econômica tradicionais 
entrariam em colisão. Seu arco de alian-
ças incluía os segmentos mais pobres da 
população, setores militares nacionalis-
tas e de mais baixa patente e um bloco de 
esquerda que enxergava em Chávez uma 
oportunidade de alcançar o poder. 

Esse "novo bloco no poder" excluía o 
que Chávez chama de "oligarquias" políti-
cas e econômicas, como partidos políticos 
e grupos econômicos organizados. O re-
sultado disso foi que emergiu no país uma 
forte polarização política e social. Grande 
parte da classe média afastou-se da revo-
lução "bolivariana e pacífica" proposta pe-
lo comandante no poder. Nesse contexto, 
Chávez já sobreviveu à tentativa de um gol-
pe de Estado (em abril de 2002), a um re-
ferendo presidencial (em agosto de 2004), 
e encara agora o câncer, uma doença de 
conseqüências imprevisíveis. Que fatores 
teríamos de levar em conta ao imaginar ce-
nários para a Venezuela sem Chávez? 

PERSPECTIVAS DE MUDANÇAS 
Comecemos com aquilo que pode soar co-
mo um paradoxo. Particularmente neste 
momento, uma Venezuela sem Chávez se-
ria pior que uma Venezuela com Chávez. 
Por três simples razões: 1. Por ser um país 
sem possibilidades de gerar um sucessor 
de qualidade (oficialismo e oposição con-
tam com lideranças medíocres e de visão 
política limitada). 2. Chávez é o coman-
dante e núcleo de unidade de um partido 
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político - o Partido Socialista Unido da Ve-
nezuela (PSU V) - repleto de frações que se 
odeiam e que só não desatam uma "guerra 
civil interna" por causa do fator Chávez. 
3. A oposição não tem nenhum projeto de 
país pós-Chávez. Seu projeto é de curto 
prazo e consiste no "fora, Chávez". 

Na ausência do presidente, podería-
mos pensar em um país conciliado para 
além da polarização política e social? Não 
há dúvida de que a polarização foi gerada 
na base das dicotomias "chavismo e anti-
chavismo". No entanto, a desaparição fí-
sica de Chávez não significará o desapa-
recimento do chavismo, que não é só (co-
mo durante seus primeiros anos de exis-
tência) um fenômeno simplesmente per-
sonalista, estatal e governamental. E um 
movimento e até uma ideologia (o boliva-
rianismo) com profunda inserção social, 
sobretudo, entre os setores mais popula-
res (pobres e classe média baixa) do país. 

O que dá vida a um movimento e a uma 
ideologia - veja-se o caso do peronismo - é 
a sua aceitação social. E essa profundidade 
na inserção social o chavismo já tem. En-
tão, para além de uma potencial desapari-
ção física de Chávez, e mesmo a oposição 
sucedendo-o no poder, a polarização polí-
tica e social continuará a existir na Vene-
zuela, no mínimo no meio prazo. 

Finalmente, será possível a emergên-
cia de um governo de unidade nacional? 
Isso dependerá de dois fatores. Primeiro, 
da reação à morte de Chávez dos setores 
em aliança com Chávez (os mais pobres, 
os setores militares nacionalistas e al-
guns dos grupos da esquerda venezuela-
na). Mas, sobretudo, dependeria da inten-
sidade com a qual a era Chávez permane-
cerá na memória da população. Sendo o 
chavismo já um movimento de inserção 
social densa, podemos pensar então que o 
verdadeiro fantasma hamletiano que as-
sombrará a sociedade e o sistema político 
venezuelano nas próximas décadas será, 
sem dúvida, o de Hugo Chávez. 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 59, p. 40-45, set. 2011.




