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RESUMO

Este  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  como  a  Força  Armada  Bolivariana
(FANB)  influencia  na  sustentação  do  modelo  político  em  vigor  na  Venezuela
desde  1999.  Face  a  isso,  foi  realizado  uma  revisão  bibliográfica,  buscando
aprofundar conhecimentos a respeito da atuação da FANB no modelo político em
vigor na Venezuela, concernentes aos aspectos sociais, políticos e econômicos,
bem como analisar  os principais aspectos da participação da FANB no âmbito
político,  à  luz  do  referencial  teórico  adotado.  O  trabalho  buscou,  ainda,
contextualizar  os  aspectos  econômicos,  sociais  e  políticos  da  sociedade
venezuelana, dentro do recorte temporal adotado, de forma a relacionar os dados
qualitativos obtidos com a atuação da FANB. Pesquisou-se por dados disponíveis
e literatura relacionada que possam descrever a atuação de integrantes da FANB
não só na estrutura do governo, mas também na estrutura partidária do regime
político em vigor naquele país. Cumprindo o objeto do estudo, o trabalho verificou
a atuação marcante da FANB na sustentação no modelo adotado atualmente na
Venezuela.

Palavras-chave:  Venezuela  2.  FANB  3.  Hugo  Chávez  4.  Chavismo  5.  PSUV 6.
Maduro.



ABSTRACT

This paper aims to present how the Bolivarian Armed Forces (FANB) influences
the  sustainability  of  the  political  model  in  force  in  Venezuela  since  1999.  A
bibliographic review was carried out in order to deepen knowledge of FANB's role
in  the  political  model  in  force  in  Venezuela,  its  social,  political  and  economic
aspects,  as well  as to analyze the main aspects of  FANB's participation in  the
political arena, in light of the theoretical framework adopted. The work also sought
to contextualize the economic, social and political aspects of Venezuelan society,
within the time frame adopted, in order to relate the qualitative data obtained with
the performance of FANB in these aspects. It was researched for available data
and related literature that describe the performance of FANB members not only in
the government structure, but also in the party structure of the political regime in
force  in  that  country.  Fulfilling  the  object  of  the  study,  the  work  verified  the
remarkable performance of FANB in supporting the model adopted in Venezuela,
verified after collecting the data collected through research.

Key-words:  Venezuela  2.  FANB  3.  Hugo  Chávez  4.  Chavismo  5.  PSUV  6.
Geopolitics. 7. Maduro.
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1 INTRODUÇÃO

Tem-se atribuído papel determinante à participação da Força Armada Nacional Bo-

livariana (FANB) na sustentação do modelo político venezuelano em vigor desde fevereiro

de 1999, momento que marca a ascensão de Hugo Chávez ao poder. Desde então, o núc-

leo duro do poder político passou a realizar diversas manobras de aproximação com a

FANB, formalizada na Reforma de 2007 da Constituição de 1999. Em seu Artigo 328 se

estampa: “La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico,

popular y antiimperialista”. A doutrina militar passa a ser regida pelo mote “Patria, socialis-

mo o muerte”. (NORDEN, 2008, p. 183).

Durante os quatro mandatos de Hugo Chávez (fevereiro de 1999 a março de 2013),

a FANB esteve diante de um líder político que controlava as Forças Armadas a partir do

poder executivo, respaldado por um alto-comando militar que manifestava publicamente

sua lealdade ao líder. Com a morte do mandatário e a assunção de Nicolás Maduro, a re -

lação de aproximação com a cúpula militar se fortaleceu, resultando em gananciosa troca

de favores, à medida que problemas sociais se intensificavam. Com a queda da populari-

dade de Maduro frente à grave crise econômica, resultou eloquente a fala da ministra da

Defesa, Almirante Carmen Teresa Meléndez: “Para el presidente Maduro la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana es muy importante, es la columna vertebral de lo que está sucedi-

endo en el gobierno” (JÁCOME, 2013).

A ascensão de Maduro ao poder em 2013 marca o agravamento da crise de viés

político, social e econômico, o que chegou a provocar a movimentação de contingentes

humanos para várias partes do mundo em busca de refúgio. A Agência da ONU para Re-

fugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciaram

que o número de refugiados e migrantes oriundos da Venezuela atingiu a marca de cerca

de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. (ONUBR, 2018).

Após eleições realizadas em 2018, Maduro não toma posse perante a Assembleia

Nacional,  fortemente  dominada  por  opositores,  o  que  resultou  em  o  presidente  do

parlamento  venezuelano  Juan  Guaidó,  proclamar-se,  em  23  de  janeiro  de  2019,

presidente interino do país,  sob uma leitura da Constituição diversa do oficialismo. O

parlamentar pronunciou-se sob juramento e a promessa de promover eleições “livres” na

Venezuela,  deflagrando  grave  crise  política,  trazendo  a  atenção  da  comunidade

internacional para o país e os militares para o centro das discussões.
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O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  discutir  a  participação  da  FANB  na

sustentação no modelo político adotado desde a ascensão de Hugo Chávez ao poder em

1999.

1.1 PROBLEMA

A Venezuela se tornou um caso de particular interesse na América Latina e, mais

recentemente, no restante da comunidade internacional, devido à gravidade dos fatos po-

líticos, econômicos e sociais que têm sucedido no país. Seu caso faz parte do debate so-

bre as particularidades da democracia na região a partir das consequências decorrentes

dos retrocessos sucedidos com a implementação de um modelo de esquerda que se auto-

proclama revolucionário.

A FANB tem papel preponderante no regime político, haja vista a relação estabele-

cida com o poder central, especialmente com a colocação de militares em postos-chave,

tal como na estatal Petróleos da Venezuela SA (PDVSA).

Dessa forma, o  presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em

torno do  seguinte problema: como  a  FANB  influencia  na  sustentação  do  modelo

político em vigor na Venezuela desde 1999?

1.2 OBJETIVOS

Como forma ajudar  a  elucidar  o problema proposto segue abaixo os seguintes

objetivos do trabalho.

1.2.1 Objetivo geral

Estabelecer como  a  FANB  influencia  na  sustentação  do  modelo  político  em

vigor na Venezuela desde 1999.

1.2.2 Objetivos específicos

a) abordar os principais aspectos políticos, sociais e econômicos da Venezuela;

b)  apresentar  a  literatura  que  aborda  a  atuação  da  FANB  no  modelo  político

venezuelano; e
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c) caracterizar os principais aspectos da participação da FANB na sustentação

do modelo político venezuelano.

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O estudo buscará analisar os aspectos da participação da FANB dentro do modelo

político em vigor na Venezuela, adotando o recorte temporal a partir de fevereiro de 1999,

quando  se  deu  início  do  atual  regime,  até  janeiro  de  2019,  mês  em que  ocorreu  a

autoproclamação do presidente da Assembleia Nacional, marcando a ameaça de colapso

do modelo político.

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A Venezuela é um país importante no cenário geopolítico para o Brasil, partindo-se

do princípio de tratar-se de país fronteiriço. Problemas sociais e econômicos decorrentes

de aspectos políticos naturalmente refletem no Brasil, a começar pelos estados brasileiros

mais próximos àquele país.

Ademais, há de se levar em consideração os aspectos econômicos da Venezuela,

em especial quanto a suas reservas energéticas.

Segundo Herrera  (2006), se considerado o petróleo bruto convencional,  a

Venezuela  detém  a  sexta  maior  reserva  comprovada  do  mundo,  depois  de

países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Abu Dhabi. Se considerado

o  petróleo  ultrapesado  existente  na  Venezuela,  o  país  sul-americano  se

converte  na  maior  reserva  petrolífera  do mundo.  O autor  ainda reflete  que o

avanço tecnológico das próximas décadas pode tornar o petróleo ultrapesado

de mais fácil  refino e simples,  tornando-o economicamente viável.  Com isso,

resta muito  importante ao Brasil  tornar-se parceiro  de um país com tamanho

potencial energético.

O estudo se reveste de relevância, uma vez que trata de assunto estra -

tégico para os interesses da América Latina, relacionando-se ao papel geopo -

lítico do Brasil na região.



4

2 METODOLOGIA

A  proposta  do  trabalho  é  seguir  a  abordagem  qualitativa  com  o  objetivo  de

responder à questão de estudo por meio de uma observação indireta e subjetiva do objeto

analisado.

Foi  realizado  uma  revisão  bibliográfica,  buscando  aprofundar  conhecimentos  a

respeito da atuação da FANB no modelo político em vigor na Venezuela, dos aspectos

sociais, políticos e econômicos, bem como analisar os principais aspectos da participação

da FANB no âmbito político, à luz do referencial teórico adotado.

2.1 DINÂMICA DA PESQUISA

Buscou-se  autores  que  abordam o  tema  da  participação  da  FANB no  modelo

político adotado na Venezuela desde 1999, com a ascensão do chavismo ao poder do

país. Por meio de pesquisa a artigos científicos, dissertações, livros, órgãos de imprensa

com  reconhecida  confiabilidade  de  fonte,  será  feita  a  análise  dos  fatos  e  seus

desdobramentos políticos.

Foi adotado o recorte temporal a partir de 1999, com a ascensão de Hugo Chávez

Frias ao cargo de Presidente da República da Venezuela, delimitado pela declaração de

Padrino López, ministro da Defesa, de apoio ao governo de Maduro,  ocorrido após a

autoproclamação de Juan Guaidó, em janeiro de 2019. Tal delimitação busca especificar

um recorte temporal acerca das relações da FANB na sustentação do modelo político

vigente naquela República.

De toda ordem, fez-se necessário visitar  as origens do chavismo, representado

neste trabalho pela tentativa de golpe impetrada pelo MBR-200 em 1992, liderado pelo

então tenente-coronel Chávez, por ocasião do referido levante.

O  trabalho  buscou,  ainda,  contextualizar  os  aspectos  econômicos,  sociais  e

políticos  da  sociedade  venezuelana,  dentro  do  recorte  temporal  adotado,  de  forma a

relacionar os dados qualitativos obtidos com a atuação da FANB nesses aspectos.

Pesquisou-se  por  dados  disponíveis  e  literatura  relacionada  que  descrevam  a

atuação  de  integrantes  da  FANB  não  só  na  estrutura  do  governo,  mas  também  na

estrutura partidária do regime político em vigor naquele país.

Com base nos dados qualitativos coletados, o trabalho buscará estabelecer análise

acerca da participação da FANB e consequente sustentação do regime político do país.
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Seguindo  o  recorte  temporal  adotado,  buscar-se-á  descrever  os  feitos  que

resultaram  na  autoproclamação  como  presidente  da  República  do  presidente  da

Assembleia Nacional, a consequente crise política deflagrada, os focos de insurgência

militar decorridos desse ato e a derradeira posição do ministro da Defesa venezuelana,

representando a mais alta liderança militar do país, estabelecendo-se as conclusões e as

limitações do presente trabalho.

3 ORIGEM DA INSERÇÃO DOS MILITARES NO CHAVISMO

A liderança de Hugo Rafael Chávez Frias não veio da mobilização social, mas de

um  movimento  dentro  do  Exército  que  vinha  trabalhando  clandestinamente  desde  a

década de 1980 para tomar o poder. O sistema democrático em vigor na Venezuela entre

1958  e  1998,  resultante  de  um  pacto  entre  partidos  políticos  (o  Partido  de  Ação

Democrática associado à COPEI, um Partido Democrata-Cristão Democrático), conhecido

como Pacto de Punto Fijo, que garantiu a alternância e, sobretudo, manteve os militares

fora do sistema político, sofreu uma profunda crise de legitimidade.

Segundo Cicero (2010), o Pacto de Punto Fijo foi um amplo e hegemônico acordo

que tinha por finalidade dar estabilidade aos governos, evitando, assim, os sucessivos

golpes  de  estado  sucedidos  até  então.  No  entanto,  as  forças  de  esquerda  perdem

visibilidade  com  o  advento,  mantendo-se  deliberadamente  excluídas  do  pacto.  As

sucessivas  crises  econômicas  são  a  senha  para  a  mobilização  dessas  forças  nos

bastidores.

O  bolivarianismo  mobilizado  por  Chávez  resultou  na  prática  na  rejeição  desse

sistema político, que também teve sucessos importantes na melhoria das condições de

vida da população até a década de 1980. No final da década de 1980, começou a crise

irreversível  deste  “sistema  populista  de  conciliação  nacional” (Rey,  1991),  que  tinha

conseguido, por um lado, consolidar uma grande classe média através das possibilidades

de avanço social  e redistribuição das receitas do petróleo e, por outro lado, manter o

Exército fora do poder político. Este sistema garantiu que, durante cerca de 30 anos, os

governos eleitos pelo voto popular não fossem derrubados pelos militares. Uma exceção

no continente latino-americano.

O discurso de Chávez foi forjado em oposição aos partidos políticos tradicionais.

Ele evoca o culto cívico a Simón Bolívar numa versão nacionalista. A figura de Bolívar

torna-se assim uma linha de vida ideológica para um movimento que se autoproclamou
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bolivariano em 1992 e se baseou numa aliança cívico-militar mais nacionalista do que

revolucionária. No início da década de 1990, quando os bolivarianos apareceram na cena

política,  seus marcos ideológicos não correspondiam exatamente aos de um discurso

progressista  ou  de  uma  transformação  social.  Durante  suas  primeiras  aparições,  os

comandantes bolivarianos mostraram uma identidade político-militarista.

Nesse contexto se dão as origens do chavismo na Venezuela, a partir do enfoque

do  surgimento  da  liderança  que  implantou  as  bases  da  doutrina  do  modelo  político

daquele país.

3.1 MBR-200

O Movimento Bolivariano Revolucionário (MBR-2001) surgiu no início da década de

1980, composto por um núcleo de oficiais que estudaram nas escolas militares sob a

vigência  do  plano  Andrés  Bello,  criado  em  1971  para  reestruturar  o  ensino  militar,

incluindo  nos  currículos  disciplinas  que  significassem  a  equivalência  com  o  ensino

universitário (Mendes, 2010).

Já  compunham o  MBR-200  em 1992  nomes  que  hoje  atuam na  liderança  do

chavismo  na  Venezuela.  Nomes  importantes  têm  destaque  na  política  nacional  e

representam a liderança do chavismo, tais como Nicolás Maduro Moros, presidente da

República  Bolivariana  da  Venezuela,  e  Diosdado  Cabello  Rondón,  presidente  da

Assembleia Nacional Constituinte (Boletim do Tempo Presente, 2013).

Essa célula  revolucionária  não por  acaso buscou a  relação com a imagem de

Símon Bolívar, uma vez que a história da Venezuela mostra diversos intentos de políticos

de associar-se à imagem do “Libertador da América”. Segundo Mendes (2010), diversos

políticos ao longo da história tentaram atrelar-se à imagem de Bolívar com o intuito de

alcançar  seus  objetivos  ou  para  manter-se  no  poder.  Independente  do  espectro,  de

conservadores a comunistas, políticos tinham em mente que era necessário resgatar a

obra inacabada do Libertador para lograr sucesso em seus projetos. O projeto bolivariano

de Chávez e de seu movimento revolucionário não foi uma exceção.

Em quatro de fevereiro  de 1992,  o  núcleo do MBR-200,  entendendo dispor  de

cenário  político  favorável,  dá  início  a  uma  tentativa  de  golpe,  a  fim  de  implantar  as

políticas estudadas pelo grupo.

1 MBR-200: o número duzentos se refere ao bicentenário do nascimento de Simón Bolívar, ocorrido no ano 
de 1983. Estima-se que o movimento tenha sido fundado entre 1982 e 1983 (Mendes, 2010).
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Segundo  Moura (2013), apesar de relativo sucesso em várias regiões do país, o

levante falha no principal objetivo que era a capital Caracas. Por entender o insucesso e o

asfixiamento  por  parte  das  forças  oficialistas,  o  tenente-coronel  Hugo  Chávez  aceita

conceder entrevista em cadeia nacional, onde declara haver falhado o intento do grupo e

concita aos rebeldes do MBR-200 a depor suas armas e oferecer rendição, ordem que foi

imediatamente cumprida pelos integrantes. Nascia ali uma liderança nacional.

A  senha  para  uma  futura  ação  do  grupo  revolucionário  ficou  registrada  pelas

palavras de Chávez em cadeia nacional: “Companheiros, lamentavelmente, por enquanto,

não conseguimos tomar o poder”. “Estas palavras, “por enquanto”, iriam ficar na cabeça

do  povo  venezuelano.  Chávez  é  preso  na  penitenciária  de  Yare  nos  Vales  do  Tuy”

(MOURA, 2013).

A exposição pública de Hugo Chávez em cadeia nacional e dos objetivos do MBR-

200 foi o principal ganho de um até então anônimo grupo rebelde dentro das casernas

venezuelanas:

Depois  da  rebelião  do  4  de  fevereiro  de  92,  o  Movimento  Bolivariano

Revolucionário deu um salto, porque até esse dia éramos um movimento militar

pequeno, clandestino, um grupo de jovens militares principalmente, alguns civis,

algumas correntes de esquerda que estavam ali incorporadas. Mas em seguida a

essa  data  aquilo  foi  uma  explosão  de  sentimentos  mais  do  que  tudo.

(HARNECKER, 2004, p. 26-27)

Com várias lideranças do MBR-200 presas, ainda no ano de 1992, ocorre outra

tentativa de golpe impetrado por grupos integrados por civis e militares, não organizada

pelo MBR-200, mas com apoio de integrantes soltos. Essa segunda tentativa de golpe é

ainda mais desastrada que a anterior, mas expunha o clima de instabilidade vivido pela

política venezuelana àquela altura (Moura, 2013).

Em 1993, todos os envolvidos na frustrada tentativa de golpe foram anistiados por

Rafael Caldera, então presidente da Venezuela, o que permitiu a Chávez e seus liderados

se reorganizarem e traçarem novos planos para o futuro (Harnecker, 2004).

A lição aprendida pelos rebeldes era a dificuldade de tomar o poder pelas armas.

Restara a sensação de que a primeira tentativa fora mais significativa que a segunda,

justamente por conseguir expor à população por meio da mídia os objetivos de um grupo

até então revolucionário. Segundo Cicero (2010), as tentativas de golpe resultou em três

lições:  o  surgimento  de  novas  pautas  dos  movimentos  populares;  a  emergência  do

chavismo; e a impossibilidade de tomada do poder por meio das armas, deliberando a
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necessidade de aliança com setores civis. A consequência era a mudança de planos:

ascender ao poder pelas urnas.

No final da década de 1990, Hugo Chávez uniu forças com políticos de esquerda

que deram ao seu projeto um conteúdo político mais sólido. Essas alianças servem de

base para o projeto político do primeiro partido de Chávez, o Movimento Quinta República

(MVR),  através  da  convocação  de  uma  Assembleia  Constituinte.  Esses  movimentos

apontam não só com um suposto projeto de reconstrução nacional, mas também com o

relançamento da história nacional e a criação de um novo modelo social. Apresentado por

Chávez quando chegou ao poder em 1999, este projeto pretendia pôr fim ao sistema de

conciliação, baseado na consulta e negociação entre partidos políticos, em especial, ao

Pacto de Punto Fijo.

4 GOVERNO ELEITO DE HUGO CHÁVEZ E SUAS CARACTERÍSTICAS

A primeira campanha presidencial de Chávez, em 1997-1998, centrou-se sobretudo

nas reformas políticas e deu o tom para a primeira fase moderada da sua presidência, em

1999 e  2000.  O foco  principal  da  sua campanha  foi  a  proposta  de uma Assembleia

Constituinte,  enquanto  as  exigências  socioeconômicas  mais  à  esquerda,  como  a

reformulação das condições de pagamento da dívida externa, foram flexibilizadas. Em

1999,  a  política  venezuelana  centrou-se  na  eleição  da  Assembleia  Constituinte,  na

redação de uma nova Constituição e na sua aprovação por referendo nacional realizado

em dezembro desse ano. Ao mesmo tempo, o governo de Chávez tomou uma orientação

econômica moderada, com a escolha de Maritza Izaguirre como ministra da Fazenda, que

havia ocupado esse cargo durante o governo neoliberal anterior de Rafael Caldera. Em

seguida, Chávez nomeou o deputado do MVR, Alejandro Armas, ligado aos interesses

financeiros,  para presidir  um comitê presidencial  de seguridade social,  que proporia a

privatização  do  sistema de  pensões.  Durante  este  período,  os  chavistas  adotaram o

conceito de “democracia participativa”, que previa a participação direta da população na

tomada de decisões, como argumento de um antídoto para o poder excessivo das elites

políticas e partidárias.

Durante sua primeira campanha eleitoral em 1998, Chávez conseguiu mobilizar e

reunir setores muito heterogêneos em torno da ideia de refundação nacional através de

uma Assembleia Constituinte. Fez da participação um dos seus princípios fundadores.
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A Carta Constitucional  de Dezembro de 1999 consagra,  de  forma vaga e sem

definir com precisão o seu carácter jurídico e institucional, um novo poder, o “cidadão”

governado pelo Consejo Moral Republicano. Esta nova definição na carta constitucional

de “soberania popular” é tanto uma pedra angular como o aspecto mais vago e indefinível

do projeto revolucionário.

Na convocação da Assembleia Constituinte,  o presidente Chávez foi  sensível  à

participação  de  representantes  dos  movimentos  sociais  da  década  de  1990,  que

introduziram a ideia de participação cidadã das classes trabalhadoras e a cogestão dos

serviços públicos. As organizações revolucionárias criadas durante o primeiro mandato de

Chávez deveriam se tornar o lugar do “poder cidadão”: “comitês de saúde”, “comitês de

terras urbanas” eram assim definidas como “instâncias de participação popular”.

Ao  proclamar  a  democracia  participativa,  a  Constituição  de  1999  especificava

claramente a obrigação do Estado de facilitar a participação dos cidadãos na tomada de

decisões (artigo 62.º).

Também pôs fim ao financiamento público dos partidos políticos e obrigou-os a

realizar eleições internas para a seleção dos candidatos às listas eleitorais e aos seus

órgãos  diretivos  (artigo  67.º).  A  democracia  participativa  foi  ilustrada  pelo  papel

desempenhado  pelos  movimentos  sociais  na  apresentação  de  642  propostas  à

Assembleia  Constituinte,  mais  da  metade  das  quais  foram  incorporadas  à  nova

Constituição (García-Guadilla, 2003).

Os mais ávidos defensores da democracia participativa defenderam a substituição

da democracia representativa e dos partidos políticos pela participação popular direta, o

que se poderia chamar de democracia radical. O estilo de democracia promovido pelo

Comitê  de  Participação  Cidadã  da  Assembleia  Constituinte  foi  consistente  com  a

orientação do movimento “de baixo para cima”. O ataque de muitos partidários de Chávez

contra  todos  os  partidos  políticos  do  país  e  a  classe  política,  referente  aos  líderes

partidários em geral,  se prestou à democracia radical,  favorável  à marginalização dos

partidos no sistema político.

Durante  a  presidência  de  Chávez,  elementos  da  versão  radical  da  democracia

participativa,  que  é  o  que  melhor  representa  a  estratégia  “de  baixo  para  cima”,  se

mostraram ineficazes. A síntese da democracia radical foi a realização de assembleias de

cidadãos  cujas  decisões  eram  inalienáveis,  conforme  estabelecido  no  artigo  70  da

Constituição.  Durante  esses  anos,  a  organização  de  assembleias  constituintes  no

movimento  sindical,  nas  universidades  e  na  indústria  do  petróleo  tornou-se  o  slogan
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chavista, mas a ideia não se materializou. No início de 2001, quando os conselhos de

trabalhadores  eleitos  nas  assembleias  de  base  tentaram expulsar  os  sindicatos  anti-

chavistas  de  seus  edifícios  que  haviam  tomado,  eles  foram  criticados  pelos  líderes

sindicais chavistas por sua excessiva severidade e falta de disciplina (Ellner, 2003).

Uma aplicação ainda mais problemática do princípio da democracia radical foi o

artigo 350 da Constituição, que garante aos venezuelanos o direito de não reconhecer

“qualquer regime, legislação ou autoridade contrária aos valores, princípios e garantias

democráticos ou que viole os direitos humanos”. Quando, no início de 2002, a oposição

questionou a legitimidade do governo de Chávez, invocou este artigo para justificar a

desobediência civil e tomou medidas para derrubar o governo.

A segunda etapa da presidência de Chávez começou em novembro de 2001, com

a promulgação de um conjunto de 49 leis especiais destinadas a reverter as tendências

neoliberais da década de 1990. Estas leis foram um sinal de radicalização do governo de

Chávez  e  o  início  da  segunda  etapa,  a  etapa  anti-neoliberal.  Uma  nova  Lei  de

Hidrocarbonetos estabelece a participação majoritária do Estado em todas as companhias

petrolíferas mistas, a fim de conter o programa neoliberal de “Abertura do Petróleo” do

governo  Caldera.  Outra  lei  manteve  o  controle  estatal  sobre  a  seguridade  social,

descartando assim as tentativas de privatizar o sistema tanto pelo governo de Caldera

como pela comissão chefiada por  Alejandro  Armas.  Uma terceira  lei,  a  Lei  da  Terra,

destinava-se a sujeitar os terrenos subutilizados a parcelamento. Dava-se início à reforma

agrária  de  Chávez,  o  que  desencadeou  uma  dura  reação  por  parte  de  setores

empresariais da sociedade. A aprovação das 49 leis em 2001 refutou o argumento de que

Chávez era um neoliberal disfarçado de revolucionário (Parker, 2005).

Sua  sobrevivência  política  desacreditava  o  mito  promovido  pelo  Consenso  de

Washington  de  que,  em  uma  era  de  globalização,  qualquer  distância  do  modelo

macroeconômico  estava  condenada  ao  fracasso.  O  significado  desta  mudança  foi

ampliado pela posição cada vez mais hostil de Washington em relação à Venezuela sob a

administração Bush e até mesmo pelo seu apoio ao golpe de estado de abril de 2002 e à

greve geral de 2002 e 2003.

O fracasso da greve incentivou o governo de Chávez a ir além de simplesmente

rejeitar as atuais políticas neoliberais. Iniciou-se então uma terceira fase, caracterizada

por programas inovadores e pela emergência de novas estruturas, em concorrência ou

para além das já existentes. Por exemplo, os programas das “missões” no domínio da
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saúde e da educação funcionaram fora dos ministérios. Da mesma forma, uma cadeia de

supermercados públicos competia com o setor comercial privado.

No início desta terceira etapa, Chávez declarou seu governo “anti-imperialista” e,

para  2005,  determinou a concepção e a implantação do “Socialismo do Século XXI”.

Naquela época, muitos venezuelanos, tanto dentro quanto fora do movimento, criticaram

a estrutura  rudimentar  e  a  falta  de  mecanismos para  garantir  a  implementação bem-

sucedida de programas e políticas. Em todo caso, um novo modelo econômico e social

havia começado a surgir, mesmo que o processo precisasse ser consolidado. Examinar o

papel do partido, do Estado e do bloco chavista que não militam nas bases é essencial

para compreender as novas orientações do chavismo e as novas estruturas que surgiram.

Chávez reconheceu a importância de desenvolver um partido político forte para

frustrar a capacidade de mobilização da oposição.

4.1 MVR, UM PARTIDO POLÍTICO

A fraca institucionalização do Movimento da Quinta República (MVR) limitou-a em

grande parte à arena eleitoral. O partido foi criado em 1997 como um instrumento para

promover a candidatura presidencial  de Chávez. Como resultado, houve uma falta de

ligações com a sociedade civil (Maya, 2003).

As  experiências  da  MVR  com  eleições  internas  para  eleger  autoridades  e

candidatos do partido tiveram resultados mistos. A eleição mais importante foi realizada

em abril de 2003 para eleger o comitê executivo nacional do partido: o Comando Tático

Nacional Comando Táctico Nacional. Nessa ocasião, a grande maioria dos mil delegados

presentes na Convenção Nacional, eleitos em eleições internas, pertencia à ala esquerda

do partido liderado pelo parlamentar William Lara, embora seus membros acusassem de

ter cometido fraude eleitoral generalizada.

Em  primeiro  lugar,  Chávez  tem  a  última  palavra  em  todas  as  decisões,  uma

prerrogativa unanimemente aceite pelos membros do partido. Em segundo lugar, favorece

os militares, nomeando-os para posições importantes, prosseguindo a sua estratégia de

aliança civil-militar.  Esses fatores  interferem na democracia  do  partido,  bem como na

consolidação de tendências internas que facilitariam o debate ideológico no MVR.

A corrente militar do movimento chavista inclui vários governadores e era liderado

por Diosdado Cabello, ex-militar do MBR-200. Membros da ala “mais à esquerda” do MVR
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afirmam que os líderes militares chavistas resistem à radicalização e, em alguns casos,

têm demonstrado entusiasmo moderado por programas sociais.

O tratamento especial dos militares é um imperativo político: reforçar a tendência

pró-Chavez no seio das Forças Armadas e, ao fazê-lo, impedir uma possível estratégia de

oposição que promova os confrontos e a desordem como meio de incitar os militares a

levarem a cabo um golpe de Estado.

William Lara, Nicolas Maduro e outros dirigentes do MVR manifestaram seu apoio à

transformação do partido,  a  fim de estabelecer  ligações para  além da arena eleitoral

(Lara, 2005).

Estes  líderes  viram  o  Congresso  ideológico  idealizado  por  Chávez,  que  se

concretizaria  depois  das  eleições  presidenciais  de  dezembro  de  2006,  como  uma

oportunidade ideal para reavivar o MVR e superar sua falta de clareza ideológica.

A corrente de esquerda esperava que a série de expulsões do MVR e a decisão

simultânea de não permitir que alguns parlamentares se candidatassem novamente às

eleições  parlamentares  de  dezembro  de  2005  fossem  parte  de  uma  estratégia  para

expurgar  líderes  com  uma  conduta  ética  questionável.  Eles  chamaram  os  supostos

oportunistas do MVR de “vampiros”, associando a corrupção com a tendência “de direita”

do partido que impediu uma maior radicalização. No entanto, a esquerda sentiu que, por

razões estratégicas, o partido deveria adiar a guerra total contra a corrupção. Além disso,

os líderes do MVR estavam relutantes em abrir o partido ao debate ideológico, para evitar

divisões que poderiam impedi-lo de responder aos desafios que enfrentava.

Desde a sua fundação, o MVR sempre enfrentou situações de “emergência” devido

à série de eleições em 1999 e 2000, seguidas das revoltas de 2001 e 2002 promovidas

pela  oposição.  A  meta  anunciada  por  Chávez  de  10  milhões  de  votos  nas  eleições

presidenciais de 2006, com as eleições parlamentares de 2005 como trampolim, ameaçou

chamar a atenção para a arena eleitoral.

Apesar de o MVR não ter abordado os desafios da democracia interna, clareza

ideológica e aversão prática à corrupção, o partido foi um pilar fundamental do governo de

Chávez. Uma das suas conquistas mais importantes foi manter o controle majoritário na

Assembleia Nacional, o que era essencial para a sobrevivência do governo. Além disso,

embora muitos dos apoiadores do presidente acreditem que o MVR tolera a corrupção em

suas  fileiras,  o  partido  ganhou  a  esmagadora  maioria  dos  votos  dos  chavistas  nas

eleições municipais de agosto de 2005.
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Os líderes chavistas tinham estruturado suas listas eleitorais de forma a permitir

que  outras  organizações  da  coalizão  governista  testassem  seu  apoio  lançando  suas

próprias listas de candidatos, mas nenhum obteve bons resultados. Apesar da decisão de

permitir múltiplas listas, Chávez e outros líderes insistiram na necessidade de manter a

unidade e que todos os líderes do MVR apoiem as listas do partido. Após as eleições

municipais, uma série de líderes do MVR, incluindo Gilmer Viloria, membro fundador do

partido, foram expulsos por apoiarem uma lista separada.

Ao chamar à unidade, Chávez destacou a importância de evitar o enfraquecimento

do MVR, ainda que tenha ficado desapontado com a conduta oportunista e a falta de

disciplina de alguns de seus líderes. Em contraste, ele frequentemente elogiava o partido

comunista por sua disciplina e pelo compromisso incondicional de seus membros.

A debilidade organizacional da MVR abre espaço para atores que têm um papel

fundamental na orientação de mudança, que favorece os movimentos sociais autônomos

e a participação direta das bases das organizações políticas e sociais  na tomada de

decisões.  Com efeito,  o  fato  de  o MVR ter  evitado estabelecer  ligações formais  com

sindicatos e organizações sociais pretendia respeitar sua autonomia, de acordo com a

estratégia de mudança. No entanto, contrariamente a essa estratégia, as organizações

sociais  chavistas  em geral  não  conseguiram alcançar  um estatuto  autônomo e,  além

disso, tiveram uma existência curta.

4.2 OS MOVIMENTOS SOCIAIS

O  ressentimento  contra  o  MVR,  seus  partidos  aliados  e  políticos  chavistas,

frequentemente expresso pelos apoiadores de Chávez,  não é comum no caso de um

movimento de esquerda latino-americano. Esses movimentos populares afirmam que são

independentes de qualquer partido político e que não têm ambições personalistas, ao

contrário daqueles que se dedicam à política partidária. Muitos dos que não militam em

partidos pertencem a organizações sociais pró-Chavez, como os Círculos Bolivarianos,

que durante os primeiros anos da presidência de Chávez realizaram debates sobre várias

questões políticas atuais, como a nova Constituição do país.

Essas  organizações  foram  cruciais  na  convocação  de  bases  chavistas  para

participar de mobilizações. Assim, por exemplo, através de redes informais estabelecidas

por  organizações sociais e promovidas pelo uso de mensagens de texto por telefone

celular (SMS), um grande número de pessoas de bairros populares convergiram para o
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Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas, e quartéis militares em todo o país, para

exigir  o  retorno  de  Chávez  ao  poder  durante  o  golpe  de  estado  de  abril  de  2002.

Significativamente, a informação de que Chávez não tinha renunciado, mas que estava

preso,  dada  por  uma  estação  de  rádio  comunitária  de  uma  organização  católica,

encorajou as pessoas de áreas pobres de Caracas a se juntarem às manifestações.

As organizações sociais chavistas tiveram uma vida curta: os Círculos Bolivarianos,

cuja base era principalmente nas comunidades; a “Clase Media en Positivo”, que reunia

acadêmicos  e  outros  que  viviam nas  áreas  mais  ricas;  e  a  Força  de  Trabalhadores

Bolivariana,  que  representava  os  sindicalistas,  quase  desapareceram  quando  seus

membros ingressaram em outras organizações e participaram de outras atividades dentro

do movimento chavista.

O recrutamento de ativistas políticos pelo Estado e as oportunidades que este lhes

oferece explicam em grande medida a curta duração das organizações. A deserção das

organizações sociais foi  elevada devido à estratégia chavista de criação de estruturas

paralelas nos domínios da saúde, educação e distribuição de alimentos. Em alguns casos,

vários ministros, bem como alguns prefeitos e governadores chavistas, trouxeram esses

ativistas para a administração pública, concedendo-lhes contratos e dando-lhes incentivos

para criar cooperativas.

O movimento pró-chavista mostrou sinais de ter alcançado um grau de autonomia

para os partidos políticos e para o Estado. Apesar de suas tendências internas de conflito,

a União Nacional dos Trabalhadores (UNT) formulou propostas, demandas e instruções

que  não  foram  oficialmente  compartilhadas  pelo  MVR  e  seus  aliados.  Por  exemplo,

quando foi fundada em 2003, a UNT propôs a implementação de um modelo econômico

baseado na produção para o consumo interno, a reformulação da dívida externa e o apoio

à tomada de empresas que haviam fechado, num momento em que o governo ainda não

havia definido sua posição (Ellner, 2005b).

Com  o  governo  central  envolvido  com  a  participação  popular  na  tomada  de

decisões,  conforme  estabelecido  pela  Constituição  de  1999,  os  movimentos  sociais

chavistas estavam aparentemente em uma posição vantajosa. No entanto, o fato de o

MVR não ter tentado aproximar-se deles, uma reação completamente oposta às práticas

hegemônicas dos partidos do passado, privou-os de vínculos institucionais que teriam

facilitado sua participação na tomada de decisões.
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4.3 TRANSFORMAÇÃO ECONÔMICA E OS PROGRAMAS SOCIAIS

Durante os primeiros quatro anos da presidência de Chávez, o pensamento por

trás da política econômica de seu governo foi mais bem definido levando em conta o que

ele se opôs e não o que ele defendeu. Na verdade, seus oponentes afirmaram que ele era

realmente  um  neoliberal,  como  evidenciado  por  suas  políticas  fiscais  conservadoras

(Blanco, 2002).

O fato de haver interrompido processos anteriores de privatização das indústrias de

petróleo e alumínio e do sistema de seguridade social, e de ter resistido às pressões da

oposição para chegar a um acordo com o Fundo Monetário Internacional (Wilpert, 2003),

deu a Chávez uma reputação de antineoliberal.

Entretanto,  Chávez  não  definiu  com  precisão  seu  antineoliberalismo,  nem

diferenciou  suas políticas  das de substituição de importações aplicadas em governos

passado (Ellner,  2005a).  Não restou claro  se  seu  governo  incentivaria  a  indústria  de

produção interna ou se optaria pela política de importação de bens e serviços.

Com o fracasso da greve geral de dois meses em fevereiro de 2003, a pressão

sobre  Chávez  diminuiu,  tornando  possível  a  aplicação  de  leis  e  a  implementação de

programas e práticas sociais que tendiam a moldar um novo modelo econômico. Muitos

aspectos  da  orientação  deste  novo  governo,  tais  como  a  atenção  comunitária  e  a

participação dos trabalhadores na tomada de decisões, se encaixam no paradigma de

participação popular.

Ao  mesmo  tempo,  as  tentativas  do  governo  de  alcançar  a  auto-suficiência  na

produção de alimentos por razões de segurança nacional e suas condições rígidas para o

capital estrangeiro são consistentes com o modelo estatal anti-imperialista.

O  Governo  criou  programas  especiais  fora  das  estruturas  ministeriais  e

regulamentares  existentes,  principalmente  na  área  da  saúde  e  da  educação.  Esses

programas utilizavam técnicas inovadoras como a utilização de vídeos e facilitadores em

vez de professores na sala de aula. Além disso, 12.000 médicos cubanos participaram no

lançamento  da  missão “Bairro  Adentro”,  promovendo atendimento  médico  familiar  em

bairros pobres de todo o país. Em 2005, o governo anunciou formalmente que os 1,5

milhão  de  analfabetos  do  país  haviam  aprendido  a  ler  e  escrever  graças  à  missão

“Robinson”.

O Ministério da Economia Popular, a empresa pública “Petróleos de Venezuela,

S.A.”  (PDVSA)  e  outras  empresas  estatais,  vários  bancos  públicos  e  algumas
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administrações estaduais  e  municipais  do  país  estimularam a criação de milhares  de

cooperativas,  oferecendo-lhes  subsídio  público  e  organizando  de  aulas  de  formação

técnica.

Em  maio  de  2005,  300.000  trabalhadores  desempregados  se  formaram  no

programa  de  capacitação  “Vuelvan  Caras”,  promovido  pelo  Ministério  da  Economia

Popular, e muitos deles criaram cooperativas, tanto em áreas urbanas como rurais, que

recebem assistência financeira do Ministério.

Depois  da  greve  geral  de  2002/2003,  os  presidentes  de  duas  federações  de

trabalhadores do setor petrolífero, Rafael Rosales e Nelson Núñez, foram escolhidos para

representar  os  funcionários  na  diretoria  da  PDVSA.  Embora  na  Venezuela  a

representação dos empregados nos conselhos de administração das empresas públicas

remonte a um decreto de 1966, ao longo dos anos, a direção da União Nacional dos

Trabalhadores  (UNT)  tem  quase  sempre  escolhido  representantes  sem  trabalho  ou

experiência  profissional  na  área,  tornando mínimo seu papel  na  tomada de decisões

(Ellner, 1995).

Ainda  durante  a  greve  geral  de  2002/2003,  os  trabalhadores  ocuparam várias

grandes e médias empresas, argumentando que seus proprietários as haviam fechado

sem  lhes  pagar  as  indenizações  pela  cessação  das  atividades  exigidas  por  lei.

Inicialmente, o governo encaminhou o caso aos tribunais competentes, mas no início de

2005, o presidente Chávez expropriou a empresa de papel Venepal e, posteriormente, a

empresa Construtora Nacional de Válvulas e anunciou que faria o mesmo com todas as

outras empresas privadas que haviam fechado. A UNT desempenhou um papel ativo no

apoio à tomada de outras empresas por trabalhadores em circunstâncias semelhantes. A

União de Trabalhadores seguiu realizando levantamentos entre um grande número de

outras empresas que atendiam às condições para expropriação.

A UNT insistiu que várias empresas, inclusive hotéis,  que tenham falido, sejam

temporariamente  administradas  pelo  Fundo  de  Garantia  de  Depósitos  e  Proteção

Bancária  (FOGADE),  uma  instituição  financeira  pública,  e  que  sejam  entregues  aos

trabalhadores e não aos seus anteriores proprietários. Noutros casos, o Governo e os

trabalhadores chegaram a acordos com os proprietários, nos termos de o Estado prestar

assistência para facilitar a recuperação da empresa, enquanto a direção aceita acordos

de gestão conjunta com trabalhadores.

Em janeiro de 2005, no aniversário da morte do líder camponês Ezequiel Zamora,

ocorrida no século XIX, Chávez anunciou a aplicação do artigo 307 da Constituição contra
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o  latifúndio,  anunciando  assim  a  abertura  de  uma  nova  frente.  Ao  mesmo  tempo,  o

Governador do Estado de Cojedes concedeu títulos de propriedade a agricultores que

ocupavam terras pertencentes a uma filial da empresa inglesa Vestey Group.

Em abril, uma reforma da Lei de Terras permitiu que o Instituto Nacional de Terras

realizasse ocupações, enquanto os casos ainda estavam em avaliação nos tribunais. No

final  de  2005,  o  governo  tinha  começado  a  tomar  medidas  para  tomar  posse  de  21

grandes explorações agrícolas,  entregando parte  da terra a cooperativas agrícolas.  O

governo  chegou  a  um  acordo  de  compensação  com  uma  fábrica  agroalimentar  de

propriedade da empresa Heinz no Estado de Monagas, ao mesmo tempo que retomava

os silos de cereais no Estado de Barinas, supostamente inativos desde 2002, propriedade

do poderoso Grupo Polar.

O principal argumento do governo para justificar essas desapropriações foi o artigo

107 da Lei de Terras, que define latifúndios como propriedades fundiárias com menos de

80%  de  produtividade.  Além  disso,  o  Instituto  Nacional  de  Terras  apresentou

documentações, em alguns casos datando do século XIX, para refutar a autenticidade das

reivindicações  dos  proprietários  das  terras,  bem  como  provas  de  violações  de  leis

ambientais.

Em fevereiro de 2002, Chávez emitiu um decreto autorizando o Comitê de Terras

Urbanas  (CTU),  composto  por  moradores  de  bairros  de  áreas  urbanas,  a  realizar

pesquisas de área,  distribuir  títulos  de propriedade para  residentes  de longo prazo e

desenvolver áreas públicas de lazer.

A ofensiva coletiva de distribuição de terras em áreas pobres contrasta tanto com

as práticas dos partidos populistas no passado quanto com as posições dos neoliberais.

Os  governos  populistas  tipicamente  ofereciam  títulos  de  propriedade  sobre  terrenos

urbanos  numa  base  individual  como  uma  transação  clientelista  para  fins  eleitorais,

enquanto  os  neoliberais  aceitavam  a  concessão  de  títulos  de  propriedade  para

aperfeiçoar o sistema de propriedade privada (De Soto, 2000).

Desde o início do período democrático moderno em 1958, os cargos de Ministro

das Finanças, Ministro do Desenvolvimento, Ministro do Planejamento e Presidente do

Banco  Central  têm  sido  geralmente  reservados  aos  representantes  da  comunidade

empresarial. Desde que Maritza Izaguirre renunciou ao cargo de Ministra das Finanças
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em  meados  de  1999,  a  organização  patronal  Fedecámaras2 não  tem  tido  qualquer

representação em importantes cargos governamentais.

A Lei de Terras e a política de expropriação de empresas refletem a rejeição de

Chávez à propriedade privada como um direito absoluto sem qualquer responsabilidade

social.  O  respeito  do  governo  pela  propriedade  privada  em  circunstâncias  normais,

acompanhado da recuperação de terras não produtivas (de acordo com a Lei de Terras) e

fábricas  industriais  que  fecharam,  contrasta  com as  revoluções  socialistas  de  toda  a

história moderna, por um lado, e regimes populistas radicais, por outro.

O  governo  bolivariano  desafiou  explicitamente  o  oligopólio  na  produção  e

distribuição  de  alimentos,  apoiando  a  atividade  econômica  em  pequena  escala.  Por

exemplo, a cadeia de supermercados Mercal,  apoiada pelo governo, compete com os

supermercados  privados,  assim  como  as  cooperativas  financiadas  pelo  Estado  com

outras empresas maiores. Em outra ação que prejudica os interesses do setor privado, o

Serviço  Nacional  Integrado  de  Administração  Tributária  e  Aduaneira  da  Venezuela

(SENIAT) implementou um plano fiscal que dobrou as receitas fiscais em 2004 em relação

ao  ano  anterior.  Por  exemplo,  o  SENIAT  fechou  temporariamente  e  multou

estabelecimentos de todos os tamanhos, incluindo McDonalds, General Motors, Eastman

Kodak e Hewlett-Packard. O SENIAT, que espera que as receitas fiscais acabem por

aliviar a dependência do país em relação às receitas do petróleo, contradiz a ideia de que

na  América  Latina  o  sistema  tributário  nunca  poderá  ser  implementado  eficazmente

devido à resistência de poderosos interesses comerciais (Castañeda, 2001).

A política venezuelana sob Chavez tornou-se um jogo de soma zero, enquanto o

discurso  reflete  uma  visão  de  classe  clara.  As  despesas  com  saúde  e  educação

aumentaram drasticamente  em relação  ao  orçamento  nacional,  enquanto  as  receitas

fiscais também contribuíram para a redistribuição da riqueza. As classes médias também

não escaparam a esta mudança de prioridades.

As associações de professores e médicos expressaram preocupação com o fato de

que os programas missionários diminuíram os padrões profissionais e estão absorvendo

recursos em detrimento dos programas estabelecidos. Essa prioridade social  contrasta

com o discurso dos movimentos populistas radicais dos anos 30 e 40, que, em grande

parte, quiseram escapar do conflito de classes (Horowitz, 1999).

2 Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) é a
principal agremiação de empresários que aglomera quase todos os setores econômicos da Venezuela. 
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4.4 UM PASSO MAIS À ESQUERDA

A partir de 2006, Chávez mudou radicalmente sua concepção de participação e

impôs  um  “Estado  socialista”  baseado  na  criação  de  “conselhos  comunais”.  Por

conseguinte,  propõe  em  2007,  por  referendo,  uma  reforma  constitucional  que  altera

sessenta e nove artigos da Constituição de 1999. Chávez perdeu as eleições, mas isso

não o impediu de impor seu projeto de um estado governado por decretos ao longo de

2008.

De fato, Chávez centrou os últimos três anos de sua vida na implementação de

uma estratégia política destinada a estabelecer  uma nova hierarquia estatal  baseada,

doravante, na ideia de “poder comunal”.

Essa  estratégia  política  é  caracterizada  por  uma  reformulação  permanente  da

ideologia  revolucionária.  A  “dimensão teológico-política”  do  nacionalismo bolivariano é

essencial para compreender o estabelecimento da nova hegemonia. As noções de dívida,

sacrifício e redenção estão presentes no compromisso político com o projeto bolivariano.

Faz  parte  de  um  sentimento  de  messianismo  que  faz  parte  de  esquemas  cristãos

secularizados, sendo a representação dominante do papel dos militares de sacrifício pelo

país (Blanco, 2002).

O projeto revolucionário se encaixa, assim, em uma tradição militarista bolivariana

que  perverteu  o  culto  cívico  de  Simon  Bolívar  muito  antes  presente  na  cultura

venezuelana (Damas,  1969)  enquanto  trabalhava contra  a construção de um sistema

político liberal. Este messianismo e a lógica sacrificial presente no Exército, membro ativo

na  vida  política  nacional,  têm  repercussões  nas  instituições  políticas  e  servem  para

justificar  a  progressiva  militarização  das instituições públicas.  Desde  1999,  os  oficiais

militares têm investido largamente no aparelho burocrático das instituições civis.

A partir de 2006, o projeto de consolidação de uma democracia “participativa” e,

como disse Chávez, “protagonista”, é qualificado pela ideia de “socialismo do século XXI”

através da criação de um “estado comunal”. A construção vertical desta nova burocracia

através  de  um  único  partido  político  oficial  contrasta  claramente  com  os  princípios

pluralistas da Constituição de 1999 (Maya, 2013).

Este  socialismo,  economicamente  baseado  nas  receitas  do  petróleo,  é  assim

atravessado por uma profunda contradição: em princípio, é um movimento apoiado pelo

“povo”, mas, de fato, leva à constituição do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV)

em substituição do MVR, uma organização que une o Estado e o governo. Neste sentido,
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a revolução se baseia, desde 2006, em estruturas que pretendem ser “participativas”, mas

que se desviaram para formas políticas profundamente verticais.

O  poder  político  e  econômico  se  concentra  gradualmente  no  poder  executivo

porque é o governo que distribui a riqueza petrolífera; o aparato administrativo do Estado

é centralizado e as expropriações de terras, empresas, bancos, empresas de transporte,

hotéis  e  imóveis  são  muitas  vezes  decididas  pelo  próprio  Chávez,  às  vezes  até

diretamente, durante suas intermináveis resenhas televisivas.

5 MADURO E A FALÊNCIA DO ESTADO CHAVISTA

No momento de uma reeleição presidencial antecipada e claramente projetada por

Nicolás Maduro e os dirigentes bolivarianos para evitar alternância de poder na mais alta

esfera do estado (Andreani, 2018), Maduro foi eleito para seu segundo mandato em maio

de  2018 com quase  70% dos  votos  em meio  a  uma forte  crise  econômica,  social  e

política. O mandatário ascendeu à cadeira presidencial da República após o falecimento

do líder máximo do chavismo, em 2013,  sob reclamações contundentes de fraude do

opositor  Henrique  Caprilles.  A  diferença  eleitoral  anunciada  à  época  pelo Conselho

Nacional Eleitoral indicou uma diferença de cerca de 1,6% dos votos apurados.

A  Venezuela  está  em  seu  quinto  ano  do  que  economistas  e  historiadores

caracterizam como a crise econômica mais virulenta em quase século e meio.  E isto

apesar de, durante o último boom do ouro negro (2003-2008, 2009-2013), os sucessivos

governos  de  Hugo  Chávez  terem  conseguido  arrecadar  uma  quantidade  recorde  de

petrodólares.

Embora a dívida pública per capita tenha triplicado em vinte anos, desde a última

eleição de Chávez, a inflação é a mais alta do mundo; a queda acumulada do PIB é de

cerca de 30%; a produção de petróleo foi reduzida quase pela metade; e as importações

estatais  de  alimentos,  medicamentos  e  outros  produtos  básicos  foram  reduzidas  em

quase 75%. Num contexto de desintegração generalizada dos serviços públicos e das

infraestruturas  (água,  eletricidade,  hospitais,  transportes,  bancos,  escolas),  a  situação

alimentar e sanitária tornou-se crítica, tal como o ressurgimento de elevados níveis de

subnutrição e mortalidade infantil, o desaparecimento de tratamentos vitais, tais como de

insuficiência renal, diabetes, HIV e o reaparecimento de epidemias esquecidas (difteria,

malária, sarampo, etc.). Se não bastasse o cenário que sugere o caos, some-se a isso a

enorme taxa de homicídios na região de Caracas que ultrapassou a marca de 80/100.000,
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com uma taxa de impunidade superior a 90% - dois outros recordes mundiais (Grajales,

2016).

Houve o surgimento dos chamados “distúrbios da fome” em várias partes do país.

Saques  ocasionais  são  registrados  em  lojas  de  supermercado  em  algumas  regiões.

Diante da precariedade de soluções oficiais para a situação através da distribuição de

alimentos realizada por militares, salários e  vouchers de alimentação distribuídos pelo

governo  quase  instantaneamente  devorados  pela  hiperinflação,  assiste-se  ao

esvaziamento dos estoques das lojas. Pode ser que Maduro tenha alcançado uma das

chamadas “Vitórias de Pirro” (Velasco, 2018).

Embora não se possa prever a viabilidade de neutralizar a oposição partidária, a

pouco fortalecida na Mesa da Unidade Democrática (MUD), o que está em jogo é um

regime  autoritário  baseado  em  um  conjunto  de  mecanismos  arraigados.  No  plano

econômico, é claro que se trata de uma dinâmica consolidada de patrimonialização do

Estado por uma coalizão de clãs político-militares com interesses mais ou menos diretos e

transnacionalizados na exploração de recursos naturais  e  na  importação de produtos

acabados, bem como em toda uma série de ilícitos.

Este modo de acumulação de capital  através do aluguel  e roubo,  difundido em

formas  menos  “escandalosas”,  através  de  uma  sociedade  distintamente

(petro)mercantilista onde o serviço e muitas vezes os empregos informais dominam, anda

de mãos dadas com a distribuição clientelista de benesses com a finalidade de cooptação

de regiões e potenciais concorrentes, bem como a transferência de bens e serviços de

primeira  necessidade  para  as  regiões  de  população  mais  vulnerável.  É  o  Estado

centralizando as ações para a distribuição de alimentos, remédios, serviços essenciais

para a população, mas fomentando numa intrincada rede de corrupção.

O regime combina mecanismos comuns à maioria dos autoritarismos: supervisão

da justiça, manipulação das normas, repressão oficial e clandestina do protesto. Há ainda

várias formas de coerção totalitária,  entre o assédio público sistemático de figuras da

oposição e “traidores” (dissidentes) e tentativas de registar preferências partidárias de

beneficiários de assistência sócio-humanitária.  Por  outro lado,  há a predominância de

omissão na regulação de ilicitudes econômicas cometidas por agentes públicos e das

variadas violências que lhes estão subjacentes.
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6 OS PROTESTOS DE MADURO

Os maciços protestos de fevereiro a abril de 2014, rotulados desde o início pelo

oficialismo como “golpe de Estado silencioso guiado por Washington”, resultou em cerca

de quarenta mortes (PROVEA, 2014).

Iniciado por estudantes do Oeste do país contra a insegurança e a escassez de

produtos subsidiados ou regulados, o movimento foi rapidamente tomado pelo lema “Fora,

Maduro”,  promovido  por  um  setor  considerado  radical  do  MUD,  uma  inclinação  já

conhecida desde os protestos contra a eleição duramente criticada pela oposição, vencida

por Maduro sobre Caprilles em abril de 2013, cuja auditoria fora negada pelo Conselho

Nacional Eleitoral.

Depois do assassinato de dois estudantes na primeira manifestação em Caracas,

sob o pretexto de ataques sofridos por militantes da Revolução, e sobretudo diante da

confluência nas ruas de estudantes e militantes do MUD com elementos neutros (nem

PSUV nem MUD) de características  mais  populares  (Cifuentes,  2014)  que os  órgãos

oficiais  repressivos  e  os  “colectivos”  paramilitares  chavistas  passaram  a  impor  uma

brutalidade até então desconhecida. Isso ocorrido num contexto em líderes do MUD e

políticos  eram  taxados  publicamente  de  “extrema  direita”,  acusados  de  “traidores  da

Pátria”,  como  uma  senha  para  justificar  as  ações  violentas  do  oficialismo  contra  os

manifestantes.  Como forma de  enfraquecer  a  empreitada,  o  líder  do  Partido  Popular

Voluntário Leopoldo López e o Prefeito de San Cristóbal Daniel Ceballos foram presos, e

a deputada Maria Corina Machado teve seu mandato cassado. Vários periódicos foram

então  comprados  por  empresários  pró-Maduro,  como Últimas  Notícias  e  El  Universal

(Hernández, 2015).

No início de 2015, enquanto em Caracas a “ultra-direita”  ainda era acusada do

assassinato do jovem deputado do PSUV Robert Serra (sem qualquer investigação) e o

anti-chavista e prefeito Antonio Ledezma era preso por “conspiração”, o Estado de Mérida

foi  palco  do  primeiro  caso  de  “desaparecimento  forçado”  durante  a  Revolução,  o  de

Alcedo Mora, um ativista local  e  funcionário público.  Um chavista,  que investigava as

ligações corruptas entre seus superiores e a companhia petrolífera nacional PDVSA.

O Serviço de Inteligência Bolivariano forjou provas, como explicou do exílio a ex-

Procuradora-Geral e chavista crítica Luisa Ortega, para condenar Leopoldo López a 13

anos de prisão como responsável pelas mortes dos protestos de 2014 (Época, 2017).
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Nesse  contexto,  inaugurou-se  um  novo  tipo  de  empreendimento  amplamente

questionado  por  organizações  de  direitos  humanos  internacionais:  a  Operação  de

Libertação e Proteção do Povo (OLP), que se destina a lutar contra o banditismo e o

contrabando de bens essenciais, mas sem perturbar indevidamente militares envolvidos,

(El País, 2017).

Assim, a OLP é acusada pelas execuções com números estimados em mais de mil

no período 2015-2017,  somando-se a cerca de 8.000 mortes similares em operações

desde 2013, (Observatorio Venezolano de Violencia, 2018).

No  final  de  2015,  ao  conquistar  dois  terços  da  Assembleia  Nacional  -  a  sua

segunda vitória nacional em cerca de 20 eleições - a MUD ganhou, entre outras coisas, o

direito de veto sobre a dívida pública e as nomeações ministeriais, bem como o direito de

alterar  a  Constituição.  No  entanto,  o  Tribunal  Supremo  de  Justiça  (TSJ)  invalidou  a

eleição de três deputados indígenas do MUD (e um do PSUV por uma questão formal),

antes de sua posse, por fraudes que ainda não comprovadas. O TSJ então quebrou todas

as leis aprovadas pela maioria anti-chavista da Assembleia no início de 2016, incluindo as

relativas ao recebimento de ajuda humanitária (“imperialista”) internacional e a entrega de

títulos de propriedade (“capitalista”) às famílias alojadas pela Misión Vivienda, deixadas à

mercê dos achacadores chavistas locais.

Por  seu  lado,  Maduro  foi  autorizado  pela  Assembleia  a  emitir  um  Decreto  de

Estado de Emergência Econômica renovável infinitamente e a instituir dois planos vitais

para  seu  grupo.  Por  um lado,  diante  da  banalização  das  filas  de  intermináveis  para

adquirir alimentos e de todo tipo de vexações diante das lojas supervisionadas por grupos

ativistas do PSUV, as Comissões Locais de Abastecimento e Produção (CLAPs) foram

responsáveis  pela  venda  de  alimentos  importados,  grande  parte  dos  quais  vendidos

através de empresas ligadas ao clã presidencial, (Armando, 2017).

Diante da persistência dos baixos preços do petróleo e do crescente declínio da

produção da PDVSA, o mega-projeto do Arco Mineiro Orinoco, ou seja,  a exploração

“eco-socialista” das porções florestais do sul do país (ricos em ouro, diamantes, bauxita,

cobalto) por “empresas mistas”: entre multinacionais chinesas, russas e norte-americanas,

e empresas militares locais ligadas ao PSUV, foi formalizado. Trata-se de um projeto que

expõe cerca de 13% do território do país ao risco ambiental, numa região que representa

uma das  principais  reservas  de  água  e  biodiversidade  do  mundo;  mas  ratificado  por

Chávez antes  de  sua morte,  e  supostamente  proíbe  as  máfias  que  costumam cobrir

cooperativas de mineiros artesanais - sob os olhos dos muitos soldados presentes no
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local - assim como os resíduos de grupos armados colombianos (de todos os matizes

ideológicos)  que  gostam  de  mão-de-obra  indígena  semi-escrava.  (Arco  Minero  del

Orinoco, 2017).

Como o  MUD na Assembleia  em 2016 iniciou  os  procedimentos  legais  para  a

realização de um referendo revogatório contra Maduro, também solicitado pelas figuras

civis e militares chavistas que se reuniram na Plataforma para a Defesa da Constituição, o

Conselho  Nacional  Eleitoral  (CNE),  também  nas  mãos  do  PSUV,  modificou

constantemente  as  regras,  até  cancelar  a  coleta  das  assinaturas  exigidas  (20%  do

eleitorado), sob o pretexto de irregularidades, até hoje não comprovadas. Enquanto em

meio a grandes manifestações pró-referendo e protestos, o MUD foi  atingido por uma

nova  onda  de  prisões  arbitrárias.  O  CNE  também  suspendeu,  ainda,  as  eleições

regionais. Assim, quando, ao final de março de 2017, o TSJ anunciou que iria “substituir”

a Assembleia Nacional  com a instituição de uma Assembleia  Nacional  Constituinte,  e

imediatamente teve que retroceder a pedido público de Maduro após a denúncia por “sua”

Procuradora-Geral (Chavista) Luisa Ortega de uma “violação da ordem constitucional”, o

governo teve que enfrentar as mobilizações maciças (G1, 2017a).

Neste  caso,  e  apesar  de  o  que  pode  ter  sido  sugerido  por  análises  que  se

concentraram demasiado nos “bastiões históricos” da “esquerda” de Caracas, perdidos

pelo PSUV para o MUD nas eleições legislativas, o fato é que os habitantes dos bairros

populares não “desceram” para os protestos, (Nueva Sociedad, 2017). Pois nem mesmo

os comunicadores populares da capital têm avisado o governo do contrário. Mesmo que

fosse  para  louvar  a  mentalidade  cívica  dos  seus  ou  para  garantir  que  não  haveria

represálias por parte das CLAP, (Misión Verdad, 2017).

Em todo caso, foi a fluidez e a versatilidade relativamente agudas das mobilizações

do  chavismo  que  levaram  Maduro  a  convocar  uma  nova  forma  de  Assembleia

Constituinte. Ao contrário da iniciativa de Chávez em 1999, desta feita não foi submetida a

referendo, e o sistema de votação adotado garantiu uma maioria mais ou menos certa

para o PSUV: combinou um componente territorial no qual os municípios rurais tinham

tanto peso quanto dez vezes mais áreas urbanas povoadas, e um componente setorial no

qual cerca de 5 milhões de eleitores foram excluídos. Diante da escalada com armas

desiguais e do protesto da Promotora-Geral Ortega, que culpou os governantes de quebra

da  ordem  constitucional,  o  general  Vladimir  Padrino  López,  um  dos  mais  ilustres

chavistas, começou a encaminhar centenas de civis aos tribunais militares.
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Desde o final de 2017, em nome das quase 150 mortes ocorridas entre abril  e

agosto, cerca de dois terços delas devido à repressão paraestatal, a “Lei contra o ódio,

pela convivência pacífica e pela tolerância” aprovada por unanimidade pela Assembleia

Constituinte  oficialista  permitiu  à  SEBIN  aumentar  o  número  de  prisões  de  cidadãos

protestantes  nas  redes  sociais,  líderes  comunitários  e  supostos  líderes  de  protestos

locais, ou sindicalistas do setor público denunciando a corrupção. No primeiro trimestre de

2018, dos ativistas de base, políticos e manifestantes comuns presos desde 2014, quase

300 ainda estavam atrás das grades, muitos deles sem terem sido julgados, e outros mais

apesar das ordens de libertação emitidas pelo Ministério Público em 2017. Recentemente,

alguns foram mesmo feitos reféns por bandos criminosos, que muitas vezes dominam as

prisões (Observatorio Venezolano, 2018).

7 AUTOPROCLAMAÇÃO DE JUAN GUAIDÓ

Em meio ao cenário de crise acentuada nos espectros político, econômico e social,

Maduro se depara com uma movimentação pouco usual. O presidente da Assembleia

Nacional  Juan Gerardo Guaidó Márquez, em meio a uma manifestação convocada pela

oposição, no dia 23 de janeiro de 2019, em praça pública se autoproclama presidente

interino da Venezuela, sob a promessa de conduzir um novo processo eleitoral, por não

reconhecer Maduro no cargo (G1, 2019b).

Dias  antes,  no  dia  15  de  janeiro,  a  Assembleia  Nacional,  majoritariamente

oposicionista,  em sessão  plenária  declarou  Nicolás  Maduro  “usurpador”  do  cargo  de

presidente  da República.  O intuito  era  tornar  a  Presidência  de  Maduro  “juridicamente

ineficaz” e oferecer respaldo legal a militares e agentes de segurança a desobedecer a

autoridade de Maduro. Tal medida poderia causar uma cisão nos quartéis, empurrando a

solução do impasse para as máximas lideranças castrenses (G1, 2019c).

No dia 21 de janeiro, portanto dois dias antes da autoproclamação por Guaidó, o

Tribunal  Supremo  de  Justiça  da  Venezuela  (TSJ)  tornou  nulo  todos  os  atos  da

Assembleia Nacional desde 05 de janeiro, data em que Guaidó assumiu a presidência da

casa (G1, 2019d).

Nicolás  Maduro  prestou  juramento  no  dia  10  de  janeiro  no  TSJ,  contrariando

dispositivo constitucional que estabelece a Assembleia Nacional como sendo a instância

para  essa  formalidade.  Por  outro  lado,  Maduro  alega  que  a  própria  Constituição
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estabelece o TSJ como o local previsto quando em “condições especiais”. Para Maduro,

trata-se de condição especial (G1, 2019e).

Ademais  da  questão  do  local  do  juramento  e  posse,  a  oposição  questiona  a

legalidade do pleito eleitoral que reconduziu Maduro à cadeira presidencial, vencido pelo

candidato chavista obtendo cerca de 70% dos votos, em meio à severa crise econômica

por que passa o país (G1, 2019e).

A investida de Juan Guaidó desencadeou amplo debate acerca do tema mundo

afora.  Diversos  países  declararam  reconhecer  Guaidó  como  presidente  interino  da

Venezuela. Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Suécia, além de Paraguai, Peru, Brasil,

Colômbia e Equador juntaram-se aos cerca de cinquenta países a apoiar a medida de

Guaidó.  Estima-se  que  cerca  quatorze  países,  tais  como  China,  Rússia  e  Turquia

imediatamente dedicaram a Maduro seu apoio (BBC, 2019).

Acentuou-se ainda mais o isolamento de Nicolás Maduro após a Organização dos

Estados Americanos (OEA)  e a  União Europeia (UE)  também declararem reconhecer

Juan  Guaidó  como  presidente  interino  e  reiteraram  moções  de  que  devam  ser

convocadas novas eleições no país em processo a ser conduzido por Juan Guaidó.

Essas posições agravaram sobremaneira as tensões no país, apontando para o

agravamento  das  tensões  políticas  já  efervescentes  pelo  quadro  econômico  e  social

vivido pela  nação.  A frágil  situação econômica torna-se ponto central,  relacionada ao

esgotamento do regime político hoje conduzido por Nicolás Maduro.

De toda forma, Nicolás Maduro dá sinais de controle das instituições do país, o que

tende a apontar para sua prevalência no cargo.

Carlos Malamud, pesquisador do Instituto Real Elcano, declarou que Guaidó não

possui  controle  das instituições na Venezuela,  o  que sugere que o apoio obtido pelo

presidente da Assembleia Nacional na comunidade internacional tende a ser simbólico.

Ele entende que a pressão dos países segue no sentido de que Guaidó convoque novas

eleições, mas que a comunidade internacional sabe que o parlamentar não dispõe de

meios para conduzir o processo. O objetivo seria pressionar Maduro a se afastar para

permitir um processo estável (BBC, 2019).

No entanto, medidas práticas foram adotadas pelos Estados Unidos, ao atribuir a

Guaidó a autoridade para administrar as contas oficiais da Venezuela no Federal Bank em

Nova York e outros  bancos assegurados nos Estados Unidos.  Contra o governo não

reconhecido de Nicolás Maduro, anunciaram sanções contra a PDVSA. Segundo John



27

Bolton, tal medida poderia representar o bloqueio de 7 bilhões de dólares em ativos da

petroleira e evitar um lucro estimado de 11 bilhões no ano de 2020 (BBC, 2019).

Já  Sandra  Borda,  professora  da  Universidade  dos  Andes,  o  reconhecimento

internacional  a  Guaidó  é  uma  ‘jogada  política  para  forçar  uma  transição”.  De  nada

adiantaria se isso não se converter em pressão social (BBC, 2019).

Jorge Galindo, analista político baseado na Colômbia, entende que Maduro detém

o monopólio da violência, ao ter a FANB a seu lado. O apoio só poderia ter resultado

pragmático se ajudasse a aglomerar membros da Força Armada de dentro do regime por

causa diversa (BBC, 2019).

Desde a ascensão de Chávez ao poder em 1998, FANB foi instada a se infiltrar na

estrutura do Estado. Além de ocupar cargos estatais, aos militares foram franqueados

generosos  nacos  na  estrutura  econômica  do  país.  Tais  fatias  podem  ser  relativas  a

negócios lícitos ou não (BBC, 2019). Teriam sido cooptados os militares?

8 MADURO E A LEALDADE DA FANB

Apesar da quase falência do país, o suporte da FANB, que ajuda a manter Maduro

no poder,  passa por  esporádicos episódios  de dissidências  isoladas,  sem no entanto

representar significativo sinal de arrefecimento do importante apoio (Lameirinhas, 2019). 

Existe  o temor do oficialismo de um relativo descontentamento com a situação

econômica e social do país por parte de sargentos, cabos e soldados. Receia-se também

que tal  descontentamento venha a contaminar oficiais de patente intermediária,  o que

poderia desencadear um confronto mais intenso. Por outro lado, há a convicção de que

comandantes militares e da Guarda Nacional Bolivariana enriqueceram com o chavismo e

que estes desconfiariam na capacidade e na disposição de Guaidó de cumprir possíveis

acordos de anistia (Lameirinhas, 2019).

Até então, o mais graduado militar a declarar apoio a Guaidó foi o general da Força

Aérea  Francisco  Rodriguez,  declarando-se  por  meio  de  transmissão  da  Internet.  Ele

chegou a afirmar que “90% da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) não estão com

o ditador,  estão com o povo da Venezuela”. A declaração do general foi  prontamente

rechaçada pelo Comando de Defesa Aeroespacial Integral, sob as acusações de traição

de juramento à Pátria e obediência de “pretensões estrangeiras” (Lameirinhas, 2019).

Após  a  autoproclamação  de  Guaidó,  Maduro  passou  a  frequentar  os  quartéis

conclamando-os à “lealdade bolivariana”, sob o pretexto de participar das comemorações
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do 4 de fevereiro de 1992, a tentativa de golpe levado a cabo pelo MBR sob a liderança

de Hugo Chávez (Lameirinhas, 2019).

Informações vindas de líderes da oposição davam conta de que agentes do serviço

de  inteligência  cubano  estavam  engendrados  para  detectar  focos  de  insurgência  na

caserna (Lameirinhas, 2019).

Como já abordado anteriormente, as origens da sólida relação dos militares com o

chavismo remonta ao MBR no intento do golpe de 1992. Manuel Caballero, historiador

venezuelano morto em 2010, qualificava o 4 de fevereiro como o marco “do partido militar

que abrigaria todos os atos do chavismo a partir de então” (LAMEIRINHAS, 2019).

A força dos militares na estrutura do regime ganharia ainda mais força ao debelar a

tentativa de golpe sofrida por Chávez em 2002. Ademais, com os militares, o governo

conseguiu debelar uma greve que paralisou a produção da PDVSA (Lameirinhas, 2019).

Com  o  golpe  fracassado,  o  governo  teve  força  para  realizar  uma  verdadeira

limpeza nas fileiras da FANB. Um ano depois já não existia nos quartéis um oficial sequer

que  questionasse  qualquer  ação  de  Chávez,  costumava  afirmar  o  jornalista  Teodoro

Petkof (Lameirinhas, 2019).

O grupo de militares que ocupou a estrutura estatal e obteve espaços generosos

na economia venezuelana passou a ser denominada “boliburguesia”. Esse grupo passou

a controlar a produção de petróleo, além da extração de minérios. Empresas pertencentes

aberta ou indiretamente a comandantes militares tiveram acesso a contratos lucrativos

com o estado em diversas áreas, que vão de serviços de coletas de lixo à produção de

alimentos e de bens de consumo (Lameirinhas, 2019).

O crescente desbastecimento fez surgir  a oportunidade de lucros ilegais com a

comercialização de contrabando, com a facilidade de se obter clandestinamente produtos

no  mercado  exterior  comumente  em falta  no  país.  Acrescente-se  a  esse  modelo  de

negócio a atuação no mercado paralelo, haja vista a enorme diferença do valor do câmbio

entre a cotação oficial e a do negro (Lameirinhas, 2019).

Já  para  (Marco  e  Ontiveros,  2019),  os  militares  estão  inseridos  em  diversas

atividades importantes para o estado. Frequentemente, civis presos por distúrbios nas

manifestações ou por saque de alimentos são julgados por tribunais militares, o que vem

sendo objeto de crítica por parte de ONG de direitos humanos.

Para  Hernan  Castillo,  professor  de  Ciências  Políticas  da  Universidade  Simón

Bolívar, os militares estão mais presentes que nunca nas atividades da sociedade civil,

(Marco e Ontiveros, 2019).
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Clíver  Alcalá,  ex-militar,  entende  que  Maduro  incentivou  a  intensificação  na

aproximação dos militares com políticos. O envolvimento com o desenvolvimento nacional

e  com a  vida  cotidiana  da  sociedade  é  mais  intensa  que  nunca.  Ainda  para  Alcalá,

Maduro perdera o apoio de políticos e da sociedade civil, buscando ancorar nos militares

sua permanência no poder (Marco e Ontiveros, 2019).

Segundo (Marco e Ontiveros, 2019), num país onde a escassez de alimentos como

café, arroz e até produtos básicos como papel higiênico e absorventes íntimos, dedicou-

se aos militares a tarefa de controlar a distribuição desses itens, além do petróleo.

A possibilidade de anistia  por  parte  de Guaidó poderia,  numa primeira análise,

beneficiar oficiais de alta patente com envolvimento com o Cartel  de Los Soles numa

associação com traficantes para o envio de cocaína para os EUA (Lameirinhas, 2019).

Investigações do DEA, o departamento antidrogas norteamericano, indicam vínculo

de elementos importantes da estrutura do chavismo com o cartel. Nomes pertencentes ao

núcleo  duro  do regime como o  atual  presidente  da  Assembleia  Nacional  Constituinte

Diosdado  Cabello  e  o  comandante  da  Guarda  Nacional  Bolivariana  Néstor  Reverol

rejeitam as acusações veementemente (Lameirinhas, 2019).

Existe um consenso entre especialistas que a queda do regime chavista somente

seria viável com o consentimento das mais elevadas lideranças castrenses.

Para (Marco e Ontiveros, 2019), se existe uma tendência de fortalecimento dos

laços de lealdade entre Maduro e a alta liderança, o mesmo não ocorre nos níveis mais

baixos.

As  patentes  mais  baixas  tiveram  que  conviver  com  as  dificuldades  do

desabastecimento como qualquer cidadão, bem como seus familiares, também têm que

lidar com a falta de combustíveis, de arroz, de remédios.

Guaidó declarou abertamente sua intenção de conceder anistia aos militares, caso

decidam pela posição favorável à distensão do regime, prometendo o parlamentar que

seriam perdoados todos os delitos cometidos sob a vigência do modelo político em vigor.

Entretanto há líderes da oposição que consideram uma promessa difícil  de ser

cumprida,  uma vez que a aplicação dos dispositivos  legais  não estariam a  cargo do

presidente, mas da estrutura de justiça do país.

Especialmente  nos casos de violação de direitos  humanos seria  extremamente

difícil de se encontrar previsão legal na Constituição. Poderia ser semelhante ao ocorrido

em outros países, após a queda de ditadores, quando o aparato jurídico entrou em ação

para cumprir os preceitos legais em vigência no país (Lameirinhas, 2019).



30

9 PADRINO LÓPEZ, UMA LIDERANÇA

Vladimir Padrino López era coronel de Exército quando da tentativa de golpe de

estado levado a cabo contra Hugo Chávez em 2002. Permaneceu fiel ao mandatário até a

resolução da crise.  Após isso,  foi  alçado ao cargo de chefe de Defesa e, depois,  foi

nomeado comandante das Forças Armadas venezuelanas.  Maduro o empossou como

ministro da Defesa desde 2014, posto que ocupa até hoje (Marco e Ontiveros, 2019).

Padrino é uma reconhecida liderança dentro das Forças Armadas, mas também

respeitado no meio civil, em especial, dentro da estrutura do oficialismo.

No dia 24 de janeiro de 2019, um dia após a autoproclamação de Guaidó, Padrino

López reuniu a alta cúpula da FANB para declarar o irrestrito apoio ao governo de Nicolás

Maduro.

Utilizando-se de palavras fortes, classificou de “muito perigosa”, “fato gravíssimo e

aberrante” a tentativa de se instalar um governo paralelo no país (TSF, 2019).

Sustentou que “um homem levantando a mão, autoproclamando-se presidente, é

um  assunto  gravíssimo  que  atenta  contra  o  Estado  de  Direito”.  Ressaltou  que  a

“sustentabilidade jurídica” do fato é nula.  Acusou o que classificou de “ultradireita”  de

querer dividir o país.

Declarou que os Estados Unidos e outros governos estão promovendo uma guerra

econômica contra a Venezuela, nação com as “maiores reservas de petróleo do mundo”.

10 CONCLUSÃO

A Venezuela representa um interesse particular para a comunidade internacional,

haja vista a gravidade do que vem sucedendo naquele país, face à gravidade dos fatos

políticos,  econômicos  e  sociais  em  curso  naquela  República.  Seu  caso  tem  obtido

significativa relevância nos debates, decorrentes do agravamento do cenário do país.

Nesse contexto, verifica-se o papel da FANB no regime político vigente, instituição

que apresenta intrínseca relação com a estrutura governamental venezuelana. Assim, o

presente trabalho buscou responder de que forma a FANB influencia na sustentação do

modelo político em vigor, a partir da ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1999.

Para  compreensão da questão central  do  problema do trabalho,  foi  necessário

visitar o evento considerado um marco nas relações das Forças Armadas com o que viria

a constituir o núcleo político ascendente com Hugo Chávez quando de sua eleição em
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1999. A tentativa do golpe militar de 1992 impetrado pelo MBR-200, apresenta ao país um

grupo de militares insurgentes com ambições políticas, sob a liderança do então tenente-

coronel Hugo Chávez. Lameirinhas (2019) registra que o historiador Manuel Caballero

considerava  esse  evento  o  marco  “do  partido  militar  que  abrigaria  todos  os  atos  do

chavismo a partir  de então”.  Resta emblemático que o atual  presidente da República

Bolivariana  da  Venezuela  Nicolás  Maduro  já  integrava  a  célula  civil  do  MBR-200,

organização majoritariamente militar, quando da tentativa do golpe de 1992.

A ascensão de Chávez ao poder, em 1999, naturalmente instou membros da FANB

a ocupar postos importantes na estrutura estatal. Lameirinhas (2019) registra que com a

tentativa de golpe contra Hugo Chávez em 2002 a força dos militares na estrutura do

poder seria ainda mais fortalecida.

Após  o  falecimento  de  Hugo  Chávez,  Maduro  é  eleito  e  enfrenta  massivos

protestos já em seu primeiro ano no poder (PROVEA, 2014).  Ante o agravamento do

quadro econômico e social do país, restava a Maduro buscar apoio nas instituições mais

inclinadas a prestar-lhe sustentação no poder.

A autoproclamação de Juan Guaidó viria a ser mais uma marca de instabilidade,

num cenário já marcadamente grave para o governo de Maduro, em especial pelo apoio

político  prestado  pelas  principais  democracias  ocidentais  e  importantes  organismos

internacionais como OEA e UE ao presidente da Assembleia Nacional.

Apesar  do  estado  de  quase  falência  econômica,  a  FANB  constitui  elemento

essencial  de  sustentação  do  governo,  a  despeito  de  dissidências  isoladas e  de

comandantes  militares  e  da  Guarda  Nacional  Bolivariana  que  enriqueceram  com  o

chavismo desconfiariam na capacidade e na disposição de Guaidó de cumprir possíveis

acordos de anistia (Lameirinhas, 2019).

Tal  fenômeno se  explica  pela  ocupação  na  estrutura  do  estado  por  parte  dos

integrantes FANB. Esse grupo que passou a controlar a produção do petróleo, a extração

de minérios tiveram acesso a significativos contratos com o estado estabelecendo uma

intrincada estrutura de suporte ao estado. A relação passa a ser de dupla via.

Ressalte-se  ainda  o  contexto  de  crescente  desabastecimento  de  produtos

essenciais, o que fez criar um modelo de mercado clandestino controlado por integrantes

da FANB, ademais das significantes diferenças de câmbio oficial e paralelo que favorece

a atuação de militares no mercado negro de câmbio (Lameirinhas, 2019).
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Ainda mais graves e sensíveis são acusações do DEA acerca de envolvimento com

o Cartel  de Soles de nomes como Diosdado Cabello e Néstor Reverol  para envio de

cocaína para os Estados Unidos (Lameirinhas, 2019).

Esse intrincado cenário aponta para a necessidade de manutenção do regime, a

despeito das adversidades políticas, econômicas e sociais vividas pelo país, sentenciando

a  permanência  do  status  quo,  colocando  os  integrantes  da  FANB  no  centro  da

problemática.  A  sustentação  ao  regime  deixaria  de  ser  tão  somente  uma  convicção

política ou ideológica.

Um dia após a autoproclamação de Juan Guaydó, ato que avivou a atenção da

comunidade internacional para a Venezuela e que trazia elevado potencial de ebulição a

um país já imerso em problemas políticos, Padrino López, ministro da Defesa do governo

Maduro, pôs fim a qualquer dúvida quanto à posição da FANB em relação ao tema.

Após um período de cerca de 24 horas de incerteza quanto ao posicionamento da

FANB sobre a crise sucedida após a autoproclamação,  o  pronunciamento de Padrino

trouxe o posicionamento institucional e, especialmente, da mais elevada liderança militar

do país. Terminavam ali conjecturas, suposições e projeções. A Força Armada Bolivariana

tinha um posicionamento expresso por seu líder máximo.

Pelo exposto, pelos dados coletados no presente trabalho, coligidos e analisados

de forma a responder seu problema central, este autor delibera, pelo menos por ora, que

a  FANB  constitui  fator  preponderante  na  sustentação  do  modelo  político  vigente  na

Venezuela.

De toda ordem, face à impossibilidade do definitivo, seja por limitações temporais,

mudanças de cenários, bem como da delimitação do tema do presente estudo, sugere-se

a proposição de novas pesquisas, a partir  de perspectivas similares ou adjacentes ao

presente trabalho,  como, por exemplo,  a identificação de outras estruturas do modelo

político estudado que possam exercer papel similar ao do objeto deste estudo.
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