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Es p e c i a l

Venezuela Tido por seguidores como um “enviado de Deus”, líder enfrenta câncer que pode tirá-lo da eleição

Doença testa a “sant idade” de Chávez
Fabio Murakawa
De Caracas

“Chávez é um homem que
Deus nos mandou, um enviado
de Deus. Ele tem sido para nós o
máximo. E eu peço a Deus que dê
a ele saúde, que cuide dele, por-
que nós o veneramos. É um ho-
mem maravilhoso que nos prote-
ge, cuida de nós. Estou segura de
que vamos seguir adiante e que o
presidente não vai nos deixar só.”

A dona de casa Francis Vegas, 57
anos, é uma das milhares de pes-
soas desabrigadas pelas chuvas
que devastaram bairros inteiros na
periferia de Caracas em setembro
de 2010. Vive desde então proviso-
riamente em um prédio construí-
do dentro do complexo militar de
Fuerte Tiuna, na capital venezuela-
na. Ganhou do governo, além do
alojamento, tudo o que as águas
lhe tomaram: geladeira, fogão,
máquina de lavar, sofá, mesa, ca-
deiras. Aguarda ali seu lar definiti-
vo, em um conjunto habitacional a
ser erguido pelo programa “Gran
Missión Viviendas”, o  “Minha Casa,
Minha Vida” de Chávez.

O apartamento provisório, de
dois quartos, sala, uma ampla co-
zinha, transformou-se em um san-
tuário do presidente. Pôsteres e ca-
lendários se espalham pelas pare-
des, e ela faz questão de mostrar a
coleção de camisetas estampadas
com o rosto de Chávez. O artigo
mais precioso, porém, é o “Chave -
c i t o”, uma espécie de boneco Fal-
con versão Hugo Chávez, vendido
nas lojas de souvenir bolivarianas
da capital a 70 bolívares (cerca de
R$ 15 no câmbio paralelo e R$ 30
no oficial). “Foi meu marido quem
me deu”, diz, orgulhosa, enquanto
Anabel, 6 anos, filha da vizinha
Marivel Ranjel, maneja o brinque-
do. “Viva Chávez!”, grita a menina.

A doença do presidente — um
câncer sobre o qual há muitas es-

peculações e nenhum diagnóstico
confiável — coloca à prova a ima-
gem de super-homem que ele cati-
vou. Segundo analistas, a enfermi-
dade pode ser decisiva nas eleições
de 7 de outubro, em que Chávez
concorre contra um candidato
único da oposição, Henrique Ca-
priles. Pode assustar principal-
mente os chamados “ni-ni” (nem
Chavez, nem oposição), diante da
possibilidade de ter à frente do
país um líder incapaz de governar.
Mas o câncer do presidente vene-
zuelano parece não abalar a fé da-
queles que dizem ter se sentido ne-
gligenciados por governos ante-
riores e que foram beneficiados
por seus programas sociais.

“Chávez é uma benção, que nos
protege e nos dá saúde”, afirma
Marivel, 42 anos, vizinha de Fran-
cis, dizendo-se satisfeita com a as-
sistência dada a seu marido, Car-
los Escorche, 38 anos, também ví-
tima de um câncer. “Meu marido
lutou e sobreviveu e, com fé, ficou
muito melhor. Eu penso que o
meu presidente, se ele se cuidar,
se a quimioterapia e a radiotera-
pia funcionarem, vai ficar bom.”

A falta de clareza do governo em
torno da doença de Chávez tem
aumentado as especulações sobre
seu real estado de saúde. O presi-
dente tem passado mais tempo em
tratamento em Cuba do que no Pa-
lácio de Miraflores. Críticos afir-
mam que ele tem governado o país
pelo Twitter, tão raras são suas apa-
rições no “balcón del pueblo”, sa-
cada do palácio onde ele costuma-
va fazer seus longos discursos.

Na semana passada, o colunista
Nelson Bocaranda, do jornal “El
Universal”, escreveu que o presi-
dente mal consegue caminhar —
as sessões de radiografia teriam
provocado uma fratura em seu fê-
mur. Bocaranda disse que foi “cui -
dadosamente montada” uma foto-
grafia divulgada dias antes pelo
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Francis mostra uma de suas camisetas de Chávez, enquanto Anabel brinca com o “C h ave c i to”: “Ele é um enviado de Deus”

governo em que Chávez aparecera
em pé, chegando a Cuba, ao lado
do presidente Raúl Castro. E disse
que líder passa por um tratamento
psicológico para combater a de-
pressão, devido à gravidade da
doença. Bocaranda vem acertando
nas notícias sobre Chávez.

A imprensa internacional tam-
bém especula se Chávez estaria
preparando uma transição. Na
semana passada, ele criou um
Conselho de Estado com amplos
poderes, liderado pelo vice-presi-
dente Elías Jaua. Deu ao novo ór-
gão a atribuição de tirar a Vene-
zuela da Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos (CIDH),
que vem apontando violações co-
metidas na era Chávez — muitas
vezes baseadas em denúncias le-
vadas por opositores do governo.

Mas, na opinião de analistas, o
novo conselho pode ter a tarefa
de conduzir o país, caso o presi-
dente não tenha saúde para tal.

Ninguém em Fuerte Tiuna, po-
rém, sequer cogita a hipótese de
Chávez não concorrer à reeleição,
muito menos perdê-la. “N ã o,
amigo. Chávez já ganhou. Não di-
ga isso. Aqui ninguém acredita
que Chávez vá perder. Aqui so-
mos Chávez 100%. Para mim,
Chávez já ganhou”, diz Marivel.

Para ela, se Chávez “é uma bên-
ção divina”, seu opositor, Capriles,
representa exatamente o contrá-
rio. “É um satanás, um satânico.
Não deveria nem ser candidato.”

À parte questões de fundo mais
prático, como o combate aos altís-
simos índices de violência e a con-
tinuidade dos programas sociais, a
religiosidade e a disputa em torno
da primazia do apoio de Deus es-
tão no centro do debate político
venezuelano. Chávez já disse repe-
tidas vezes, por exemplo, que Jesus
Cristo é socialista. “O único Cristo
que veio à Terra está conosco,
apoiando os humildes, os pobres e
chamando os ricos à consciência, à
paz”, disse certa vez. “O primeiro
socialista foi Cristo, para nós, para
mim, que sou cristão. Alguém ima-
gina Cristo capitalista? Judas, que
o vendeu por umas moedas, esse é
o capitalista, que vende até Cristo,
até o pai e a mãe, pelo dinheiro.”

Capriles, por sua vez, também
tenta explicitar a sua fé cristã. Ne-
to de judeus poloneses que che-
garam à Venezuela fugidos do na-
zismo, ele mantém em seu escri-
tório duas estátuas e um pôster da
Virgen del Valle, padroeira do
Oriente Venezuelano, e um gran-
de busto de Jesus Cristo. Demoni-
zado pelo pai do “Socialismo do
Século 21”, Capriles passou boa
parte da última quaresma tentan-
do desqualificar a preferência de

Jesus pelo chavismo. “Nesta Sema-
na Santa é bom recordar que Cris-
to não era socialista nem capita-
lista, obsessão do eterno candida-
to [Chávez] com o tema”, escreveu
em sua conta no Twitter. “Dizem
[os chavistas] ser seguidores de Je-
sus, mas estão bem longe dele.”

A disputa eleitoral entre Deus e
o diabo não é nova na Venezuela.
Segundo Mireya Lozada, diretora
do Departamento de Psicologia da
Universidade Central da Venezue-
la (UCV), “o demônio foi um dos ei-
xos da campanha de 2006”. “Po d i a
ser a demonização de um candida-
to ou a divinização de outro. Mas
também, na época, Fidel Castro ou
George W. Bush podiam ser divini-
zados ou satanizados.”

Para Lozada, “há uma utilização
política do imaginário religioso
venezuelano por ambos os candi-
datos”. “E com a doença do presi-
dente, se reforçou essa tendência.”

Nos últimos meses, em meio às
dúvidas sobre sua saúde, Chávez
tem frequentemente apelado à
ajuda divina por uma cura. “Cris -
to, não me leve ainda”, disse há
cerca de um mês.

Para Luis Vicente León, presi-
dente da consultoria Datanalisis, o
presidente pode estar se aprovei-
tando das especulações em torno
de sua doença para preparar um
“retorno triunfal”. “É algo uma hi-

pótese a ser considerada”, diz.
Ainda é impossível dizer se Chá-

vez esconde seu estado de saúde
por causa da gravidade da doença
ou por mera estratégia eleitoral.
De qualquer maneira, o falatório
ao redor da enfermidade do presi-
dente o tem claramente beneficia-
do, principalmente por monopoli-
zar o noticiário político do país.

Segundo analistas, o câncer de
Chávez tem ofuscado as propostas
e as ações de Capriles nesse está-
gio de pré-campanha. E o presi-
dente até ampliou sua vantagem
nas pesquisas. Pela Datanalisis, o
placar mudou de 44% a 31% para
43% a 26% a favor de Chávez entre
o final de março e o início deste
mês. Já o GIS XXI, de tendência
mais governista, aponta vitória do
presidente por 56,5% a 21%.

Para León, a enfermidade do lí-
der venezuelano pode ser uma fa-
ca de dois gumes, em termos elei-
torais. “A popularidade de Chávez
subiu pela solidariedade primá-
ria desde o anúncio de seu câncer
no ano passado”, diz ele. “Mas, em
algum momento, a população
pode ficar nervosa sobre o que se-
ria a doença de Chávez no futuro,
e isso pode prejudicá-lo.”

Por outro lado, diz ele, se Chá-
vez manda uma mensagem de
que está curado, sua campanha
ganha mais força. “Se isso acon-

tecer, Chávez pode manter essa
vantagem e até ampliá-la.”

No próximo dia 10 de junho,
completa-se um ano desde que o
presidente anunciou que tinha
“uma doença”. E os venezuelanos
ainda não sabem exatamente qual
é a sua real gravidade, o que só aju-
da a aumentar a boataria. Em meio
ao jogo de desinformações sobre a
saúde presidencial, o país especula
também quem herdaria o coman-
do do chavismo, caso o líder tenha
que sair de cena. Assim como a
maioria dos analistas, León aponta
quatro grandes candidatos.

“Temos três correntes. O chance-
ler Nicolás Maduro e o vice-presi-
dente Elías Jaua são próximos de
Chávez e têm um certo nível de po-
pularidade frente ao chavismo.
Tem os que poderiam preferir os
atores mais pragmáticos. Aí está o
Diosdado Cabello [atual presiden-
te da Assembleia Nacional].”, afir-
ma. “E também a corrente familiar
que, pela simbologia, creem que é
preciso o sobrenome Chávez para
manter a força do presidente. Aí fi-
ca o irmão de Chávez, Adán.”

Para os chavistas ferrenhos, no
entanto, o “Messias” não tem subs-
tituto. “Eu me sinto muito tranqui-
la, tenho paz. Se você me pergunta
qual outra pessoa seria capaz de
conduzir o país, eu não consigo
responder ”, diz Francis Vegas.

“Risco maior de conflito
está dentro do chavismo”
De Caracas

Quando se imagina uma possí-
vel derrota do presidente Hugo
Chávez nas eleições de 7 de outu-
bro, muitos cogitam a possibilida-
de de um conflito armado entre os
dois grupos políticos antagônicos
no país. Mas o presidente da Data-
nalisis, Luis Vicente León, descarta
essa hipótese. Para ele, o risco
maior de um confronto está den-
tro do próprio chavismo.

“As ameaças de conflito são
mais fortes se houver uma implo-
são do chavismo que gere um en-
f r e n t a m e n t o”, afirma León. “E is-
so é o que pode ocorrer se tiver
uma ausência de Chávez sem um
substituto que una todas as par-
tes internas do chavismo.”

Soma-se a isso, continua León, o
grande número de armas em po-
der da população civil na Venezue-
la. “As armas aqui, legais e ilegais,
estão de posse do chavismo.”

Ele acha pouco provável que as
Forças Armadas tentem impedir
a posse do opositor Henrique Ca-
priles, caso ele seja eleito. “Há
muito mais riscos de que, saben-
do que vão perder, eles [o gover-
no] joguem contra a realização
de eleições”, afirma. “Uma vez
perdida uma eleição, é muito di-
fícil sustentar-se no poder.”

Para León, um conflito armado
entre chavistas e a oposição seria
“tão desigual quanto um choque
entre um trem e uma bicicleta”.

Em abril, nas celebrações dos
dez anos do golpe que tentou ti-
rá-lo do poder, Chávez anunciou
a criação de um “comando anti-
g o l p e”, cuja função seria elaborar
um plano que evite um novo gol-
pe de Estado na Venezuela. Ele
não deu mais detalhes.

Discursando para milhares de
pessoas no Palácio de Miraflores, o
presidente disse que seu rival está
“aplaudindo o golpe”, do qual
“não tem coragem para dizer que
participou”. Capriles esteve ligado
a um episódio polêmico durante o
golpe, no qual foi acusado de inva-
dir a Embaixada de Cuba em Cara-
cas em busca de membros do go-
verno — ele diz que foi lá para “aju -
dar, a pedido do embaixador”.

Segundo León, foi justamente
após o golpe de 2002, e o subse-
quente “paro petroleiro” —  uma
greve geral de três meses patroci-
nada por empresários contra o so-
cialismo de Chávez — que a polari-
zação política no país se acentuou.

“Depois do golpe e do ‘paro
p e t r o l e i r o’, Chávez mostrou as
garras”, diz ele. “Também se sen-
tiu ameaçado, com razão.”

Para León, assim como para
Mireya Lozada, da Universidade
Central da Venezuela, não há dú-
vidas de que Chávez ajudou a ali-
mentar a discórdia na sociedade
venezuelana. Mas a oposição car-
rega também sua parcela de cul-
pa. “Numa polarização, é preciso
haver dois polos”, diz ela. (FM)

Candidatos disputam “a p o i o” de Simón Bolívar
De Caracas

Além da pendenga religiosa
em torno das eleições presiden-
ciais de outubro, Hugo Chávez e
Henrique Capriles disputam o
“a p o i o” do principal mito nacio-
nal venezuelano, o libertador Si-
món Bolívar. Mas, ao menos no
imaginário popular, o presiden-
te leva vantagem sobre o rival.

Um dos primeiros atos de Chá-
vez como presidente foi mudar o
nome do país de República da Ve-
nezuela para República Bolivaria-
na da Venezuela. A alteração sur-
giu em 1999, primeiro ano de seu
mandato. Constava do texto da
Constituição patrocinada pelo
então recém empossado líder,
aprovada em referendo no dia 15
de dezembro daquele ano.

Desde então, o herói da inde-
pendência da Venezuela — e tam-
bém de Bolívia, Colômbia, Equa-
dor, Panamá e Peru — foi apro-
priado pelo presidente a ponto
de hoje, para muitos, as palavras
“b o l i v a r i a n i s m o” e “c h av i s m o”
terem o mesmo significado.

Tudo no governo e nos discur-
sos de Chávez é “b o l i v a r i a n o”.
Seu governo é bolivariano, seus
sonhos são bolivarianos, assim
como o Exército do país, os desfi-
les militares, o povo venezuela-
no, o “Socialismo do Século 21”.
Até um dos bondinhos do telefé-
rico que liga o centro de Caracas
à favela de San Agostín — obra
concluída pela brasileira Ode -
brecht em 2010 — leva estampa-
do o nome do herói.

Em visita à Venezuela neste
ano, o ator Sean Penn, admirador
declarado de Chávez, também
ganhou o título de “b o l i v a r i a n o”,
honraria que o líder venezuelano
já havia concedido a Deus em
2010. Em meio a uma crise ener-
gética provocada pela estiagem,
o presidente declarou: “Os mes-
quinhos [opositores] estão tor-
cendo para que não chova. Mas
vai chover, compadre, você vai
ver. Porque Deus é bolivariano e a

natureza está ao nosso lado”.
Diante de tal apropriação, críti-

cos e opositores têm usado o nome
do mito para atacar o chavismo. O
exemplo mais clássico são os cha-
mados “boliburgueses”. A deno-
minação pejorativa surgiu para
classificar uma suposta “burguesia
b o l i v a r i a n a”, que teria enriquecido
durante o governo Chávez às cus-
tas da riqueza petroleira do país,
de maneira corrupta ou por meio
da adulação ao presidente. Fariam

parte dessa elite funcionários pú-
blicos, militares, políticos, empre-
sários e familiares de Chávez, se-
gundo o pai do termo, o jornalista
venezuelano Juan Carlos Zapata.

O candidato de oposição Hen-
rique Capriles, no entanto, usa
uma estratégia reversa. Para ele,
não é uma boa ideia atacar o mito
para bater no presidente, como
demonstrou em recente entrevis-
ta ao Va l o r . “Eu sou bolivariano.
Bolívar não é de Chávez nem é de
um partido. Bolívar é de todos os
venezuelanos”, disse, ao ser ques-
tionado se, caso eleito, mudaria o
nome do país . “Chávez não é mais
bolivariano do que eu.”

Para o presidente da consultoria
Datanalisis, Luis Vicente León, a es-
tratégia de Capriles é sábia. “Pa r a
os venezuelanos básicos, Bolívar é
um símbolo que chega a níveis
mágicos, místicos, etc. E Chávez se
apegou a eles desde há muito tem-
p o”, diz ele. “Capriles não tenta se
apropriar da simbologia, mas se
coloca como um bolivariano por-
que não pode fazer de outra ma-
neira, pois a maioria dos venezue-
lanos se sente assim. Não é uma es-
tratégia se apropriar desse símbo-
lo, simplesmente marcar que não
está contra essa simbologia.”

Mireya Lozada, da Universidade
Central da Venezuela, segue a mes-
ma linha. “Bolívar, como outros
mitos, sempre foram utilizados
p o l i t i c a m e n t e”, diz. “Sempre, du-
rante toda as confrontações, hou-
ve uma luta pelo capital simbólico
de Bolívar. E cada setor tenta não
perder isso.” (FM)
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Na Venezuela de Chávez, tudo é bolivariano, até o bondinho do teleférico

FABIO MURAKAWA/VALOR

No escritório de Capriles, imagens da “Virgen del Valle” e de Jesus Cristo
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




