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Morte do presidente venezuelano abre a discussão sobre o futuro de suas propostas para o 

continente 

 

Nem sempre a morte de um presidente no exercício do cargo representa também uma 

mudança drástica em um projeto político, mas este é definitivamente o caso da ausência de 

Hugo Chávez, presidente venezuelano falecido no último dia 5, após uma longa luta contra o 

câncer. Idealizador e símbolo do bolivarianismo, uma ideologia que ele próprio ajudou a 

espalhar com diferentes graus de sucesso pelo continente americano, Chávez era o parceiro 

solidário de uma Cuba em transição, e seu governo era interlocutor privilegiado de países 

vizinhos como Bolívia e Equador. Mesmo a eternamente peronista Argentina havia se alinhado 

a muitas das características que marcaram a Presidência venezuelana, como governo 

centralizador, política voltada para a inserção econômica dos pobres e truculência na relação 

com a imprensa. Sem a figura carismática do comandante, a grande dúvida é o que acontece 

com esse modelo latino-americano que pautou o debate internacional na última década. 

 

De imediato, são duas as hipóteses que emergem das análises internacionais. O chavismo na 

Venezuela deve tentar se consolidar amparado na figura de Chávez como o grande líder 

ausente. Já a exportação da política bolivariana deve se interromper, tendo como principal 

consequência o empalidecimento do país como uma polo de influência. 

 

“Do ponto de vista da exportação do modelo, deve haver uma ruptura. A Venezuela tem 

enfrentado graves problemas econômicos e não tem como continuar sustentando essa política. 

Sem Chávez, os governos de Rafael Correa, no Equador, e Evo Morales, na Bolívia, devem ficar 

mais isolados. Mesmo Cuba, que tinha na Venezuela um novo esteio, deve, outra vez, 

enfrentar problemas”, analisa o historiador José Renato de Freitas Neto, especialista em 

América Latina e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). 

 

No panorama interno, as vozes que anunciam a morte do chavismo sem Chávez podem estar 

sendo algo exageradas. Apesar de seu governo ter tomado medidas que se afastam do 

conceito pleno de democracia, a popularidade do presidente quase sempre garantiu vitória nas 

eleições que eram de seu interesse. “O chavismo, ou revolução bolivariana, como querem 

alguns, ou petropopulismo, como chamam outros, não vai deixar de existir. O discurso da 

resistência ao imperialismo, da exigência de autonomia nacional frente aos países 

hegemônicos, é uma marca muito presente na América Latina. Mesmo nos países em que o 

movimento não foi seguido na íntegra, permanece a ideia de que ele tem uma resposta a dar 

às questões internacionais, à desigualdade de poder”, diz o professor Alberto Pfeiffer, do Grupo 

de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo (USP). 

 

Como um hábil político de massas, Chávez conhecia a força da linguagem simbólica. Já em seu 

primeiro discurso, reclamava para si a herança do libertador Simón Bolívar, de quem 

emprestou o nome para seu movimento político de união dos países andinos. Ao menos no 

plano interno e junto à camada mais pobre do país, o mimetismo foi bem-sucedido. As 

próprias circunstâncias da morte de Chávez mais aproximam do que afastam simbolicamente 

as duas figuras. “Chávez voltou para morrer na pátria. Do ponto de vista simbólico, do 

discurso patriótico, é algo muito forte. E se a colcha de alianças por vezes parece muito ampla, 

é preciso lembrar que também a oposição a ele é fragmentada e tem suas contradições”, 

comenta Freitas Neto. 

 

Com a aproximação de sua imagem com a de Bolívar, também morto relativamente jovem, 

Chávez assume agora dupla significação. “Com o desaparecimento físico de Chávez, ele passa 

a duas esferas simultâneas, a do mito e a da história. Do ponto de vista da história, é o tempo 

que vai poder definir o seu legado, se foi um caudilho, um ditador, um democrata e que tipo 

de democrata. Já no plano mítico, ele soube amarrar a releitura do mito da ‘Grã-Colômbia’”, 

diz Tatiana Zismann, professora de relações internacionais na ESPM-Sul. 
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Fonte: A Notícia [Portal]. Disponível em: 

<http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a40

75392.xml&template=4187.dwt&edition=21563&section=1361>. Acesso em: 18 

mar. 2013.  

 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




