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RESUMO 

 

 

A pretensão deste trabalho foi o de analisar o discurso da revista semanal Veja 

sobre o governo de Hugo Chávez Frías, atual presidente da República 

Bolivariana da Venezuela. Através da leitura das reportagens, procuramos 

apresentar o comportamento da revista em relação ao se governo e a forma 

que sua política é classificada, representada. Reunimos edições da revista, 

entre 1998 a 2002, início do seu governo - eleito em dezembro de 1998, toma 

posse no início de 1999, período da tentativa de golpe (frustrada) em abril de 

2002. O trabalho procura mostrar como as matérias não são isentas e que há 

um claro posicionamento ideológico da revista, que se insere no conjunto mais 

geral da mídia conservadora e anti-Chávez. O presidente, eleito e reeleito 

democraticamente, aparece sempre nas diversas reportagens da revista 

caracterizado como golpista, ditador, populista, fanfarrão. O nosso objetivo é o 

de revelar como Veja criou uma imagem negativa do presidente da Venezuela, 

coerente com os princípios neoliberais defendidos pela revista. A Venezuela 

com Hugo Chávez, com a chamada “Revolução Bolivariana”, realiza uma 

experiência singular de governo num país de larga tradição antidemocrática e 

afirma caminhar na contracorrente do pensamento hegemônico neoliberal. Em 

contrapartida, a revista Veja se apresenta com um representante da burguesia 

financeira e importante sujeito na construção e continuidade do neoliberalismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Hugo Chávez; Venezuela; revista Veja; mídia; cobertura jornalística; 

manipulação; desqualificação política. 
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ABSTRACT 

 

The intention of this study was to analyze the speech about the weekly 

magazine “Veja” on the government of Hugo Chávez Frías, current president of 

the Bolivarian Republic of Venezuela. By reading the reports, we present the 

behavior of the magazine over its government and its policy and the way it is 

classified and represented. We have collected issues of the magazine from 

1998 to 2002 the beginning of his government - elected in December 1998, 

taking office in early 1999 - until the coup attempt (unsuccessful) in April 2002. 

This study seeks to show how the papers are not exempt and there is a clear 

ideological stance of the magazine, which falls within the more general set of 

conservative media and anti-Chávez. The president, elected and reelected 

democratically, always appears in various magazine articles as featured coup, 

dictator, populist buck. Our goal is to reveal how “Veja” has created a negative 

image of Venezuela's president, consistent with the neo-liberal principles 

espoused by the magazine. The Venezuela with Hugo Chavez, with the 

"Bolivarian Revolution", performs a singular experience of government in a 

country with a long tradition undemocratic and says walks in against the counter 

hegemonic neoliberal though. In contrast, Veja magazine presents itself as a 

representative of the financial bourgeoisie and important subject in the 

construction and continuity of neoliberalism. 

  

KEY WORDS 

Hugo Chávez, Venezuela; Veja magazine, media, news coverage; 

manipulation; disqualification policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, em vários países da América Latina têm sido eleitos 

governos de esquerda, como é o caso do Uruguai, Equador, Bolívia e da 

Venezuela com a chegada de Hugo Chávez ao poder nas eleições de 

dezembro de 1998. Em 2012, completa-se treze anos de governo chavista, e 

ao longo desse período, a administração tem enfrentado a poderosa mídia local 

e a mídia conservadora fora da Venezuela e, especialmente enfrentado 

interesses de setores empresariais dos Estados Unidos que mantinham 

empresas no país (em particular ligadas ao setor petrolífero) antes da posse de 

Hugo Chávez e tiveram seus interesses contrariados no novo governo.  

Hugo Chávez Frías tem defendido no seu discurso a soberania nacional, 

a conscientização politica dos venezuelanos, lutado para ampliar os espaços 

democráticos de participação popular e ainda, o desejo de libertar a Venezuela 

do projeto neoliberal. Foi eleito por uma maioria esmagadora, num país rico em 

petróleo, mas que seus recursos não chegavam para a miserável população 

venezuelana, sendo uma região de extrema importância para os Estados 

unidos. 

Chávez aparece no cenário político como uma figura polêmica, não só 

por causa do seu discurso revolucionário, mas também pelas suas ações que 

têm levado a opinião pública nacional e internacional a questionar sua forma de 

governar. Casos como sua aproximação com países do Oriente Médio (Líbia, 

Irã, Iraque) causou um desconforto no cenário político internacional, levantando 

debates acerca do seu governo, se assemelha-se mais com uma democracia 

ou ditadura. 

Dentro da América Latina, Chávez deseja aproximar os países vizinhos 

como requisito para expandir a Revolução Bolivariana e, implantar no 

continente o chamado socialismo do século XXI, que segundo expressa, poder 

aos pobres, democracia e combate ao neoliberalismo. 
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Nos seus primeiros anos no poder acumulou muitos inimigos, em 

especial aqueles que já haviam governado o país e que detinham um grande 

poder econômico. Também podemos citar como seu oponente os meios de 

comunicação, que antes apresentaram Chávez pela primeira vez, quando do 

golpe de Estado que fracassou em 1992, contra um presidente corrupto e 

depois condenado por corrupção, e que agora tem entrado em grande conflito 

com o governo, tendo até Chávez não renovado a concessão de uma emissora 

do país, em 2007. 

A sua trajetória politica também vem sendo tratada pelos meios de 

comunicação do Brasil, alguns desses sendo marcados por fortes discursos 

ideológicos. Por isso, a pretensão deste trabalho em analisar como a mídia 

comercial do Brasil, mais especificamente a revista Veja, observa o governo 

venezuelano. 

A revista Veja é a mais influente mídia do país, cuja tiragem por semana 

chega a ser de mais de um milhão de exemplares. Antes da eleição de Chávez 

na Venezuela, a mídia imprensa nem citava tanto o país nas suas páginas, 

após sua eleição a revista Veja passou a destinar um grande espaço para 

cobrir o governo, as suas características e especialmente para desqualificá-lo.  

O interesse do nosso trabalho é o de apresentar a maneira como Veja 

cria uma imagem do governo venezuelano, no período que corresponde à 

posse de Hugo Chávez como presidente da Venezuela até a tentativa de golpe 

em abril de 2002, quando a revista, como outros órgãos da imprensa 

conservadora dentro e fora da Venezuela apoiou o golpe.  Para isso, 

analisamos as marcas discursivas que a revista constrói nas suas matérias, as 

qualidades aferidas ao governante Chávez. 

Para a composição do corpus de pesquisa reunimos edições da revista, 

entre 1998 a 2002, (início do seu governo, período também que houve a 

tentativa de golpe (frustrada) em abril de 2002). A preferência pelo período da 

análise deve-se ao foto de ser o início do seu mandato, também pelo 

acontecimento do golpe com participação ativa da mídia do país. 
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O trabalho é formado pela introdução e pelos seguintes capítulos: no 

segundo capítulo da dissertação, cujo título é Jornalismo e a (des)construção 

da notícia, apresentamos um debate sobre o papel desinformador da mídia no 

mundo contemporâneo, suas formas de manipulação e a que interesses eles 

servem. Num segundo momento tratamos da história da revista Veja e seu 

discurso.   

No terceiro capítulo, expusemos sobre o sistema democrático da 

Venezuela até chegar ao governo Chávez, com sua legítima ascensão ao 

poder. Ainda no mesmo capítulo, escrevemos sobre o golpe que Hugo Chávez 

sofreu no ano de 2002 e a política externa que o país vem adotando. 

No quarto e último capítulo, analisamos e discutimos sobre o início da 

cobertura da revista Veja sobre o governo chavista, suas primeiras aparições 

no periódico como golpista, autoritário, populista, etc. Apresentamos a análise 

das reportagens que caracterizam Hugo Chávez como antidemocrata e 

falastrão. Discutimos alguns conceitos de democracia na tentativa de mostrar 

as intenções captadas no discurso da revista Veja sobre a imagem negativa do 

governo. Avaliamos também como a revista Veja se comportou diante do golpe 

que Chávez sofreu no ano de 2002, suas intenções politicas e ideológicas. Por 

fim a conclusão do trabalho e as referências bibliográficas, que foram 

levantadas para dar suporte teórico à pesquisa. 
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2. JORNALISMO E A (DES)CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA 

 

 

2.1 MÍDIA E A OCULTAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

De fato a mídia é cada vez mais onipresente na vida humana, sabemos 

que as informações são indispensáveis para uma comunicação de massa 

numa democracia, contudo, nos dias de hoje nem todos concordam com a 

ideia de que a mídia é porta-voz da opinião pública, mas sim que ela é, 

segundo o jornalista Pascual Serrano (2011), brinquedo de alguns poucos 

homens ricos, onde o capitalista e o editor configuram-se nos novos tiranos que 

visam conquistar o mundo.  

 

É necessário debater a função da imprensa como “desinformadora” 

acerca da realidade contemporânea, expressa a historiadora Carla Luciana nos 

seus estudos sobre imprensa. Segundo Altamiro Borges (2009), a mídia nunca 

esteve tão venerável e nem sofreu tantos questionamentos da sociedade. 

 

O sociólogo francês, Ignácio Ramonet (1999), já havia escrito que a 

maioria dos grandes jornais pertence aos grandes grupos de comunicação e 

que são cada vez mais dependentes da receita publicitária. Para Ramonet, a 

informação foi transformada em mercadoria e, estamos distante do que 

representa ser o papel fundamental da mídia: elucidar e enriquecer o debate 

democrático. 

Ignácio Ramonet apresenta em A Tirania da Comunicação que a 

situação pela qual os meios de comunicação passam é de uma total crise, os 

sentimentos que dominam os cidadãos são os da desconfiança, descrença em 

relação à mídia. O autor apresenta uma visão do que é jornalismo e o que é 

anti-jornalismo, para isso ele cita alguns casos sobre como a mídia desenvolve 

seu papel na sociedade.  
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O autor afirma que o jornalismo de investigação da imprensa escrita foi 

trocado pelo jornalismo de revelação, onde os novos territórios de informação 

são a vida privada de personalidades públicas e os escândalos ligados à 

corrupção. O escritor cita dois exemplos dessa supermidiatização, o caso 

Diana e o caso Clinton-Lewinsky, os quais demostram o modo como a mídia 

aborda um episódio de maneira sensacionalista e não profissional. 

O caso da princesa Diana, sua morte e a do seu amante num acidente 

de carro em Paris, no ano de 1997, foi um furacão midiático. Os jornais 

britânicos bateram recordes de vendas, era uma luta de todos contra todos, 

afirma Ramonet (1999) tudo era possível nessa guerra, baixar o preço dos 

jornais, conceder prêmios, comprar confidências. Do mesmo modo aconteceu 

das relações do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, com a ex-

estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, que se desencadeou numa 

matéria midiática mundial. 

A mídia está sujeita a uma concorrência cada vez mais feroz; 
as pressões comerciais se intensificam. Muitos quadros 
dirigentes da mídia vêm doravante do universo empresarial e 
não mais do mundo jornalístico. Eles são menos sensíveis á 
veracidade da informação. Aos olhos deles, o news business, o 
mercado da informação, é antes de tudo um meio de gerar 
lucros. (RAMONET, 1999, p. 7). 

 

 De acordo com o jornalista, dois parâmetros exercem influência decisiva 

sobre a informação: o mimetismo mediático e a hiperemoção. O primeiro é uma 

febre que toma posse da mídia, que precisa apressadamente cobrir um fato, 

levando a um efeito bola de neve, como ele mesmo expressa, provoca uma 

espécie de autointoxicação. 

Quanto mais os meios de comunicação falam de um assunto, 
mais se persuadem, coletivamente, de que este assunto é 
indispensável, central, capital, e que é preciso dar−lhe ainda 
mais cobertura, consagrando−lhe mais tempo, mais recursos, 
mais jornalistas. (RAMONET, 1999, p. 9). 
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 Em segundo, a hiperemoção, que ao invés de apostar no rigor, frieza 

dos fatos, utiliza o espetacular, o emocional para fazer o jornalismo. Isso fez 

gerar a ideia de que a informação, na concepção de Ramonet, é sempre 

simplificável, redutível, capaz de converter-se em espetáculo de massa e 

decompor-se num certo número de segmentos, emoções. 

No livro, Desinformação: como os meios de comunicação ocultam o 

mundo, Serrano (2011) apresenta um estudo sobre como a mídia é um meio 

que desinforma, que oculta a verdade e que mente descaradamente. O escritor 

traz a problemática de que a maior parte das notícias é elaborada em resumo, 

sem qualquer aprofundamento crítico do assunto divulgado. Quanto à escolha 

da notícia, existem os filtros que são mecanismos que decidem o que será ou 

não noticiado. Pascual diz ser a prova da argumentação de que não existe 

neutralidade e nem imparcialidade informativa. 

Quando um jornal escolhe para a sua capa uma denúncia da 
Anistia Internacional ou o casamento de um membro de 
alguma monarquia europeia, por mais aparentemente objetiva 
que seja a sua representação, está tomando uma determinada 
posição. (SERRANO, 2011, p. 22). 

 

 Outro aspecto que Pascual Serrano aborda no livro é sobre a veracidade 

das informações transmitidas pelos meios de comunicação. Em sua ótica, os 

meios mentem, porém de maneira controlada para que não sejam descobertos 

ou percam a sua credibilidade. Para ele, os mecanismos de desinformação e 

manipulação são mais complexos que a mentira grosseira. (SERRANO, 2011, 

p. 31). O que acontece é a distorção da verdade, a própria obsessão pela 

competitividade da notícia faz com que os jornalistas esqueçam-se da 

realidade. 

 A Ditadura da Mídia de Altamiro Borges é uma denúncia política ao 

poder da mídia hegemônica. Em seu livro, Borges escreve que os “donos da 

mídia” detêm um grande poder, chegou até ser batizado de o “quarto poder”, 

contudo constituem uma verdadeira ditadura. 
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A mídia possui uma dupla função, uma delas está ligada ao campo 

ideológico, cujo objetivo é o de representar os interesses dominantes, e o outro 

papel concentra-se no plano econômico, ela como uma grande empresa 

capitalista, visa apenas alargar seus lucros. “Mas apesar da violenta 

concorrência, os impérios midiáticos se unem na defesa dos interesses da 

classe burguesa. Como empresas capitalistas, elas defendem o destrutivo 

padrão de produção e consumo do capitalismo”. (BORGES, 2009, p.16). 

 A preocupação dos meios de comunicação não é o de trazer notícias 

importantes sobre cultura, política, educação. Como o único objetivo da mídia é 

obter lucros, a prioridade está em transmitir uma informação baseada no 

espetáculo ou na informação-lixo. Segundo a perspectiva de Traquina (2004) 

pode-se descrever o jornalismo moderno distinguindo dois polos: o econômico 

ou comercial e o ideológico.  

O polo “econômico” ou “comercial” – com a comercialização da 
imprensa no século XIX, as notícias são a mercadoria de um 
negócio cada vez mais lucrativo; o polo “ideológico” ou 
“intelectual” – com a identificação da imprensa como elemento 
fundamental da teoria democrática, o jornalismo é visto como 
um serviço público em que as notícias são o alimento de que 
os cidadãos precisam para exercer os seus direitos 
democráticos. (TRAQUINA, 2004, p. 125-126). 

 

 Além disso, Altamiro Borges, expressa que as corporações midiáticas 

são instrumentos que servem à burguesia, inclusive o escritor apresenta no seu 

livro a ideia de que elas são máquinas de propaganda da guerra, as quais 

estão ligadas as grandes potências imperiais, para fazer uma cobertura 

favorável a esses países. Outro fator que cabe ressaltar é a afirmação de que a 

mídia é cúmplice da crise capitalista mundial: 

Ampla difusão dos valores destrutivos do neoliberalismo, que 
devastou o mundo a partir dos anos 1980, jogando milhões de 
seres humanos no desemprego e na barbárie e que acelerou a 
grave crise atual do capitalismo. Os aparatos de comunicação 
foram os responsáveis pela fabricação de consensos sobre a 
pretensa superioridade do mercado, pregando a 
desregulamentação financeira, as privatizações, a redução do 
papel do Estado nas áreas sociais e como indutor da 
economia, a “reengenharia” das empresas, com seus 
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programas de demissões e precarização do trabalho, etc. 
(BORGES, 2009, p. 29). 

  

 Os estudos de Borges (2009) também apresentam um panorama na 

América Latina, em acordo com o que ele escreve, o continente vive um 

momento de transformações na área política, econômica e, com o surgimento 

de novos governos que trouxeram a possibilidade de se pensar alternativas 

para o modelo econômico neoliberal, a mídia tem se levantado poderosamente 

contra essas lideranças. 

Nesta América Latina rebelde, a mídia hegemônica está na 
berlinda. Ela é criticada por seu papel manipulador, pela 
postura de criminalização dos movimentos sociais e pela ação 
desestabilizadora contra os governos democraticamente 
eleitos. (BORGES, 2009, p. 35-36). 

  

 Para evitar que candidatos contrários ao neoliberalismo cheguem ao 

governo, a mídia tem apoiado os golpes de ditadura, Borges expressa que a 

mídia hegemônica sempre serviu às elites racistas e golpistas e reproduziu os 

interesses imperialistas, em especial os dos EUA. Sobre este caso, 

poderíamos citar o episódio ocorrido na Venezuela, em abril de 2002, com a 

tentativa frustrada de um golpe midiático. 

 Renato Rovai, em Midiático Poder: o caso Venezuela e a guerrilha 

informativa fornece um vasto material que comprova a participação das redes 

privadas e dos jornais na oposição à Chávez. Logo em seus primeiros dias de 

administração, quando Hugo Chávez começa a nomear os gestores, a 

imprensa tenta comprá-lo e apresenta alguns possíveis nomes para o cargo de 

ministro das comunicações. Como o presidente venezuelano não aceitou a 

proposta é chamado de golpista e compra uma briga cara com os donos dos 

meios de comunicação do país. 

Os veículos de informação na Venezuela, como em outras 
partes do mundo, se concentram em poucas mãos. E, como 
em outras partes do mundo, tiveram no século XX – e 
continuam a ter no XXI – proximidade e cumplicidade com o 
poder político. No caso Venezuela, a novidade é que os meios 
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de informação, por terem perdido este espaço, não só se 
colocaram em luta contra a força politica no poder – de modo 
semelhante ao que aconteceu com Allende, no Chile, por 
exemplo –, mas organizaram e comandaram todo o processo 
de enfrentamento ao governo eleito e constitucional. Os 
veículos de comunicação comercial da Venezuela exerceram o 
papel de um verdadeiro partido político de oposição e 
comandaram duas tentativas de golpe em menos de um ano. 
(ROVAI, 2007, p. 20). 

 

 A historiadora Carla Luciana (2006) entende que a imprensa se coloca 

no papel de narrar e registrar a história, porém na maioria das vezes sua 

função é ocultar a informação. A escritora retoma o conceito de imprensa como 

partido do pensador marxista Antônio Gramsci. Dessa forma é possível 

recuperar os interesses econômicos da imprensa e seu espectro ideológico. 

As empresas jornalísticas devem ser vistas como partidos 
de determinados grupos políticos e econômicos, em 
consonância com seus programas, ou seja, suas 
interpretações da realidade, acabam interferindo no 
conhecimento que se tem sobre a realidade e na tomada de 
posições sobre elas. A sua narrativa nunca é neutra e gera 
interpretações sobre os diversos aspectos da vida humana: 
seja o macroeconômico, seja o micro-comportamental. 
Através delas as pessoas tomam posição e circunscrevem 
suas visões de mundo. Acaba sendo uma forma de 
manutenção da hegemonia vigente. (SILVA, 2006, p. 2). 

 

Contra essa guerrilha informativa, ficou claro para os setores de 

esquerda, que para enfrentar a grande mídia é necessário investir em próprios 

veículos de comunicação. Esses avanços têm sido vistos, conforme descreve 

Borges (2009), em alguns países como, por exemplo, o Brasil, a Nicarágua, a 

Venezuela, e a Bolívia. A Venezuela, por sua vez, tem se destacado 

estrategicamente nessa área da comunicação, seus investimentos nesse setor 

é um dos pilares para dar continuidade à revolução bolivariana. 

 Em outra parte do livro o jornalista Altamiro Borges comenta sobre a 

concentração dos meios de comunicação no Brasil que estão nas mãos de 

oligarquias familiares. Esse modelo de comunicação privada gerou uma “mída 
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extremamente concentrada e historicamente antidemocrática” (BORGES, 2009, 

p. 56). 

 O primeiro barão da mídia no Brasil foi Assis Chateaubriand, expressa 

Borges, em 1959 já era dono do maior comando de jornais dentro da América 

Latina. Logo depois surge as Organizações Globo, que passou a deter a total 

hegemonia das comunicações. Outro grupo que Altamiro menciona é a figura 

Victor Civita, que fundou o Grupo Abril nos anos de 1950 e em 1968 lançou a 

revista Veja, uma das mais lidas no país nos dias de hoje. A denúncia também 

exposta no livro, explica que essa concentração se dá devido uma frágil 

legislação que regule este setor, os donos da mídia sabotam as leis do país e 

exercem a “liberdade dos monopólios”. No Brasil também assistimos a ligação 

dos que fazem a rede de comunicação com o poder público: 

Pesquisa realizada em 2005 comprova que 40 geradoras 
filiadas à TV Globo (39, 6% do total), 128 de todas as 
emissoras de TV (36, 6%) e 1.765 de todas as retransmissoras 
de televisão do país (18,03%) eram controladas, direta ou 
indiretamente, por políticos. Outro estudo revela que um terço 
dos senadores e mais de 10% dos deputados federais eleitos 
para o quadriênio 2007-2010 controlam concessões de 
radiodifusão. (BORGES, 2009, p. 66). 

  

 O sociólogo francês Pierre Bourdieu, em Sobre a Televisão, afirma que a 

TV, a procura de audiência, expõe a um amplo risco não só as distintas esferas 

de produção cultural (arte, literatura, direito, etc.) como também a política e a 

democracia. 

Bourdieu relatou na obra o temor de que os programas servissem 

apenas para manter a satisfação narcísica, no qual os jornalistas lançam sobre 

si um olhar falsamente crítico e não contribuem para aprimorar a democracia, o 

que ele dizia era esperar dos profissionais da imagem uma constante luta para 

que aquilo “que poderia ter se tornado um extraordinário instrumento de 

democracia direta não se converta em instrumento de opressão simbólica 

(BOURDIEU,1997, p. 13)”. 
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 Acerca dos estúdios e bastidores da televisão, Bourdieu explica que 

para empregar uma linguagem diferente, fora da moda, é necessário obter 

“domínio dos instrumentos de produção”. Quando não se obtém essa 

possessão para poder falar na televisão, o tempo é limitado, ao invés da 

autonomia se tem a imposição de assuntos, o discurso é restrito, é de fato uma 

censura. Aqueles que não possuem os meios e ainda sim se disponibilizam 

para falar na TV, é em sua grande maioria para se fazer ver e ser vistos, “a 

televisão se tornou hoje uma espécie de espelho de Narciso, um lugar de 

exibição narcísica” (BOURDIEU, 1997, p. 17). 

Essa censura vem por parte do controle político e das pressões 

econômicas (o que vemos na TV é decisivo pelos donos dos meios e por 

aqueles que pagam a publicidade), os mecanismos utilizados são o de 

manipulação, Bourdieu explica que eles são uma forma de violência simbólica, 

é uma concorrência pelas fatias de mercado. 

A concorrência econômica entre as emissoras ou os jornais 
pelos leitores e pelos ouvintes ou, como se diz, pelas fatias de 
mercado realiza-se concretamente sob a forma de uma 
concorrência entre os jornalistas, concorrência que tem seus 
desafios próprios, específicos, o furo, a informação exclusiva, a 
reputação na profissão etc., e que não se vive e nem se pensa 
como uma luta puramente econômica por ganhos financeiros, 
enquanto permanece sujeita às restrições ligadas à posição do 
órgão de imprensa considerado nas relações de força 
econômicas e simbólicas. (BOURDIEU, 1997, p. 58). 

 

As variedades de notícias (ou fatos-ônibus) tomam um amplo lugar nos 

programas e no tempo curto da TV, mesmo não sendo tão importantes e 

relevantes para a sociedade interessam a todo mundo, gera um consenso 

geral. Esse tempo que se gastam com informações fúteis poderia ser 

empregado para dizer algo mais valioso à população. A televisão também 

“oculta mostrando”: 

Mostrando uma coisa diferente do que seria preciso mostrar 
caso se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar; ou 
ainda mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira 
que não é mostrado ou se torna insignificante, ou contribuindo-
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se de tal maneira que adquire um sentido que não corresponde 
absolutamente à realidade. (BOURDIEU, 1997, p. 24). 

  

Para selecionar uma notícia, afirma Bourdieu, o jornalista tem como 

princípio básico a busca do sensacional, do espetacular, ele tem “óculos” 

especiais para construir uma seleção, com isso as notícias são reduzidas a 

simples mercadoria. 

 O texto de Perseu Abramo, Padrões de manipulação na grande 

imprensa, colaborou de maneira irrefutável para o entendimento das formas da 

manipulação usadas pela imprensa. O jornalista enumera quatro padrões de 

manipulação da mídia: ocultação, fragmentação, inversão, indução. 

O primeiro modelo que ele descreve é o da ocultação, que se trata da 

ausência ou da presença dos fatos reais. Segundo Abramo, a ocultação não é 

fruto do desconhecimento nem da omissão da realidade, é um silêncio militante 

sobre determinados fatos, este caso ocorre na busca da informação, na 

organização de uma programação. De acordo com o escritor, o mundo se 

divide em fatos jornalísticos e não jornalísticos, isto é, são os órgãos de 

imprensa, sua ideologia que decidem estabelecer a realidade. 

Por isso o padrão de ocultação é decisivo e definitivo na 
manipulação da realidade: tomada a decisão de que um fato 
não é jornalístico, não há a menor chance de que o leitor tome 
conhecimento de sua existência por meio da imprensa. O fato 
real foi eliminado da realidade, ele não existe. O fato real 
ausente deixa de ser real para se tornar, se transformar em 
imaginário. E o fato presente na produção jornalística, real ou 
ficcional, passa tomar o lugar do fato real e a compor, assim, 
uma realidade diferente da real, artificial, criada pela imprensa. 
(ABRAMO, 2003, p 26). 

   

Em segundo temos o padrão da fragmentação, depois que se elimina o 

que não é jornalístico, o resto da informação passa a ser apresentada como 

uma realidade. O que ocorre é o despedaçamento, a fragmentação do assunto 

que fica desligado das partes antecedentes, sem corresponder aos elementos 

reais. Dessa forma acontece a descontextualizão da informação por ter sido 
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feita uma seleção de aspectos, causando distorção da realidade, o original se 

perde e se ganha uma criação da realidade. 

Embora tenha sido escolhido como um fato jornalístico e, 
portanto, digno de merecer estar na produção jornalística, o 
fato é decomposto, atomizado, dividido em particularidades ou 
aspectos, e a imprensa seleciona o que apresentará ou não ao 
público. (ABRAMO, 2003, p. 27). 

 

 O terceiro modelo é o da inversão, após o fragmento do fato, segue a 

operação do reordenamento das partes, ou seja, a troca de lugares. Esse 

padrão ocorre não só no levantamento da informação, mas também quando se 

transcreve a notícia. Abramo explica que existem várias formas do padrão de 

inversão: a inversão da relevância dos aspectos, a inversão da forma pelo 

conteúdo, a versão pelo fato, o frasismo, o oficialismo, a opinião pela 

informação. 

O órgão de imprensa praticamente renuncia a observar e expor 
os fatos mais triviais do mundo natural ou social e prefere, em 
lugar dessa simples operação, apresentar as declarações, suas 
ou alheias, sobre esses fatos. Frequentemente, sustenta as 
versões mesmo quando os fatos as contradizem. Muitas vezes, 
prefere engendrar versões e explicações opiniáticas cada vez 
mais complicadas e nebulosas a render-se à evidência dos 
fatos. Tudo se passa como se o órgão de imprensa agisse sob 
o domínio de um princípio que dissesse: se o fato não 
corresponde à minha versão, deve haver algo errado com o 
fato. (ABRAMO, 2003, p. 32). 

  

 Contudo, o autor faz questão de frisar que esses padrões de 

manipulação não ocorrem em todas as matérias, ou nem em todas as 

programações. Às vezes, o que acontece são distorções causadas pelo erro 

involuntário ou pelas limitações do individuo para transmitir a realidade. 

 Por último, o jornalista apresenta o padrão da indução, por meio do qual 

o leitor é induzido a ver o mundo como desejam que ele veja, e não como 

realmente ele é. Isso acontece por causa da manipulação dos meios de 

comunicação: 
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O padrão de indução tem a ver, como os demais, com os 
processos de planejamento, produção e edição do material 
jornalístico, mas ultrapassa esses processos e abarca, ainda, 
os planos de apresentação final, no parque gráfico ou nas 
instalações de radiodifusão, distribuição, índices de tiragem e 
audiência de publicidade etc., ou seja, os planos de produção 
jornalística como parte da indústria cultural e do 
empreendimento empresarial-capitalista. (ABRAMO, 2003, p. 
34). 

  

 Ainda sobre A Ditadura da Mídia, Borges apresenta as ideias de Marx, 

Lênin e Gramsci sobre a imprensa, que segundo ele, os intelectuais marxistas 

sempre pensaram na importância dos meios de comunicação para conseguir a 

transformação da sociedade. Eles dedicaram tempo ao trabalho jornalístico 

tendo como objetivo construir veículos alternativos a imprensa burguesa. De 

acordo com Altamiro, os revolucionários nunca toleraram a censura e lutaram 

pela liberdade de expressão, contudo 

Nunca confundiram esta exigência democrática com a 
proclamada ‘liberdade de imprensa’, tão alardeada pela 
burguesia que controla os meios de produção e usa todos os 
recursos, legais e ilegais, ardilosos e cruéis, para castrar a 
própria democracia e o avanço das lutas emancipadoras. 
(BORGES, 2009, p.113). 

 

O filosofo Karl Marx escreveu mais de 500 textos, afirma Borges, 

combatendo a censura do governo prussiano e expressando que o papel do 

jornal deveria ser o de combater a exploração e estar a favor dos oprimidos. 

Para Lênin, essa liberdade de imprensa é um engano enquanto os meios de 

produção estiverem sob o comando dos capitalistas e enquanto subsistir o 

poder do capital sobre a imprensa. 

Para o filósofo italiano, Antônio Gramsci, a mídia burguesa é um 

aparelho privado de hegemonia. Suas considerações são de todo pertinentes 

para atualidade, conforme Borges descreve, Gramsci concluiu que a imprensa 

é capaz de decidir o destino da sociedade por meio de uma verdadeira guerra 

de posições ideológicas. 
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Através da imprensa privada e mercantil, que objetiva o lucro e 
que faz da notícia uma mera mercadoria, a burguesia tenta se 
aparentar, como representante da esfera pública. Além disso, 
em momentos de crise da ideologia e de fratura de partidos 
burgueses, a imprensa se apresenta como “o partido do 
capital”, que organiza e amalgama os interesses das várias 

frações de classe da burguesia. (BORGES, 2009, 118). 

 

A revista Veja traz uma gama de elementos que a coloca na perspectiva 

de ser a construtora da realidade. Para fins deste trabalho, selecionamos 30 

edições da revista em que trazem matérias sobre a Venezuela e o presidente 

Hugo Chávez, com suas marcas discursivas e analisamos o conteúdo dessas 

matérias. Antes de apresentar como a mídia estrutura o seu discurso, sua 

cobertura sobre o governo de Hugo Chávez Frías, procuramos mostrar um 

pouco da história da revista Veja e seu discurso.  
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2.2 BREVE HISTÓRICO E O DISCURSO DA REVISTA VEJA 

   

A revista Veja é a principal mídia impressa das publicações do Grupo 

Abril Cultural, idealizado por Roberto Civita, filho do fundador do Grupo no 

Brasil, Victor Civita. Foi lançada em setembro de 1968 (época em que o país 

passava por uma ditadura militar) e por ser hoje a maior revista semanal do 

país com grande influência de informação, tem a pretensão de afirmar que 

“constrói a realidade de seus leitores”. 

Em seu sítio encontraremos a informação de que, sete das dez revistas 

mais lidas no Brasil são da Abril, sendo Veja a terceira maior revista semanal 

de informação do mundo e a maior fora dos Estados Unidos. Números 

retirados do sítio apresentam que a tiragem chega a 1.221.168 de revistas, 

sendo que 925.347 total de exemplares são designados a assinantes. Como 

missão, descreve a Abril estar empenhada “em contribuir para a difusão de 

informação, cultura e entretenimento para o progresso da educação, a melhoria 

da qualidade de vida, o desenvolvimento da livre iniciativa e o fortalecimento 

das instituições democráticas do país”. 

 Em 2002, o jornalista Nilton Hernandes recebeu o prêmio de melhor 

dissertação de mestrado do país com o trabalho A revista Veja e o discurso do 

emprego na globalização - uma análise semiótica. Hernandes (2004) faz uma 

análise do estilo de jornalismo da revista, das suas capas, fotos e seu discurso 

ideológico. Afirma que Veja, com a chamada “livre iniciativa”, defende os 

valores capitalistas, neoliberais, ou seja, define o grande filtro do que será ou 

não publicado. 

No nascimento da revista, expressa o escritor que, Roberto Civita, 

pretendia lançar um produto nos moldes das norte-americanas Time e 

Newsweek, e para tal convidaram o italiano Mino Carta que já tinha 

coordenado pela editora a revista Quatro Rodas. 

 



24 
 

A revista Veja, amparada em pelas concepções técnicas, 
mercadológicas e conceituais dos modernos modelos de 
revistas de informação Time e Nesweek e, internamente, por 
um quadro de profissionais intelectuais capacitados e um know 
how tecnicamente eficaz, captou rapidamente que, para 
angariar uma parcela maior de receptores dentro dos setores 
médios da sociedade brasileira, era preciso estar a par das 
novidades tecnológicas do período áureo da modernização, 
que no Brasil estava sendo importado pelas empresas de 
comunicação, ou nos modelos de jornalismo norte-americanos 
ou na tecnologia que consolidou a TV. Isto é, era preciso 
responder às aspirações de seu público a partir de algum 
modelo de representação. (VILLALTA, 2002, p. 11). 

  

Após três meses do lançamento da revista, o presidente Arthur da Costa 

e Silva censurou Veja ao editar o AI-5, o qual lhe dava poder para fechar o 

Congresso e instaurar a repressão. Contudo, Hernandes (2004) explica que a 

censura não era o único problema da revista, e sim também que ela não foi de 

início aceita pelo público. As vendas das edições decresciam e a revista só 

chegou a sair do vermelho em 1974: “Vendeu 700 mil exemplares. Na segunda 

edição, tirou 500 mil, na terceira, 300 mil, na quarta, 150 mil, na sexta edição já 

estava com 80 mil. E despencou até 22 mil”. (HERNANDES, 2004, p. 31). 

Silva (2009) numa tese de doutorado intitulada Veja, o indispensável 

partido neoliberal, faz uma detida análise do papel da revista nos anos de 

1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello até o final do segundo 

governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002. É o período do auge do 

neoliberalismo no Brasil, com privatizações e suas consequências para a 

economia e para o povo brasileiro.  

A autora mostra como a revista, conservadora e parcial em suas 

matérias, encontrava sólidos apoios nos grandes conglomerados empresariais 

nacionais e multinacionais, como parte da mídia empresarial que faz uma 

defesa do mercado e um dos seus principais porta-vozes e analisa o 

desempenho da revista na construção do neoliberalismo no país. 

A historiadora apresenta Veja como porta-voz da ordem internacional 

neoliberal, a pretensão da revista é convencer que a única liberdade possível é 
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a oferecida pelas mercadorias. Na obra, há uma descrição do surgimento de 

grupos sociais que se levantou contra o capitalismo ao longo dos anos de 

1990. Esses movimentos foram desqualificados e reprimidos pelo capital e pela 

mídia, a Veja expressava como ideia central que não havia alternativas para 

combater o sistema, com isso, ela ajudava a fragmentar os movimentos 

sociais. 

Toda a prática discursiva de Veja busca mostrar o mundo 
capitalista de forma naturalizada, descaracterizando as lutas 
sociais e apresentando um mundo fictício onde apenas o 
esforço individual (ou a sorte) apareça como alternativa às 
dificuldades do mundo “globalizado”. A opção preferencial da 
revista com relação a tudo o que fuja dessa lógica é o simples 
ocultamento, ou seja, o silêncio sobre os movimentos 
contestatórios. Há momentos, porém em que eles não podem 
ser silenciados dada a sua ressonância conjuntural, e o 
impacto de suas ações. (SILVA, 2009, p. 49). 

 

Como disse a autora do livro em entrevista ao jornalista Altamiro Borges, 

os interesses dessa mídia impressa são os dominantes, isto é, os da burguesia 

financeira e dos anunciantes multinacionais. A escritora comenta também 

acerca do discurso empregado pela revista em suas matérias: 

Em que pese o discurso de defesa da liberdade de expressão 
articulado à publicidade, o que importa pra revista são os 
interesses em torno da reprodução capitalista. A revista busca 
se mostrar como independente, o que se daria através de sua 
verba publicitária. É fato que a revista tem uma verba invejável, 
mas isso não a transforma no Quarto Poder, que vigiaria os 
demais de forma neutra. Ao mesmo tempo em que ela é 
portadora de interesses sociais, faz parte da sociedade, a sua 
vigilância é totalmente delimitada pela conjuntura e correlação 
de forças específica. O exemplo mais claro são as denúncias 
de corrupção e forma ambígua com que Veja tratou o governo 
Collor, o que discuto detidamente no livro. (BORGES, 2010). 

 

 Segundo Hernandes (2004), Veja assumiu com agressividade o papel de 

querer dar a palavra final sobre tudo. Nas reportagens que Nilton Hernandes 

analisou, concluiu que a revista passa discursos cheios de autoridade e tentar 

influenciar os leitores de sua visão de mundo. A revista, conforme explica Nilton 
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Hernandes, também se passa pela dona do saber, pois julga até mesmo as 

opiniões dos especialistas que consulta para as matérias. 

 O livro de Hernandes também denuncia que o padrão seguido pela 

revista Veja é os Estados Unidos, nos textos que o autor analisou sobre o seu 

discurso do emprego na globalização, a mídia impressa lança o conceito de 

que não há exploradores nem tão pouco explorados, o que existe são 

competidores, uns mais capazes dos que outros. 

A revista “vende” uma imagem dos Estados Unidos no pódio da 
eficiência econômica, exemplo maior das relações 
pragmáticas. O “outro” Estados Unidos, o da sociedade mais 
mobilizada do planeta, de instituições democráticas 
funcionando, e, principalmente, ferrenho defensor dos próprios 
interesses, é esquecido. (HERNANDES, 2004, p. 182). 

 

 O jornalista Luís Nassif escreveu diversos artigos sobre O caso de Veja, 

que segundo ele, a situação dessa mídia impressa se trata do maior fenômeno 

de antijornalismo já visto nestes últimos tempos no Brasil. Esse caso se deu 

primeiramente pelas mudanças estruturais que a mídia teve em toda parte do 

mundo e em segundo pelas mudanças especificas da revista. A linguagem é 

ofensiva, seu estilo jornalístico é agressivo e de manipulação das fontes. 

 

Gradativamente, o maior semanário brasileiro foi se 
transformando em um pasquim sem compromisso com o 
jornalismo, recorrendo a ataques desqualificadores contra 
quem atravessasse seu caminho, envolvendo-se em guerras 
comerciais e aceitando que suas páginas e sites abrigassem 
matérias e colunas do mais puro esgoto jornalístico. 

 

 Essa degradação da revista, de acordo com Nassif, é fruto do seu 

afastamento com os princípios jornalísticos, cada vez mais a Veja se 

especializou em construir uma realidade, definindo previamente o que circularia 

na edição, para os repórteres findava somente buscar declarações que 

contribuíssem para montar o fato. Em sua visão existe um modelo Veja de 

reportagem que ele explica da seguinte maneira: 
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1. Levantam-se alguns dados verdadeiros, mas irrelevantes ou 
que nada tenham a ver com o contexto da denúncia, mas que 
passem a sensação de que o jornalista acompanhou em 
detalhes o episódio narrado. 

2. Depois juntam-se os pontos, cria-se um roteiro de filme, 
muitas vezes totalmente inverossímil, mas calçado nos fatos 
supostamente verdadeiros. 

3. Para “esquentar” a matéria ou se inventam frases que não 
foram pronunciadas ou se tiram frases do contexto ou se 
confere tratamento de escândalo a fatos banais. Tudo 
temperado por forte dose de adjetivação. 

 

A cobertura de governos que contrariam os interesses da revista e seus 

apoiadores (expressa na farta e cara publicidade), suas matérias (políticas) tem 

um viés claramente conservador, marcado fortemente por posicionamentos 

ideológicos. Não por acaso, a Veja constrói uma imagem negativa do 

presidente venezuelano Hugo Chávez, classificando-o com golpista, ditador, 

populista. Dessa forma pensamos em apresentar como a revista trabalha as 

matérias relacionadas ao país da Venezuela. 
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3. VENEZUELA E O GOVERNO HUGO CHÁVEZ 

 

3.1 A DEMOCRACIA NA VENEZUELA 

Segundo Gilberto Maringoni há na Venezuela, historicamente uma 

grande disputa pelo controle do petróleo, quando o país passa a ser um dos 

maiores produtores do mundo. Mas nem sempre foi assim: no início do século 

XX a Venezuela era um país agrícola, a riqueza da nação estava concentrada 

nas mãos dos grandes fazendeiros e a maior parte da população, cerca 85% 

viva em zonas rurais em grande miséria. 

A Venezuela gomezista deixou para trás as velhas bases 
agrícolas e adentrou o mundo do petróleo. Em pouco mais de 
duas décadas, passou de uma imensa fazenda primitiva para 
um país de importância estratégica no mundo capitalista. 
Estabelecendo a ordem nas finanças e regularizando o 
pagamento da dívida pública, Gómez solidificou o vínculo da 
região com a economia internacional. (MARINGONI, 2009, p. 
44). 

 

De acordo com Visentini (1995) a Venezuela conheceu apenas uma 

curta experiência democrática, o triênio (1945-1948) estabelecendo-se em 

seguida a ditadura do General Marcos Pérez Jiménez, estreitamente vinculada 

aos Estados Unidos. Nessa época, o país chegou a ser o segundo produtor 

mundial de petróleo, contudo, o notável desenvolvimento econômico foi 

marcado por profundas desigualdades sociais. 

O capital financeiro expandiu sua atividade e o regime de 
Pérez Jimenez passou a exibir no plano internacional sua fase 
pretensamente moderna. Contava para isso com o beneplácito 
norte-americano, patrocinador de diversas ditaduras amigas no 
continente, como a de Anastácio Somoza, na Nicarágua, 
Rafael Trujilo, na República Dominicana, Fulgencio Batista, em 
Cuba, e Manuel Odría, no Peru. (MARINGONI, 2009, p. 58). 

  

O governo ditatorial de Pérez Jimenez silenciou a oposição proibindo o 

exercício dos principais partidos políticos, os que combatiam a sua 
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administração foram perseguidos, torturados, assassinados. A economia do 

país, por sua vez, não sustentou os acelerados investimentos e, aproveitando o 

momento de descontentamento a Junta Patriótica de Esquerda (ação conjunta 

de parcelas da oposição, inicialmente formada por partidos até então 

clandestinos – PCV e URD) convocou uma greve geral. Nas ruas de Caracas 

surgiram manifestações populares, e em 23 de janeiro de 1958 houve a queda 

da ditadura militar de Marcos Evangelista Pérez Jimenez, o qual fugiu para a 

República Dominicana, logo depois encontrando amparo nos EUA. 

Após ditadura, em 31 de outubro de 1958 foi estabelecido na Venezuela 

o Pacto de Punto Fijo, acordo entre os partidos políticos Ação Democrática 

(AD), Comitê de Organização Política Eleitoral Independente (Copei) e União 

Republicana Democrática (URD), o qual ditava as regras para o funcionamento 

da democracia. É importante destacar que o partido de esquerda, o PCV foi 

excluído desse acordo para não trazer “transtornos” à nova mudança do regime 

civil. Em relação à política externa, Rafael Villa (2005, p. 153) explica que as 

“elites políticas venezuelanas tiveram habilidade de desenvolver uma 

diplomacia da institucionalidade democrática interna ao promover a chamada 

doutrina Betancourt, pela qual a Venezuela não reconhecia nenhum governo 

no continente que tivesse por origem um golpe de Estado”. 

Maringoni expressa que o sistema político venezuelano teve como base 

uma aliança entre as elites, ênfase da produção de petróleo, cujo principal 

sócio era os Estados Unidos da América. Esse acordo, cujos primeiros passos 

iniciaram-se em Nova York, e que governou o país por mais de quarenta anos 

significou: 

Um jeito de acomodar na partilha do poder as diversas frações 
da classe dominante, incluindo aí o capital financeiro, as 
empresas de petróleo, a cúpula do movimento sindical, a Igreja 
e as Forças Armadas. Além disso, esforçava-se por definir uma 
democracia liberal simpática aos Estados Unidos. 
(MARINGONI, 2009, p. 62). 
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Na época em que ficou estabelecido este acordo (1956) Chávez tinha 

apenas dois anos de idade. Ele vivia em Sabaneta, cursou a 6º série e teve de 

partir para Barinas a fim de continuar os estudos, logo depois partindo para 

Caracas, onde ingressou na Academia Militar. Em 1975, Chávez conseguira o 

grau de subtenente e já tomara consciência da corrupção que adentrava o 

mundo da Força Armada da Venezuela. 

Durante esse período, as ambições políticas de Chávez 
fortaleceram-se até chegar à firme convicção de que sua 
geração de oficiais seria, em algum momento, chamada a 
governar o país. No princípio dos anos de 1980, os anos 
gloriosos da ‘Venezuela Saudita’ haviam terminado. Esses 
anos da década de 1970, durante os quais os venezuelanos 
chegaram a pensar que logo viveriam em um país ocidental, 
rico e desenvolvido, foram finalmente substituídos pela áspera 
realidade da desvalorização e do endividamento, que levaram 
a um espiral de pobreza cada vez pior. Os líderes civis 
começaram a aparecer, cada vez mais, incompetentes e 
vulneráveis. O governo de Carlos Andrés Pérez, durante os 
anos de 1970, vivera o imenso crescimento de renda do 
petróleo, em seguida ao auge petrolífero de 1973 e aos 
empréstimos em petrodólares que ela permitia; seus 
sucessores nos anos de 1980 nunca tiveram nada tão 
substancioso em seu poder. (GOTT, 2004, p. 65). 

 

Segundo Rafael Villa (2005, p. 156) o sistema democrático puntofijista 

entrou em instabilidade no início de 1989 surpreendendo atores e analistas 

políticos. Em fevereiro deste mesmo ano, poucos meses após a reeleição de 

Carlos Andrés Pérez, acontece um movimento espontâneo da população 

chamado “Caracazo”, foi um grande levantamento para exortar o país e toda a 

América Latina sobre os perigos do receituário neoliberal. O desemprego em 

alta, os salários despencando, a inflação elevando-se cada vez mais fez com 

que Pérez anunciasse algumas medidas. O presidente assombrou os 

venezuelanos quando apregoou seu programa de ação: emprego de medidas 

econômicas liberalizantes, através do acordo firmado com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). 

 
O período entre os anos 1989 e 1993 é de fundamental 
importância para a delimitação e compreensão da profundidade 
da crise que se iniciara, e de qual era a margem de manobra 
que possuíam os principais atores do puntofijismo. Saudosos 
dos dias da bonança petrolífera dos anos de 1970, os 
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venezuelanos ainda elegeram, pela segunda vez, em finais de 
1988, o social-democrata Carlos Andrés Pérez da AD. Pérez já 
havia governado o país entre 1973 e 1978, período coincidente 
com a primeira grande escalda dos preços internacionais do 
petróleo. (VILLA, 2005, p. 156). 
 
 

Toda essa reviravolta contribuiu para criar um estado de insatisfação, 

uma insegurança do povo venezuelano para com as instituições políticas. Nos 

anos de 1980, Hugo Chávez, junto com outros dois oficiais – Felipe Acosta 

Carles e Jesús Urdaneta Hernández – criaram o Movimento Bolivariano 

Revolucionário (MBR-200), onde faziam estudos de política e pensavam sobre 

um possível golpe de Estado. 

No dia 04 de fevereiro de 1992, o tenente-coronel Hugo Chávez 

comandou um batalhão de paraquedistas no quartel da cidade de Maracay, 

localizada a 100 km de Caracas, capital da Venezuela. A ideia era invadir o 

palácio de Miraflores na tentativa de derrubar o presidente Carlos Andrés Pérez 

e se livrar de um governo corrupto e antidemocrático. 

A “Operação Zamora”, no entanto, fracassou: a conspiração já havia 

sido traída e como não houve a captura do presidente Pérez, conforme 

planejado, o movimento chega ao fim. Contudo, em 1993 o então presidente 

venezuelano Carlos Andrés Pérez é afastado do governo sob a acusação de 

corrupção. 

Com certa perplexidade, os analistas reconheciam que a 
Venezuela parecia vítima do próprio sucesso institucional e 
socioeconômico dos seus trinta anos de democracia. Os 
mesmos fatores que antes eram tidos como importantes para o 
sucesso e estabilidade do sistema democrático venezuelano, 
tais como o excessivo centralismo e paternalismo estatal, os 
pactos partidários originados a partir do Estado, a excessiva 
institucionalização do bipartidarismo, a economia exportadora 
baseada no petróleo, e até mesmo o sistema eleitoral baseado 
na representação proporcional, eram agora identificados como 
causas da própria instabilidade democrática. (VILLA, 2005, p. 
157). 

 

Hugo Chávez e as principais lideranças do movimento são presas. Ele, 

como principal liderança é condenado a uma longa pena de prisão. No entanto, 
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não cumpriu a pena integralmente. Com a eleição de Rafael Caldera (seu 

primeiro governo foi entre 1968 e 1972) em 1994 e com sua tentativa de 

“pacificar” o país, concedeu anistia aos rebeldes da tentativa de golpe de 1992. 

Chávez se negava a participar das eleições e conclamava a abstenção eleitoral 

porque considerava o sistema político corrupto e não teria chances numa 

eleição, a não ser que fosse democrática. 

Começou a mudar de opinião por causa da grande aceitação por parte 

da população venezuelana, e do Movimento Bolivariano Revolucionário (MBV) 

nasceu o partido chavista Movimento V República (MVR). Segundo Maringoni  

Chávez lembra que a Venezuela teve quatro repúblicas em sua 
história. A primeira foi formada logo após a independência, em 
1811. A segunda teria lugar dois anos depois. Em 1819, 
quando Bolívar tentava formar a grande Colômbia, uma terceira 
república surgiria. E a quarta república, que vigorava até então, 
fora fundada por José Antônio Páez, 1830. O novo nome do 
partido embutia a ideia de que a mudança de rumos deveria 
ser drástica. Era preciso criar uma república diferente. Havia 
ainda outro motivo para a definição do nome. Com a súbita 
notoriedade obtida pelos militares presos, sua organização, o 
MBR, tornara-se também bastante conhecida. No entanto, a 
legislação venezuelana não permite que grupos ou facções 
apropriem-se de símbolos nacionais que, teoricamente, são de 
toda a nação. Portanto, nem pensar em usar o nome de 
Bolívar. Os autoproclamados revolucionários recorreram, 
então, a um trocadilho. As pronúncias das letras “B” e “V” em 
Castelhano são praticamente idênticas. Trocar uma pela outra, 
na sigla partidária, não muda em nada sua fonética; pronuncia-
se MVR da mesma maneira que MBR. (MARINGONI, 2004, p. 
162). 

 

 As eleições se aproximam e Hugo Chávez com um discurso radical e 

inovador garante grande a vitória sobre seus adversários. Segundo expressa 

Rafael Villa (2005, p. 159), seu discurso “transformou-o naquele que melhor 

interpretava o desejo de mudança popular, tanto em relação à classe política 

dominante como em relação às suas instituições legadas pela constituição de 

1961”. 
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3.2 A ASCENSÃO DE HUGO CHÁVEZ 

 Hugo Rafael Chávez Frías nasceu no dia 28 de julho de 1954, e cresceu 

muito pobre no vilarejo de Sabaneta, localizado no Estado de Barinas. 

Juntamente com seu irmão mais velho, Adán Frías, foi criado por sua avó 

paterna Rosa Inés. Naquela região era costume passar o cuidado dos filhos 

mais velhos e de família pobre para os avós. 

Seus pais, Hugo de los Reyes Chávez e Elena Frías de Chávez tiveram 

sete filhos, mas um deles morreu aos seis anos de idade, vitimado de 

leucemia. Além de muito jovens, os pais de Chávez viviam num lugar muito 

mais pobre chamado de Los Rastrojos e tentavam ajudar Rosa Inés com o 

pouco que ganhavam dando aulas em um casario a vários quilômetros de 

Sabaneta. 

Em diversas entrevistas, Hugo Chávez faz referências ao papel que a 

avó teve na sua vida. Ela era quem sempre lhe contava histórias sobre 

tradições rebeldes do século XIX, uma dessas estava ligada a sua própria 

família. O bisavô de Chávez, Pedro Pérez Delgado, conhecido como 

Maisanta1, foi uma figura legendária que aceitou lutar contra a oligarquia 

latifundiária, ao lado de Ezequiel Zamora2. O país passou por longos períodos 

de instabilidade e com a morte do Libertador, Simón Bolívar, em 1830 acentua-

se as disputas pelo poder por parte das oligarquias regionais. 

                                                           
1
 Pedro Pérez Delgado era muito religioso e, quando se preparava para as batalhas sempre 

gritava: “Madre Santa, Virgen del Socorro, invocando a una de las patronas de la región central 
de Venezuela. Lo que escuchaban sus compañeros era esa contracción idiomática: ‘Mai Santa, 
acompáñame; Mai Santa, guíame; Mai Santa que son bastante”. (ELIZALDE e BÁEZ, 2004, 
p.33). 

2 Bart (2008, p. 29) dirá, em Hugo Chávez: da origem simples ao ideário da revolução 
permanente que “Zamora era um revolucionário, um herdeiro menos conhecido do sonho de 
Simón Bolívar: sonho de construir uma sociedade mais justa. Ele ajudou a organizar, com os 
camponeses e escravos da região, um exército que nos decênios de 1850 e 1860 travou uma 
guerra civil contra as forças ligadas à oligarquia dos proprietários de terra. Zamora cultivava 
uma hostilidade ardente pelas elites e possuía uma opinião radical sobre como reformar a 
sociedade Venezuelana”. 
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Em dezembro de 1998 são realizadas eleições para presidente da 

Venezuela. Concorreram, além de Hugo Chávez, a ex-miss universo e prefeita 

por duas vezes do município de Chacao, Irene Sáez, Henrique Salas Römer e 

Luis Alfaro Ucero (chefe do partido Ação Democrática - AD). 

Segundo expressa Uchoa (2003, p. 173) em Venezuela: a encruzilhada 

de Hugo Chávez, seis meses antes das eleições presidenciais de 1998, Irene 

cresceu e liderou as pesquisas de opinião, com 40% das intenções de votos. 

Entretanto, sua candidatura declinou em poucos meses quando resolveu 

aceitar o apoio do partido Copei, o que de acordo com o professor de Relações 

Internacionais Rafael Villa (2005) os erros dos adversários juntamente com o 

descrédito nas instituições politicas tradicionais por parte dos venezuelanos 

foram os fatores que contribuíram para a emergência de Chávez. 

Sua queda nas pesquisas não podia ser creditada 
necessariamente ao surgimento de um sentimento 
antipartidário ou anti-político, mas sim aos anseios, tanto das 
classes médias como dos setores populares, de uma 
renovação dos partidos e da classe política. Ou, para usar a 
conhecida expressão de Pareto, de um anseio de circulação 
das elites. (VILLA, 2005, p. 159). 
 

 
Hugo Chávez vence a disputa eleitoral com 56,2% dos votos e em 

segundo lugar esteve Henrique Salas Römer que defendia o continuísmo da 

agenda neoliberal difundida pelos dois governos anteriores. 

 

Em 6 de dezembro a vitória é acachapante. Chávez obtém 3,67 
milhões de votos, alcançando, como já vimos 56,2% dos votos 
válidos. Henrique Salas Römer obteve 32,97%, Irene Sáez, 
2,82% e Luis Alfaro Ucero, 0,42%. Um total de 451 
agrupamentos políticos tomou parte nas eleições. Somente 
onze deles obtiveram uma marca equivalente a 1% dos votos. 
Os outros 440 logo desapareceram. (MARINGONI, 2009, p. 
111). 

 

Após seis anos de uma tentativa de golpe militar, Chávez assume a 

presidência em 2 de fevereiro de 1999. Durante seu discurso, na solenidade de 

posse, anunciou a assinatura de um decreto para que fosse formado um 

plebiscito nacional, no qual a população venezuelana decidiria por convocar 
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uma Assembleia Nacional Constituinte (ANC), que compusesse uma nova 

constituição. Com a aprovação da constituição começam as críticas. 

As forças chavistas obtiveram esmagadora maioria na ANC, 
elegendo 125 deputados, enquanto a oposição só conseguiu 
eleger seis. Aprovada em dezembro de 1999, a nova 
Constituição tem entre suas fortalezas o fato de ter 
estabelecido novas pautas para a reestruturação do poder 
judiciário e de ter elevado a cinco os poderes públicos: além 
dos três poderes clássicos (Executivo, Legislativo e Judiciário), 
somaram-se o Poder Cidadão e o Eleitoral, ambos já presentes 
em documentos do MBR200 nos anos de 1990. Além disso, a 
nova Constituição, que alteraria o nome da Venezuela para 
República Bolivariana de Venezuela, concedeu também o voto 
aos militares e transformou o poder legislativo de bicameral em 
unicameral, sendo sua instância máxima a Assembleia 
Nacional (apud VILLA, 2005, p. 162). 
 
 

Com a chegada de Hugo Chávez à presidência há o início de um 

processo de transformações no sistema político tanto internamente como em 

relação à política externa, como o alinhamento da Venezuela com Cuba (algo 

que não ocorrera nos governos anteriores). Chávez rompe com o acordo de 

Punto Fijo, passa a denunciar a política internacional antidemocrata dos EUA, 

“declara seu governo anti-imperialista e se propõe a desenvolver um projeto 

político descrito como ‘Socialismo do Século XXI’” (SARAIVA e RUIZ, 2009, p. 

159). 

Com o seu projeto de enfrentamento contra o imperialismo norte-

americano, Chávez pretendia diminuir o poder das elites e melhorar a vida da 

população Venezuelana. “No continente, as pessoas observam com atenção o 

que se pode aprender com seu modelo, enquanto para o resto do mundo é o 

primeiro chefe de Estado que se integra abertamente ao movimento contra a 

globalização” (GOTT, 2004, p. 9). 

Diferentemente do que pensa o jornalista inglês Richard Gott, o autor 

Carlos Taquari (2012) de Tiranos e Tiranetes: a ascensão e queda dos 

ditadores latino-americanos e sua vocação para o ridículo e o absurdo, 

compara o governo de Hugo Chávez ao perfil de governantes caudilhos 

venezuelanos, como Juan Vicente Gómez, Antônio Guzmán, Cipriano Castro, 
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Pérez Jiménez, entre outros. De acordo com este escritor, o desejo do 

presidente é perpetuar-se no poder através de decretos e silenciar a imprensa. 

Mas, o que podemos ver é que o governo Chávez apesar de ter sofrido 

algumas derrotas, vem conquistando muitas vitórias políticas. 

Num curto espaço de tempo, o novo governo promoveu oito 
pleitos no país – recorde mundial que achincalha os discursos 
da mídia burguesa contra o autoritarismo na Venezuela: 1) 
plebiscito para convocação da Assembleia Constituinte em abril 
de 1999; 2) eleições dos deputados constituintes em julho de 
1999; 3) referendo para aprovação da nova constituição em 
dezembro de 1999; 4) eleição geral para presidente da 
república, governadores e deputados em julho de 2000; 5) 
eleição para prefeitos em dezembro de 2000; 6) plebiscito 
sobre mudanças na apodrecida estrutura sindical em outubro 
de 2001; 7) referendo revogatório em agosto de 2004; 8) 
eleição para governadores e prefeitos em novembro de 2004. 
(BORGES, 2005, p. 25-26). 
 
 

Chávez adotou outras medidas governamentais, dentre as mais 

profundas foi a que publicou no dia 13 de novembro de 2001. Por meio da Lei 

Habilitante aprovada pela nova Constituição, na qual o governante legisla sem 

que seja preciso aceitação parlamentar, o presidente decretou 49 leis, duas em 

especial provocaram a insatisfação da mídia e do setor empresarial 

venezuelano. 

Uma destas é a Lei de Terras e Desenvolvimento Agrário que contém 

281 artigos, os quais dissertam sobre o papel social da propriedade. Segundo 

Altamiro Borges (2005, p. 26) este pacote de medidas se revelou num violento 

golpe para a oligarquia, “ela é incisiva contra as terras ociosas, exigindo a 

comprovação de seu uso, e fixa duros mecanismos para a sua expropriação”. 

Gilberto Maringoni, autor de A Revolução Venezuelana, explica que um 

dos pontos da lei trata do registro agrário dos proprietários de terra, o qual 

provaria a produtividade do terreno (caso não apresentassem o certificado da 

propriedade seria realizada sua expropriação). A mídia televisiva investiu 

contra o governo: 

Uma campanha televisiva, que começava com rufar de 
tambores e uma tela toda negra, exibia pés descalços 
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passando por cercas e culminava com um alerta: “As invasões 
atentam contra a propriedade privada”. Uma das alegações é 
que o dispositivo legal incentivava o “caos no campo”. 
(MARINGONI, 2009, p. 119). 

 

A outra lei que gerou o descontentamento dos empresários foi a de 

Hidrocarbonetos, com 68 artigos. A medida centraliza o controle estatal da 

atividade petroleira e determina que todo ingresso que a nação receber pela 

exportação do petróleo será destinado ao financiamento da saúde, da 

educação, de fundos de estabilização macroeconômica, em função do bem-

estar social. 

De acordo com o jornalista Pablo Uchoa (2003) as coisas pioraram para 

Chávez a partir deste momento, quando comprou briga com os empresários e 

produtores de terra. Afirma ainda que, a frente opositora do setor produtivo 

pedia suspensão da Lei Habilitante e dos seus decretos. 

Assim como a disputa na CTV tinha dado visibilidade ao 
sindicalista Carlos Ortega mesmo antes de ele chegar à 
presidência da entidade, em outubro de 2001, foram as 
polêmicas em torno da Ley Habilitante que fizeram crescer, na 
cena política venezuelana, o empresário Pedro carmona, eleito 
para a Fedecámaras em meados daquele ano. Uma vez 
empossados, a primeira providência de ambos foi costurar uma 
aliança empresarial-operária e marcar o que seria a primeira 
paralisação patronal da história da Venezuela. As duas 
entidades anunciaram que a primeira greve geral do governo 
Hugo Chávez se realizaria na segunda-feira, 10 de dezembro 
de 2001. (UCHOA, 2003, p. 232). 

 

A imprensa internacional acreditava no exagero de Pedro Carmona, 

presidente da Fedecámaras, que anunciou adesão de 90% da população ao 

movimento grevista. A oposição começa a desenhar uma série de iniciativas 

para derrubar o presidente, pedindo até a sua renúncia.  As forças opositoras 

se intensificam e planejam um golpe de Estado, com participação de alguns 

militares e do apoio midiático. O conflito entre o governo Chávez e a Petróleos 

de Venezuela S. A. (PDVSA) avançou até abril de 2002 gerando o golpe de 



38 
 

Estado que afastou Chávez da presidência e colocou Carmona como novo 

governante da Venezuela. 

 

 

3.3 O GOLPE DO 11 DE ABRIL 2002 

 Após dez anos da tentativa frustrada de golpe, o tenente-coronel Hugo 

Chávez Frías estava diante de uma ação de rebelião contra o seu governo. A 

oposição vinha de partidos políticos, imprensa, no apoio tácito dado pela Casa 

Branca aos atos de protestos (a Venezuela sempre representou uma fonte 

barata de Petróleo para os Estados Unidos da América, e com a decisão de 

maior controle sobre a PDVSA surge um enfrentamento ao Consenso de 

Washington), expressa Maringoni (2009, p.124). 

 Renato Rovai em Midiático poder: o caso Venezuela e a guerrilha 

informativa trata no primeiro capítulo do livro sobre o golpe midiático-militar que 

o governo Chávez sofreu. Rovai relata que a mídia contrária ao governo 

convocou a população exaustivamente a aderir ao movimento e pediam a 

renúncia do presidente da República. 

Um show midiático foi criado para justificar o golpe do dia 11 de 
abril. A escolha das lideranças politicas das manifestações, no 
entender de Blanca Eekhout, fazia parte do script. A 
participação de Pedro Carmona, presidente da Fedecámaras, e 
de Carlos Ortega, da CTV, simbolizava a união entre 
trabalhadores e empresários, a imagem forte que os meios 
poderiam oferecer como garantia de que a sociedade 
venezuelana estava unida contra um ditador. (ROVAI, 2007, p. 
34). 

 

 Chávez nomeou uma nova direção para a estatal Petróleos da 

Venezuela – PDVSA, foi o estopim para início de uma guerra. Em um dos seus 

programas Alô, Presidente transmitido ao vivo pelo canal da estatal no dia 7 de 

abril, Chávez demitiu parte da diretoria executiva da petrolífera. Segundo 

expressa Maringoni (2009) a imprensa travou uma verdadeira campanha contra 
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o governante Hugo Chávez, afirmando que o presidente ameaçava a liberdade 

dos venezuelanos. 

 Nos dias 9 e 10 as passeatas, expressa Rovai (2007), eram 

acompanhadas por diversas emissoras e a vinheta utilizada era “ni un paso 

atrás”. Na manhã de 11 de abril uma multidão saiu a marchar e se instalou na 

frente da sede da PDVSA, enquanto isso milhares de chavistas se 

aglomeraram em frete ao Palácio de Miraflores para expressar reciprocidade 

ao governo. As figuras centrais de oposição era o presidente da Fedecámaras, 

Pedro Carmona, e o presidente da CTV, Carlos Ortega, os quais decidiram que 

os manifestantes, que nem imaginavam fazer parte de um plano conspiratório, 

deveriam seguir rumo à Miraflores. De acordo com Pablo Uchoa  

O presidente estava isolado da mídia e encurralado 
politicamente. Seus detratores revezavam-se entre as 
primeiras filas da marcha e os estúdios das emissoras de 
televisão. Os boatos corriam aos quatro ventos – alguns 
levados por atropelos voluntários e involuntários dos jornalistas 
–, inclusive o de que Hugo Chávez havia renunciado, junto com 
toda a cúpula militar. (UCHOA, 2003, p. 38). 

 

 Depois que a marcha opositora chega ao Palácio de Miraflores, 

começam os disparos do alto dos edifícios atingindo populares na Ponte 

Laguno, as emissoras informavam que o governo Chávez, através de franco-

atiradores, estaria executando os manifestantes.  Ao fim do dia, segundo 

Maringoni, a manifestação resultou em dezenove mortos e quase duzentos 

feridos. 

 Na madrugada do dia 12, representantes do alto comando militar 

chegam ao Palácio para exigir a renúncia do presidente, ou então, iriam 

bombardear o local. Maringoni (2009, p. 131) descreveu o momento em que 

Chávez foi detido: “Na saída de seu gabinete, com lagrimas nos olhos, estavam 

seus mais fiéis aliados e amigos. Todos se deram as mãos e formaram um 

corredor polonês, enquanto cantavam, a plenos pulmões, o Hino Nacional”. 
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 Em uma coletiva de imprensa, antes mesmo de amanhecer, Pedro 

Carmona fala da formação de um governo provisório e que estaria assumindo a 

presidência do país. Enquanto isso, Chávez fora levado ao Forte Tiúna e já se 

ouvia as comemorações por parte da classe média alta do país. Contudo, a 

notícia que se espalhava era a de que Chávez não havia renunciado, mas que 

estava sendo mantido preso pelos rebeldes. 

 A população começa a sair pelas ruas protestando e cobrando 

informações sobre o paradeiro do presidente deposto. Explica Maringoni (2009, 

p. 137) que na madrugada de domingo vários bairros populares deram início as 

manifestações. Os morros começaram a ferver e a população caminhou em 

direção ao Palácio de Miraflores, perguntando: “Onde está Chávez?”. Com 

isso, a situação contornou rapidamente: 

Passava um pouco das 5 horas da tarde, quando efetivos do 
batalhão de Caracas detiveram Pedro Carmona. O golpe 
estava derrotado pela pressão popular, pela reação militar e 
pelo isolamento internacional dos rebeldes. Os únicos países a 
saudar explicitamente os golpistas haviam sido os Estados 
Unidos da América, a Espanha e o Peru. O restante da 
América Latina expressou seu descontentamento com a 
quebra da institucionalidade no Caribe. (MARINGONI, 2009, p. 
138). 

 

Núnzio Renzo, em A guerra de Hugo Chávez contra o colonialismo 

descreve as possíveis razões para o golpe de abril de 2002, que segundo ele 

teriam caráter internacional e regional. Dentre os participantes o autor destaca 

os Estados Unidos da América, cujos interesses estavam voltados para o 

petróleo venezuelano. Em seguida a Europa, por meio da Espanha que estava 

ao lado das decisões estadunidenses. A Repsol, companhia petrolífera 

espanhola, caso o golpe obtivesse êxito, haveria repartição do petróleo com as 

companhias estadunidenses. Outros setores envolvidos na ação foram os 

partidos políticos, os empresários, militares dissidentes, meios de comunicação 

e o alto clero da Venezuela. 

A Repsol, uma vez privatizada a PDVSA, teria sido convertida 
em uma das maiores potências mundiais no setor petrolífero... 
Por outro lado, as indústrias estadunidenses de armamentos e 
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artigos eletrônicos, sobretudo de emprego militar, mantinham 
vários acordos de cooperação com indústrias espanholas... 
(AMENTA, 2010, p. 82). 

 

Devido à mobilização dos populares e do movimento cívico-militar, o 

golpe é dissolvido e Chávez volta à Miraflores ovacionado por milhares de 

pessoas, sendo no final fortalecido com o episódio. De acordo com Villa (2005), 

toda essa aprovação popular é consequência de programas sociais 

estabelecidos pelo governo, em favor dos setores mais marginalizados da 

Venezuela. 

Estes programas foram lançados em 2003 e batizados de Missões, os 

quais propendiam combater o analfabetismo, o desemprego, melhorar a saúde 

do país, dentre outras medidas. O Misión Barrio Adentro, por exemplo, 

assegura a permanência de médicos (de modo integral) nos diversos povoados 

do país. Dados oficiais mostra que o “programa atendeu em seis meses, 

gratuitamente, a 45.641 milhões de casos; realizou 15 milhões de atividades 

educativas; e resultou na visita direta a 4.2 milhões de famílias”. (BORGES, 

2005, p. 35). 

Além deste programa o governo venezuelano também difundiu o Misión 

Robinson (pretensão de eliminar o analfabetismo, para isso o governo contou 

com o apoio de técnicas cubanas), Misión Ribas, cujo objetivo está no incentivo 

de jovens na rede pública de ensino médio, Misión Sucre, no qual os jovens 

carentes teriam acesso à universidade e Misión Vuelvan Caras, tendo como 

propósito investir na economia popular (cooperativas e pequenos negócios). 

Essas medidas foram taxadas de cunho populista, as quais resolviam os 

problemas de forma imediata, porém, não solucionariam de forma mais 

profunda estes problemas sociais. 
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3.4 POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO CHÁVEZ 

 

 Rafael Villa (2004) explica que a gestão de Chávez tem sido polêmica 

também em relação à política externa, segundo o professor, suas ações podem 

ser apresentadas por três objetivos. No aspecto operacional, relata Villa, se 

destacou a diplomacia presidencial que levou o presidente a visitar mais de 20 

países em 1999 e quase 35 em 2001, o que não significou encontros objetivos 

que trouxessem vantagens para o país venezuelano. 

La agenda presidencial externa fue utilizada con cierta eficacia 
como instrumento para marcar posición en relación con tres 
objetivos nacionales: primero, como una herramienta de 
marketing internacional del país y del propio presidente, 
intentando generar una imagen positiva en sectores de la 
comunidad internacional, y especialmente para terminar con las 
dudas en relación con el futuro de la estabilidad democrática 
del país (dado el pasado golpista de Chávez). (VILLA, 2004, p. 
28). 

  

 Em segundo lugar, os objetivos do governo Hugo Chávez estão 

relacionados ao seguro dos preços internacionais do petróleo, recurso este do 

qual o país é totalmente dependente. Por último, o mandatário tenta mostrar 

como um país de pequeno porte pode sustentar uma política externa 

autônoma. Segundo explica Gott (2004, p. 243), Chávez chegou ao governo 

venezuelano tendo grandes ambições para a política externa, um dos seus 

objetivos era realizar o sonho bolivariano de unir os povos da América Latina e 

opor-se ao imperialismo norte-americano. 

 Já no plano das relações bilaterais, aparecem as tensões entre os 

Estados Unidos da América e o governo venezuelano, pelo fato de a 

administração norte-americana ter preocupações com a nova gestão, em 

pensar que Chávez poderia romper institucionalmente com o país. Villa (2004) 

comenta que as diferenças se aprofundaram quando a liderança da Venezuela 
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se posicionou contra a possível utilização do espaço aéreo nacional por aviões 

estadunidenses, que pretendiam combater o tráfico de drogas. Porém, essa 

atitude foi tomada por representar uma ameaça para o país e até mesmo como 

uma intenção de reforçar o Plano Colômbia (plano dos Estados Unidos para 

combater o plantio de cocaína no país colombiano). 

A aproximação de Chávez com Cuba, também não agrada em nada o 

governo norte-americano, como diria Uchoa (2003), a oposição tem calafrios ao 

imaginar que Hugo Chávez poderia querer “cubanizar” a Venezuela. A suspeita 

é de que juntos manteriam relações com movimentos guerrilheiros como as 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e o Exército de 

Libertação Nacional (ELN). 

Desde outubro de 2000, os dois países mantêm um acordo de 
fornecimento de petróleo que permite à ilha de Fidel Castro 
comprar 53 mil barris diários e satisfazer 33% da sua demanda 
por combustível, sob condições de pagamento que 
compreendem financiamento a curto e médio prazos. É uma 
facilidade concedida pelo presidente Chávez aos cubanos, que 
enfrentam problemas de liquidez para saldar seus 
compromissos e que às vezes necessitam de mais prazo para 
pagar o que devem. Em troca, os venezuelanos intercambiam 
com Cuba informações sobre medicina, produção de vacinas e 
projetos de alfabetização. (UCHOA, 2003, p. 244). 

 

Tratando das relações com o Brasil, para Uchoa com a chegada do 

governo Chávez, o país e a Venezuela estiveram cada vez mais próximos. 

Desde que Hugo se elegeu, as negociações entre brasileiros e venezuelanos 

ganharam novo fôlego. “A soma de vendas de um país para outro mais que 

triplicou entre 1990 e 2000, quando superou US$ 2 bilhões pela primeira vez, 

caindo nos anos seguintes devido às crises tanto na Venezuela como no 

Brasil”. (UCHOA, 2003, p. 236). 

Mas essa atenção só foi possível com a eleição de Lula no Brasil, em 

2002. Pablo Uchoa acredita que a ascensão de Lula representou para o 

governo de Chávez a “possibilidade de se criar, na América do Sul, uma 

resistência esquerdista às teses neoliberais que pautaram a globalização nos 

últimos anos do século XX e no início do século XXI” (UCHOA, 2003, p. 240). 
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 Para Rafael Villa, em Dos etapas en la política exterior venezolana frente 

a Estados Unidos en el  período de Hugo Chávez, existe ainda outro tema que 

preocupa Washington, a relação entre Brasil e Venezuela que deixa de molho a 

Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) para a América Latina. A 

Venezuela sempre ofereceu prioridade a sua integração no Mercado Comum 

do Sul – MERCOSUL (em julho de 2012, os líderes se reuniram no Brasil para 

selar a entrada do país venezuelano ao bloco). Outra estratégia venezuelana, 

explicita Villa, é atrair o “Brasil como socio de inversiones en la Corporación 

Andina de Fomento (el órgano financiador de la Comunidad Andina de 

Naciones)”. (VILLA, 2004, p. 31). 

 O momento de maior polêmica do atual governo, no que se refere à 

política externa, se deu quando Chávez visitou no ano de 2000 a Líbia, na 

época presidida por Muamar Kadafi, e o Iraque com o ex-governante Saddam 

Husseim, países vistos como antidemocráticos, e catalogados, segundo afirma 

Villa (2004, p. 35), por Washington como chefes de Estados delincuentes. 

A política externa do presidente Chávez começa a ficar 
polêmica quando sai do subcontinente latino-americano e olha 
o mundo por um prisma no mínimo heterodoxo. A fraternidade 
que o presidente durante muitos tempo esboçou para com a 
Líbia de Muamar Kadafi e o Iraque de Saddam Husseim, dois 
países penalizados pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e regidos por chefes de Estado seriamente 
questionados pelos partidários da democracia ocidental, foi um 
pesadelo para muitos venezuelanos antipáticos a Chávez e 
difícil de justificar até mesmo para quem compõe o entorno do 
presidente. (UCHOA, 2003, p. 248). 

  

 Outro fator que causou desconforto entre EUA e Venezuela, foi em 

relação ao acontecimento de 11 de setembro de 2001 (ataque as Torres 

Gêmeas por grupos terroristas). Os Estados Unidos atacou o Afeganistão com 

bombas com o objetivo de sobrepujar o grupo Al Qaeda, Chávez por sua vez, 

se pronunciou através de um programa de televisão do canal estatal contra os 

ataques. No discurso declarou ser a favor do combate ao terrorismo, mas isso 

não significaria dar carta branca aos norte-americanos e, apresentou fotos de 

crianças mortas com o ataque e alegou não se podia combater o terrorismo 

com mais terror. 
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 Esse caso deu margem para se pensar a cumplicidade dos Estados 

Unidos com o golpe de abril de 2002, ocorrido na Venezuela. Pablo Uchoa 

(2003) descreve que meses que antecederam o acontecimento, George W. 

Bush teve um encontro com as principais lideranças que depuseram Chávez da 

presidência. 

Esses contatos foram fundamentais para que, uma vez deposto 
Chávez, os Estados Unidos culpassem o ex-presidente pelas 
turbulências sociais e saudassem o governo de Pedro 
Carmona, distanciando-se dos outros países da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), que prontamente rechaçaram 
a quebra da institucionalidade. (UCHOA, 2003, p. 254). 

  

 Diante de todos esses acontecimentos que apresentamos sobre a 

Venezuela, as mudanças no seu processo político, o trabalho visa analisar 

como a mídia no Brasil encara o governo venezuelano, em especial o 

tratamento que a revista Veja oferece a esse país. 
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4 VEJA E A COBERTURA DO GOVERNO CHÁVEZ 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Ditadura é uma palavra de origem romana, e hoje em dia possui um 

significado completamente diferente do qual era empregado na Roma 

republicana. A ditadura em Roma era um órgão extraordinário ativado em 

situações de emergência, onde o ditador era nomeado para julgar uma 

situação de perigo. 

Esse conceito é particular da República romana, o qual servia para 

suspender temporariamente a ordem, afim de preservar a integridade e a 

permanência. Segundo o dicionário de política, percebemos que o uso da 

palavra sofreu transformações ao longo do tempo, pois a ditadura romana é um 

órgão excepcional e temporário divergindo, portanto, do que Bobbio, Matteucci 

e Pasquino denominam como ditadura moderna, a qual não é autorizada por 

regras institucionais, cuja instauração subverte a ordem política preexistente e 

seu governo é durável. 

Desta forma o sentido da ditadura romana tem conotação positiva, já 

que, é instaurada para defender a ordem constitucional. A ditadura moderna, 

por sua vez, tem sido marcada pelo sentido negativo, ou seja, referido aos 

regimes antidemocráticos ou não-democráticos. 

Para os autores supracitados existem três características fundamentais 

para designar uma ditadura, embora tendo uma dimensão descritiva tem sido 

frequentemente usada como valor negativo se contrapondo à democracia. Em 

primeiro, a concentração e o caráter ilimitado do poder, que pode ser exercido 

tanto por uma única pessoa como também por um pequeno grupo, que não é 

refreado pela lei, mas as transforma para o bem da sua própria vontade. 
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Em segundo, o que também caracteriza uma ditadura é o aspecto social 

e político, “uma sociedade abalada por uma profunda transformação 

econômica e social, a qual ativa o interesse e a participação politica de faixas 

cada vez maiores da população e faz emergir o princípio da soberania popular”. 

(BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, 2007, p. 373). 

O terceiro aspecto é a legitimação do poder, que numa ditadura sua 

concentração e autoridade política é exercida de cima para baixo, e que 

“tendem sempre a apresentar-se como expressão legítima dos interesses e das 

necessidades do povo”. (BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, 2007, p. 374). 

A construção da imagem do governo como um ditador, um tirano leva 

hoje em dia ao sentido da palavra na perspectiva negativa, em especial ao 

discurso que a revista Veja faz do caso venezuelano. A ditadura moderna, de 

acordo com Bobbio (2007) se contrapõe ao conceito de democracia, esta 

segundo a teoria política contemporânea, tende a esgotar-se num campo bem 

amplo e destaca-se pelos “procedimentos universais”, entre eles:  

O órgão político máximo, a quem é assinalada a função 
legislativa, deve ser composto de membros direta ou 
indiretamente eleitos pelo povo, em eleições de primeiro ou 
segundo grau; todos os cidadãos que tenham atingido a 
maioridade sem distinção de raça, de religião, de censo e 
possivelmente do sexo, devem ser eleitores; todos os eleitores 
devem ter voto igual. (BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, 
2007, p. 327). 

 

 Em se tratando do caso específico do país venezuelano, muitas são as 

críticas e os debates acerca destas características, é bem provável que nem 

todos os atributos listados pelos autores façam parte do governo Hugo Chávez, 

mas é possível concluir que grande parte deles se encontra em eficácia. 

 O presidente Hugo Chávez Frías foi eleito e reeleito democraticamente 

nas eleições presidenciais do país, concedeu direito aos indígenas pela nova 

constituição de serem considerados cidadãos, inaugurou formas de 

participação democrática, de forma que não se configura num governo 

ditatorial. 
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 Outro aspecto importante que o dicionário de política traz é a explicação 

de algumas ideologias, como por exemplo, democracia e liberalismo, esse 

estilo é de uma democracia representativa ou parlamentar, onde o fazer leis 

não estaria ao alcance de todos, mas seria restrito aos representantes 

escolhidos pelos cidadãos. A seguinte concepção que é apresentada no texto, 

trata da concepção socialista, a qual concebe a ideia de que sem a democracia 

não será possível conseguir a transformação social. 

O que muda a doutrina socialista a respeito da doutrina liberal 
é o modo de entender o processo de democratização do 
Estado. Na teoria marxista-engelsiana, para falar apenas desta, 
o sufrágio universal, que para o liberalismo em seu 
desenvolvimento histórico é o ponto de chegada do processo 
de democratização do Estado, constitui apenas um ponto de 
partida. Além do sufrágio universal, o aprofundamento do 
processo de democratização da parte das doutrinas socialistas 
acontecem de dois modos: através da crítica da Democracia 
apenas representativa e da consequente retomada de alguns 
temas da democracia direta e através da solicitação de que a 
participação popular e também o controle do poder a partir de 
baixo se estenda dos órgãos de decisão politica aos de decisão 
econômica, de alguns centros do aparelho estatal até à 
empresa, da sociedade política até à sociedade civil pelo que 
se vem falando de Democracia econômica, industrial ou da 
forma efetiva do funcionamento dos novos órgãos de controle 
(chamados “conselhos operários”), colegial, e da passagem do 
autogoverno para autogestão. (BOBBIO, MATTEUCCI & 
PASQUINO, 2007, p. 324-325). 

 

A análise que atentamos, aqui, portanto, visa a identificar em matérias, 

produzido nas folhas da revista Veja sobre Hugo Chávez, no sentido de dar 

conta da averiguação do funcionamento discursivo da posição de sujeito de 

Ditador.  
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4.2 – ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A primeira matéria a fazer referência a Hugo Chávez é antes das 

eleições presidenciais de dezembro de 1998. A matéria é de setembro e define 

a campanha presidencial como “um circo eleitoral”, tratando os candidatos 

como bizarros e esquisitos. 

Quem reclama do desfile de excentricidades do horário eleitoral 
brasileiro pode ter o consolo da comparação com a Venezuela, 
onde a tortura dura mais: o pleito será só em dezembro. Os 
três principais candidatos à Presidência concorrem como 
"independentes". São eles, pela ordem nas pesquisas: Hugo 
Chávez Frías ex-pára-quedista, preso em 1992 após uma 
tentativa fracassada de golpe de Estado. Autoritário e 
nacionalista provoca calafrios na classe empresarial. Henrique 
Salas faz campanha a cavalo, para evocar o herói libertador 
Simon Bolívar, de quem se diz descendente. Seu ídolo é o 
peruano Alberto Fujimori. Irene Saez ex-miss Universa 
começou no topo, mas estacionou no terceiro lugar. Sua 
experiência se resume a um mandato de prefeita de um distrito 
rico de Caracas. (Veja, edição nº 1562 de 02/09/1998, p. 54). 

 

Na edição nº 1577 de 16/12/1998 Veja apresenta uma matéria 

classificando Chávez como golpista (mais uma vez relembrando os 

acontecimentos de 1992), populista, caudilho. No título temos o seguinte 

discurso: “Vitória da Boina: voto de protesto leva ex-coronel Chávez, golpista 

fracassado, à Presidência”. 

A madrugada de 4 de fevereiro de 1992 está marcada na 
memória dos venezuelanos. Nessa data, o tenente-coronel 
Hugo Chávez, à frente de uma tropa de pára-quedistas, com 
suas características boinas vermelhas, tentou derrubar o 
governo do presidente Carlos Andrés Pérez. Na semana 
passada, El Comandante conquistou nas urnas o direito de 
voltar ao Miraflores pela porta da frente. Numa trajetória 
espetacular de golpista frustrado (passou dois anos preso e 
foi anistiado) a político populista, ele elegeu-se presidente 
com 56% dos votos. Com Chávez estavam de volta as boinas 
vermelhas, mas dessa vez usadas pela multidão de civis 
entusiasmados com a promessa de purgar, com mão firme de 
soldado, o país de suas mazelas, incluindo aí os políticos 
tradicionais. O currículo de golpista comprovado e as 
promessas de campanha mais do que autorizam o receio de 
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que no pacote boina vermelha esteja embutida a determinação 
de rasgar a Constituição e se declarar pai da pátria, à moda 
dos caudilhos que pontuam o passado da América Latina. 
(Veja edição nº 1577 de 16/12/1998, p. 68-69). 

 

Quando Veja chama Chávez de “político populista”, quer mostrá-lo como 

um líder que sabe iludir as massas, defendendo seus direitos para tão somente 

perdurar no poder. Por se tratar de matéria jornalística não há um 

aprofundamento sobre o que é mesmo ser populista. Talvez incorpore o 

conceito de Nassif para quem o populismo é um “modelo de governo pautado 

por ações de curto prazo de cunho eleitoreiro, que o governante sabe de 

antemão serem insustentáveis, mas ainda sim lança mão de seu uso para 

obter ganhos eleitorais para si e seus aliados” 3.  

Sabemos que o conceito de populismo é muito mais complexo, tema já 

tratado na literatura da ciência política (como por exemplo, os estudos de 

Francisco Weffort4 e Octavio Ianne5) para alguns casos da América Latina. 

Da mesma forma, o uso do termo caudilho, que segundo o Dicionário de 

Política, 

Com o termo Caudilhismo nos referimos ao regime imperante 
na maior parte dos países da América espanhola, no período 
que vai dos primeiros anos da consolidação definitiva da 
Independência, em torno de 1820, até 1860, quando se 
concretizaram as aspirações de unificação nacional. Na 
América Latina, o termo caudilho ainda continua a ser usado, 
como o de cacique, para designar chefes de partido local ou de 
aldeia, com características demagógicas. (BOBBIO, 
MATTEUCCI e PASQUINO, 2007, p. 156). 

 

                                                           
3 Disponível em: http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/sobre-popular-e-populista Acesso em: 
30/11/2011. 

4 Weffort, Francisco. O populismo na política brasileira. São Paulo: Paz e Terra, 1980. 

5
 Ianni, Octavio. A Formação do Estado Populista na América Latina. São Paulo: Ática, 1989. 

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/sobre-popular-e-populista
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Assim considerado, não dá para incluir governos eleitos (e reeleitos) 

democraticamente, como é o caso da Venezuela de Hugo Chávez, ou seja, as 

duas expressões com que a revista utiliza para tipificar o caráter do governo 

Chávez que soam fortemente de maneira negativa. O assistencialismo, o 

nacionalismo não são valores ajustados com a livre iniciativa e o Estado 

mínimo, que contrariam por sua vez os ideais da revista semanal Veja. 

 Na continuação da matéria nos chama a atenção a frase: Duro é que 

tenha emplacado com tanta facilidade, num país onde a democracia tradicional 

funcionou nos últimos quarenta anos enquanto a noite das ditaduras baixava 

sobre os vizinhos ao sul. Veja faz uma defesa clara aos tempos do Pacto Punto 

Fijo, considerando que nesse tempo, de fato, havia democracia. Nosso 

conceito de democracia, diferentemente do ponto de vista elitizado e burguês 

desta mídia impressa, não é um regime onde o povo está fora das decisões 

políticas, mas sim onde ele é colocado soberanamente, e desempenhe papel 

de protagonista dentro do processo político. A desqualificação do governo de 

Hugo Chávez é permanente nas matérias da revista. 

Não é nada difícil, lá ou em países similares, capitalizar a 
frustração popular com uma elite política notoriamente corrupta 
e uma economia ladeira abaixo. Duro é que tenha emplacado 
com tanta facilidade, num país onde a democracia tradicional 
funcionou nos últimos quarenta anos enquanto a noite das 
ditaduras baixava sobre os vizinhos ao sul. Da cor mestiça do 
povão, simpático, Chávez sempre foi um sucesso de público. 
Soube atrelar, com habilidade, sua imagem às ideias 
nacionalistas de Simon Bolívar, o herói venezuelano que 
libertou da Espanha parte da América do Sul. Sem apoio dos 
partidos tradicionais, o dinheiro de grandes empresários, ou a 
companhia de celebridades, martelou a perigosa ideia de que a 
democracia "tradicional" não se mostrou à altura do desafio de 
reduzir a corrupção, a criminalidade e o abismo entre ricos e 
pobres. Num país como a Venezuela, com um dos piores 
índices de pobreza do continente contraditoriamente plantado 
sobre as maiores reservas de petróleo do hemisfério, é fácil 
entender o entusiasmo despertado pela proposta de recomeçar 
do zero, mesmo que isso signifique instaurar um regime 
autocrata. (Veja edição nº1577 de 16/12/1998, p. 68-69). 

 

A principal marca que identificamos foi o desejo de associar a imagem 

de Chávez a um ditador. Uma estranha ditadura na qual houve eleições, onde 
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o presidente foi eleito com maioria dos votos, tendo inclusive a presença de 

observadores internacionais nas eleições, sem haver denúncias de fraudes. Os 

regimes autoritários são formas de governo não democráticos, e Veja tenta 

construir a ideia de que o governo de Chávez é centralizador e detém o poder 

absoluto. 

Uma autocracia é sempre um Governo absoluto, no sentido de 
que detém um poder ilimitado sobre os súditos. Além disso, a 
autocracia permite que o chefe do Governo seja de fato 
independente, não somente dos seus súditos, mas também de 
outros governantes que lhe estejam rigorosamente submetidos. 
O chefe de um Governo absoluto é um autocrata sempre que 
suas decisões não possam ser eficazmente freadas pelas 
forças intragovernativas. (BOBBIO, MATTEUCCI e 
PASQUINO, 2007, p. 372). 

 

Na edição nº 1596 de 05/05/1999 Veja lança uma reportagem com 

seguinte título: O Coronel vem aí: com popularidade de recém-empossado, o 

presidente Chávez apresenta sua retórica ao país. No início da matéria a 

revista descreve o presidente de forma preconceituosa, mesmo tendo “pele de 

índio, cabelo duro de mestiço e a infância pobre vendendo doce na rua”, Hugo 

Chávez ganhou as eleições com 57% dos votos. 

Com 44 anos, pele de índio, cabelo duro de mestiço e a 
infância pobre vendendo doce na rua, o presidente da 
Venezuela, coronel Hugo Chávez, chega a Brasília nesta 
quinta-feira exibindo um feito histórico. Com 57% dos votos, foi 
o primeiro político venezuelano criado fora das grandes 
máquinas partidárias a vencer os espertalhões que dominam a 
política do país. Empossado há três meses, numa cerimônia 
esdrúxula em que chamou de moribunda a mesma 
Constituição que é obrigado a defender sob juramento, 
conserva a popularidade de presidente recém-saído do forno. 
Sua aprovação passa dos 80% e, há uma semana 90% do 
eleitorado que foi às urnas disse sim a sua proposta de 
convocar uma Assembleia Constituinte para passar um bisturi 
nas instituições. (Veja edição nº 1596 de 05/05/1999, p. 60-61). 

 

 Na continuação da matéria Veja faz menção de Chávez como 

carismático e falante. Analisa que o início de seu governo já produziu muitos 

barris de esquisitices. Em todo o tempo o periódico tenta desvalorizar o 
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governo Chávez, associando-o também sua aproximação a governos tidos 

como ditatoriais: “O deslumbramento pelo ditador cubano Fidel Castro é tão 

descarado que nos meios diplomáticos se dá como certo que Chávez 

submeteu o discurso de posse a Fidel para leitura prévia”. 

Carismático e falante, Hugo Chávez faz barulho por onde 
passa. Ele diz que está à frente de uma revolução destinada a 
mudar seu país de cima a baixo. Anuncia que a Constituinte 
deverá criar uma "nova democracia" e garante que a única 
solução para os povos da América Latina é cerrar fileiras em 
torno de um bloco econômico e político. O deslumbramento 
pelo ditador cubano Fidel Castro é tão descarado que nos 
meios diplomáticos se dá como certo que Chávez submeteu o 
discurso de posse a Fidel para leitura prévia. Ele escandalizou 
o país quando se soube que enviara uma carta ao célebre 
terrorista venezuelano Carlos, o Chacal, responsável por vários 
atentados na Europa, com explosão de bombas, assassinatos 
e seqüestros. Carlos cumpre pena de prisão perpétua na 
França. O presidente alega razões humanitárias para a 
correspondência. É um caso de humanismo toma lá, dá cá. 
Depois da carta, na qual o terrorista é chamado de "querido 
compatriota", um jornal de Caracas publicou uma entrevista do 
Chacal apoiando a campanha de Chávez pela Constituinte. 
(Veja edição nº 1596 de 05/05/1999, p. 60-61). 

 

Na edição 1610 de Veja, de 11/08/1999, o índice noticia uma reportagem 

sobre a Venezuela denominada “Hugo Chávez tem poder total”. No interior da 

matéria “O poder moral” afirma que “Chávez faz demagogia e adia medidas 

concretas”. A revista critica os planos de Hugo Chávez de tentar permanecer 

no poder. 

Há apenas seis meses no governo, ele propôs oficialmente na 
quinta-feira passada que seu mandato passe de cinco para 
seis anos, com direito a repetir a dose. Foi uma das 
contribuições do coronel, que tentou dois golpes de Estado no 
início da década, para a Assembleia Constituinte eleita no 
último dia 25, na qual a coalizão de partidos que o apoiam 
obteve uma estonteante maioria de 121 das 131 cadeiras. 
Outra "sugestão" de Chávez foi ressuscitar um projeto político 
de Simon Bolívar, o herói da independência da América 
espanhola, de quem se pretende seguidor. A proposta é 
inscrever na nova Constituição a criação de mais dois poderes, 
além do Executivo, Legislativo e Judiciário, ambos com o 
objetivo de zelar pela ética na política. Um seria o Poder 
Eleitoral, que emanaria do povo. Outro seria o Poder Moral, 
que emanaria de Deus. Como detalhar planos não é o forte do 
coronel, supõe-se que ele mesmo se encarregará de interpretar 
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os desígnios divinos. Eleito graças a uma plataforma de 
protesto por uma população empobrecida e farta de décadas 
de corrupção e concentração de renda, Chávez vem 
conseguindo manter o prestígio a golpes de teatro. Ameaçou 
várias vezes fechar o Congresso, que, de tão desgastado, 
concordou em antecipar seu recesso assim que a Assembléia 
Constituinte foi eleita. No discurso da semana passada, o 
presidente ofereceu sua renúncia e até o sacrifício da própria 
vida, se necessário, para garantir a limpeza moral da política 
venezuelana. Os partidos tradicionais, na prática, já foram 
dizimados nas urnas e o cenário ruma para o mais perigoso 
personalismo. (Veja edição nº 1610 de 11/08/1999, p. 53). 

 

 A formulação contida no texto “Há apenas seis meses no governo, ele 

propôs oficialmente na quinta-feira passada que seu mandato passe de cinco 

para seis anos, com direito a repetir a dose” indica que Chávez deseja 

centralizar o poder e ficar no governo além do período em que foi eleito. Outra 

parte do enunciado traz uma falsa informação quando afirma que por duas 

vezes Chávez tentou golpes de Estado. A revista altera os dados da edição nº 

1577, quando mencionou apenas um golpe realizado por Hugo Chávez. No fim 

da reportagem, Veja reforça que o tenente-coronel tem muito discurso, mas de 

fato se desvia dos problemas que afligem a população venezuelana. 

A questão é saber até quando Chávez conseguirá manter-se 
intocável sem encarar de frente os problemas que realmente 
afligem a população. Desde o início do ano, 500.000 
desempregados engrossaram estatísticas em torno de 20% e 
os investidores estrangeiros continuam passando ao largo da 
Venezuela, em parte porque o presidente se inflama em 
discursos nacional-populistas e não parece tão convicto 
quando acena para o mercado global. À frente de uma 
economia dependente do petróleo, e de seus preços 
declinantes, Chávez precisará de apoio urgente vindo de fora. 
Seus eleitores terão razão se se sentirem enganados. (Veja 
edição nº 1610 de 11/08/1999, p. 53). 

 

Na edição nº 1612 de agosto de 1999, Chávez é caracterizado no título 

da matéria como “o demolidor”, que além de estar montado na Assembleia 

Constituinte agora investe contra Judiciário. 

O coronel Hugo Chávez vem comprovando que, num país 
pobre e em crise (e quantos não os há), não são necessários 
fuzis para triturar as instituições e os princípios democráticos. 
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Ao presidente da Venezuela, basta a Assembleia Constituinte, 
auto-intitulada "soberaníssima". Na semana passada, os 131 
eleitos para reescrever a Constituição, 121 deles partidários de 
Chávez, aprovaram decreto de emergência que, na prática, 
destitui de autoridade o Poder Judiciário. Todos os juízes, da 
Suprema Corte às primeiras instâncias, serão submetidos a 
avaliações, por comissões nomeadas pelo próprio monólito 
chavista, para decidir quem vai ou não permanecer em suas 
funções. Nesta semana, a Assembleia discutirá a dissolução 
parcial do Congresso, já em recesso voluntário, e os expurgos 
nos sindicatos (Veja, edição n. 1612 de 25/08/1999, p. 55). 

 

Da forma como Veja se refere a Chávez, como aquele que tritura as 

instituições e os princípios democráticos do país, entende-se que a revista mais 

uma vez define o presidente como um tirano, que não respeita a política 

institucional e centraliza o poder em suas mãos. É curioso atentar para as 

sequências discursivas que aparecem nas reportagens, na continuação desta 

matéria, por exemplo, o periódico insiste em denegrir a imagem do presidente 

Chávez afirmando ter ele cometido dois golpes de Estado, fato comentando 

anteriormente. 

Mesmo o mais ferrenho inimigo do neocaudilho venezuelano é 
obrigado a admitir que sua eleição foi perfeitamente legítima. 
Também não há como contestar as denúncias do coronel de 
que há corrupção em todos os segmentos da sociedade 
venezuelana. A questão é onde vai acabar o processo de 
moagem das instituições. Os precedentes históricos indicam 
que não é num lugar muito bom. Truculência – Chávez tentou 
dois golpes de Estado sangrentos em 1992, dos quais não se 
arrepende. Passados pouco mais de seis meses de governo, 
com o respaldo da revolta dos venezuelanos contra décadas 
de desonestidade pública e empobrecimento privado, o 
presidente só concentrou poderes. No início da década, o 
peruano Alberto Fujimori valeu-se do poder concedido 
democraticamente para acabar com a democracia. Exerceu um 
mal disfarçado fascínio em defensores do neoliberalismo na 
marra. Agora, Chávez torna-se uma espécie de Fujimori que 
caiu nas graças da esquerda. O coronel se impôs o papel de 
salvador da pátria, a ponto de associar obsessivamente sua 
imagem ao herói da independência da América espanhola, 
Simón Bolívar. Quer ser um paladino solitário da virtude. Tem 
uma missão. No que vai dar seu fantástico processo? (Veja 
edição n. 1612 de 25/08/1999, p. 55). 
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Na edição nº 1614, Veja apresenta uma matéria intitulada “O trator 

avança”, expressa que Hugo Chávez fechou o congresso, que a economia vai 

de mal a pior e que o fim de seu governo está com os dias contados. Temos 

em destaque a comparação com as ditaduras na América Latina, afirmando 

que o presidente estaria dando uma “paulada fatal na democracia”. Mais uma 

vez no interior da matéria enxergamos a necessidade de reforçar que Chávez 

deseja o poder total.  Na reportagem, Veja diz que a Venezuela já passou do 

ponto e que não tem volta, o país vive numa ditadura eleita 

Na segunda-feira passada, o presidente Hugo Chávez fechou o 
Congresso. No tempo das ditaduras militares na América 
Latina, era essa a primeira medida depois do golpe de Estado, 
e a paulada fatal na democracia. O processo em curso na 
Venezuela é de outra família – o que não significa que os 
resultados não acabem por se tornar parecidos. Montado nos 
poderes da "soberaníssima" Assembléia Constituinte, Chávez 
encontrou uma fachada de legitimidade para acumular poder e 
desmontar o sistema político venezuelano. Oficialmente, o 
Congresso, no qual a oposição conta com ligeira maioria, teve 
suas funções temporariamente suspensas e transferidas para a 
Constituinte, em que 93% dos representantes apóiam o 
presidente. Na prática, não há mais Legislativo, nem Judiciário 
independente, nem partidos. Ao esboçar uma reação, nas 
últimas duas semanas, os oposicionistas do Congresso, já 
enfraquecidos por um recesso voluntário, provocaram alguma 
confusão nas ruas e uma rápida bolha política, ameaçando 
rejeitar viagens presidenciais ao exterior e um pacote de 
suplementos orçamentários.. (Veja edição n. 1614 de 
08/09/1999, p. 54-55). 

 

Na continuação da matéria Veja explica que a popularidade de Chávez 

não é de se espantar, já que ele “investe contra a estultice da classe política, a 

inoperância do Congresso, a roubalheira potencializada pelo formidável 

manancial de petróleo do país”.  Nessa edição a reportagem destaca o golpe, 

ou melhor, a revista insiste em afirmar, que foram dois golpes: “o coronel, preso 

e reformado depois de liderar duas cruentas tentativas de golpe de Estado no 

início da década, constrói a imagem de salvador da pátria”. 

 

O que se via nas ruas de Caracas era a exacerbação do 
assembleísmo, com sucessivas manifestações de apoio a 
Chávez, a sua "revolução pacífica" e à cruzada contra os 
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corruptos, bandeiras que lhe deram a vitória nas urnas e 
garantem índices de aprovação em torno de 70%. Nenhum 
brasileiro consegue espantar-se muito com o apoio da maioria 
dos venezuelanos a um líder carismático que investe contra a 
estultice da classe política, a inoperância do Congresso, a 
roubalheira potencializada pelo formidável manancial de 
petróleo do país. "Há poucos meses, a Venezuela era 
conhecida internacionalmente como um país petroleiro, onde 
os presidentes viviam com suas amantes no palácio e a 
corrupção dava as cartas", discursou Chávez antes de partir 
para o Panamá. "Estamos assistindo ao renascimento do país." 
Com palavras assim, o coronel, preso e reformado depois de 
liderar duas cruentas tentativas de golpe de Estado no início da 
década, constrói a imagem de salvador da pátria. Seus 
programas semanais de rádio e televisão desencadeiam 
frêmitos de entusiasmo. A idéia de fazer uma "limpeza geral" 
nas instituições desemboca nas ruas com freqüência. Na última 
quinta-feira, manifestantes que pediam intervenção nos 
sindicatos, dominados pelos partidos tradicionais, alegremente 
tiraram a roupa e se exibiram de cuecas e boinas vermelhas, 
símbolo da aventura golpista de Chávez. (Veja edição n. 1614 
de 08/09/1999, p. 54-55). 

 

 No término da matéria Veja apresenta que o desemprego está alta, a 

economia não vai bem, as empresas estão operando com perdas e o país está 

vivendo uma grande turbulência. Segundo a revista o presidente governa a 

partir de truques, é um grande manipulador das massas. 

 

O desemprego está em torno de 20%, a economia deve 
registrar uma contração de 6% neste ano e, segundo Vicente 
Brito, "entre 70% e 80% das empresas estão operando com 
perdas". Até mesmo o preço do barril do petróleo, que havia 
dobrado desde fevereiro, deu sinais de queda depois da 
nomeação de Ciavaldini. É nesse ponto que a turbulência 
política venezuelana começa a irradiar preocupações para 
valer pelo mundo. Depois de meses de cautela, o governo 
americano externou preocupações oficiais com as atitudes 
autoritárias de Chávez e seus constituintes. A Venezuela é a 
maior fornecedora de petróleo aos Estados Unidos, 
responsáveis por 17% do total de importações do produto. 
Chávez não é tolo e sabe que, se o trator das reformas avançar 
pelo caminho da ruptura total, perde legitimidade internacional. 
Para consumo popular, atribui tudo, desde as críticas até os 
males mais antigos do país, ao "neoliberalismo selvagem". 
Curiosamente, de todos os países da América Latina, a 
Venezuela e o Equador, os dois grandes produtores de 
petróleo na região, foram os únicos que não passaram pelas 
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reformas em curso no mundo nas últimas duas décadas. 
Confundir estagnação com efeitos nocivos de uma política não 
adotada em seu país é mais um dos truques espertos de 
Chávez, El Supremo. (Veja edição n. 1614 de 08/09/1999, p. 
54-55). 

 

Na edição 1649 de 17/05/2000, identificamos o funcionamento a mesma 

atitude de sujeito que indica a ditadura de Chávez na matéria Democracia, pero 

no mucho, a matéria expressa que Chávez deseja ser dono dos poderes do 

seu país. 

A figura mais fulgurante da tendência é o presidente Hugo 
Chávez, da Venezuela, que descobriu na via eleitoral um 
excelente instrumento para amealhar poderes ditatoriais. Eleito 
com grande maioria no ano passado, ele reescreveu a 
Constituição para recolocar em disputa todos os cargos 
eletivos, inclusive o seu, neste 28 de maio. O objetivo de 
Chávez é açambarcar a maior quantidade possível de cargos 
eletivos e tornar-se senhor absoluto do Executivo, do 
Legislativo, do Judiciário e das Forças Armadas (Veja, edição 
n. 1649 de 17/05/2000, p. 54-55).  
 

 
 
 

Após quase um ano da publicação da nova Constituição Venezuelana, a 

revista Veja noticia em 09/08/2000, na edição 1661, a reeleição de Hugo 

Chávez para o cargo de Presidente. O estilo de tirano, preocupado com a 

conservação no poder, continua a ser concretizada nas formulações da mídia 

impressa. 

Nos dezoito meses em que está no comando da Venezuela, o 
coronel Hugo Chávez preocupou-se obsessivamente em 
pavimentar o caminho para garantir sua permanência no poder 
até 2012. A vitória folgada nas eleições presidenciais 
realizadas no último domingo, com 60% dos votos, representou 
um grande passo para a concretização desse projeto político 
de longuíssimo prazo. Chávez não tem mesmo medido 
esforços para chegar lá. Em pouco mais de um ano, convocou 
dois plebiscitos e duas eleições, sempre com o objetivo de 
aumentar e legitimar seu domínio (Veja, edição n. 1661 de 
09/08/2000, p.52-53). 
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Na edição 1707 de julho de 2001, Veja publica uma matéria com a 

chamada “O charlatão bolivariano: O coronel Chávez ameaça até com o uso de 

armas, mas não consegue reerguer a Venezuela”, na reportagem o presidente 

é satirizado por apresentar um programa dominical denominado Alô Presidente 

na estatal venezuelana que é comparado ao programa brasileiro Domingão do 

Faustão. A notícia afirma que o presidente não se contém apenas com o 

programa no domingo, mas que ele invade de maneira desrespeitosa as 

programações de outras emissoras durante a semana para anunciar 

programas que na verdade significa lhe garantir mais poder. O governante 

chegou a ser comparado novamente com Fidel Castro e foi criticado por manter 

relações com países que “não entendem de democracia” como o Irã, Cuba, 

Iraque.  

 

 

O presidente Chávez, entre seu eleitorado: sucesso com os mais pobres, raiva dos ricos 

 

Chávez joga beisebol com seu ídolo Fidel Castro 
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 Na edição 1732, de dezembro de 2001, a matéria da Veja diz que a 

população Venezuelana está se levantando contra o governo que agora só 

quer governar por decretos. A revista expressa que a população saiu às ruas 

devido a mais uma medida autoritária do presidente, que no caso se tratava de 

49 leis promulgadas, dentre elas a Lei de Terras, onde todos os proprietários 

rurais do país teriam de demonstrar a titularidade de suas terras e provar que 

elas são produtivas, a atitude causou pânico na classe empresarial da 

Venezuela. 

Diante do histórico de agressões e ameaças do presidente ao 
que ele chama de "elite de canalhas corruptos", acredita-se que 
o regime vai isolar-se ainda mais. O ponto mais polêmico do 
pacote é o que inicia uma reforma agrária às pressas. A partir 
de 18 de dezembro, todos os proprietários rurais do país têm 
de demonstrar a titularidade de suas terras e provar que são 
produtivas. Em tese, as áreas improdutivas deveriam ser 
expropriadas. Os fazendeiros temem que, na prática, o 
confisco se transforme em represálias políticas ou extorsão 
pura e simples. Outra medida que impulsionou fortemente a 
reação foi a que alterou as regras da exploração, do refino e da 
distribuição de petróleo. Antes, não havia restrição à 
constituição de novas empresas e os royalties pagos pelas 
companhias estrangeiras instaladas na Venezuela eram de 
16%. Agora, novas empresas têm de ser sócias – minoritárias 
– do governo, e os royalties subiram para 30%. (Veja, edição n. 
1732, de 19/12/2001). 

 

 

 
 

A manifestação montada a favor de Chávez e seu encontro com 
Fidel Castro: empresários, sindicalistas e estudantes preferiram a 
greve geral  
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Em abril de 2002, a Venezuela com Hugo Chávez sofreu um golpe de 

Estado, contudo a revista Veja que tanto dedicou espaço em seu semanário 

para informar do governo Venezuelano desde sua chegada ao poder, durante o 

golpe não publicou, não se pronunciou sobre o que estava acontecendo com o 

país, e só depois que Chávez voltou ao governo é que Veja exibiu uma 

reportagem. Segundo Rovai (2007) para cobrir o episódio a mídia no Brasil 

embarcou no discurso da impressa venezuelana e das agências internacionais, 

No dia 17 de abril de 2002 Veja publicou: “O falastrão caiu: multidões nas ruas 

e rebelião militar tiram Hugo Chávez da Presidência da Venezuela”. 

No caso da publicação impressa com maior tiragem por edição 
do país, a revista Veja, a cobertura beirava a comemoração. A 
edição nº 1.747 da revista chegou às bancas no domingo pela 
manhã anunciando “a queda do presidente fanfarrão”. Na 
reportagem, exultava: “O destino dramático do presidente 
contém certa dose de justiça: há dez anos, quando era tenente-
coronel do corpo de paraquedistas, comandou uma sangrenta 
tentativa de golpe de Estado. Agora, sentiu na pele o peso da 
insubordinação nos quartéis”. (ROVAI, 2007, p. 71). 

 

 

 

Manifestação convocada por empresários e sindicalistas em Caracas: 200.000 pessoas 
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Chávez joga a toalha: retórica em excesso, pouco resultado 

 

 

 A revista afirmou que a situação do país se tornara muito ruim com a 

chegada do governo Chávez, “de cada dez habitantes do país, oito 

venezuelanos são oficialmente pobres. O desemprego é de 15% e os 

investimentos estrangeiros minguaram, assustados com a retórica bolivariana”. 

Segundo a revista, o país vivia aos assombros por causa da conduta irregular 

do presidente Chávez, que modificava leis e trocava autoridades de acordo 

com seu humor. “A última travessura foi demitir toda a diretoria da estatal 

PDVSA, que explora o petróleo no país, o quarto maior produtor do mundo, e 

colocar no lugar intelectuais de esquerda que o apoiavam”. 

 Veja mostrou em seu discurso que o oportunista populista não 

conseguiu enganar por muito tempo a sociedade latino-americana e que os 

venezuelanos nunca anistiaram Chávez por ter criticado os ataques 

americanos no Afeganistão. “Por pouco, eles entravam de graça no eixo do 

mal, a lista de países declarados inimigos pelos Estados Unidos”. A reportagem 

apresenta fotos de Chávez jogando beisebol com Fidel Castro e seu encontro 

com Saddam Husseim, em Bagdá. 
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Chávez faz festa com o povo 
(acima, à esq.) e joga beisebol 
com Fidel Castro (acima, à dir.), 
em Caracas. Em aberto desafio 
aos Estados Unidos, o presidente 
visitou o ditador Saddam Hussein 
em Bagdá, a quem propôs 
aumentar o preço do petróleo (à 
esq.)  

 

 

Muito do clima de instabilidade se deve ao esquerdismo 
folclórico de Chávez. Adorava exibir sua amizade com Fidel 
Castro. Visitou os aiatolás do Irã e até o ditador iraquiano 
Saddam Hussein, com quem se sentia completamente à 
vontade. Era repetidamente acusado pelas autoridades da 
Colômbia de dar abrigo a guerrilheiros colombianos, e até 
Vladimiro Montesinos, o chefão do esquema corrupto de 
Alberto Fujimori, esteve foragido em Caracas, provavelmente 
com a autorização do coronel. Suas bravatas esquerdistas 
chegaram a encantar setores da esquerda brasileira. Na 
Venezuela, o discurso soava mal. "Houve uma crescente 
repulsa pelo estilo autoritário e marxista do presidente. Tanto a 
sociedade quanto o Exército achavam que Chávez foi longe 
demais e não o respeitavam", afirma o cientista político Carlos 
Romero, da Universidade Central da Venezuela. Sua artilharia 
verbal, contra tudo e todos (certa vez chamou a Igreja de 
"tumor"), permitiu que a oposição se unisse. (Veja, edição 
n.1747, p. 73). 

 

 No final da matéria, a revista assegura que Chávez perdeu o apoio fiel 

da classe baixa do país, devido a inflação, somada à estagnação econômica. 

Ainda desqualificando o seu governo, expressa que ele se considerava um 

Robin Hood bolivariano e ataca o presidente “Era mais um bufão, que 

entretinha o povão com programas de televisão em que se comportava mais 

como animador de auditório do que como presidente”. 
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Na Edição 1748, de 24 de abril de 2002, a revista publicou: “O coronel 

voltou: fracasso do golpe dá a Chávez nova chance de tentar reconciliar o país 

que ele dividiu”. Na reportagem Veja ironicamente expressa que o coronel 

Hugo Chávez encontrou alguém com menos apreço pela democracia do que 

ele próprio, e exalta as ações de Pedro Carmona Estanga, o líder empresarial 

que o manteve afastado do poder por dois dias. 

No primeiro ato, Carmona fechou o Parlamento e desconvocou 
a alta corte de Justiça do país. No segundo, avisou que faria 
eleições presidenciais só depois de um ano. Foi demais até 
mesmo para os golpistas companheiros de farda do 
empresário. Eles correram a buscar Chávez de volta. Os limites 
do autoritarismo do coronel, pelo menos, já são bastante 
conhecidos. De Carmona, não se sabe que barbaridades se 
poderiam esperar. Chávez retornou ao palácio do governo com 
o discurso renovado. Vestiu a roupa de conciliador. No lugar da 
farda de patrulheiro da selva camuflado e da ridícula boina 
vermelha, apresentou-se de terno e gravata. No fim da semana 
passada, os diversos setores da hierarquia política da 
Venezuela tentavam se recompor com o objetivo de dar um 
mínimo de estabilidade ao país. As diferenças são ainda 
profundas, as feridas estão abertas, mas, para surpresa geral, 
em nome de um bem maior, a democracia, admiradores e 
adversários do coronel Chávez empenhavam-se em uma forma 
civilizada de diálogo. (Veja, edição n. 1748, 24/04/2002). 

 

 

Chávez, em seu retorno triunfal: o amigo de Fidel foi salvo pelos democratas 
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A revista Veja também fez associação do governo com a narcoguerrilha, 

assegurando que o governo americano e o da Colômbia não suporta o apoio 

mal disfarçado de Chávez aos movimentos guerrilheiros, como por exemplo, as 

FARC. Os Estados Unidos, segunda Veja, não esconderam a alegria com a 

fugaz queda do presidente encrenqueiro. 

 

 

Manifestante contra Chávez pede democracia, em inglês; chavistas 
saqueiam lojas: cinquenta mortos. 

 

A edição 1782 de 18/12/2002, por meio da matéria “O coronel está 

cercado” discute uma “Greve geral exige a saída de Hugo Chávez, o presidente 

que queria revolucionar a Venezuela”. A revista Veja escreve que a Venezuela 

sendo o quinto maior produtor mundial de combustível, conseguir ficar sem 

estoque de combustível nos postos de Caracas, “O único que insistia em 

afirmar que tinha fracassado a greve geral iniciada no dia 2 – a terceira e a 

maior deste ano – era o presidente Hugo Chávez”. 

 

Coronel pára-quedista e líder de uma sangrenta tentativa de 
golpe de Estado em 1992, Chávez foi eleito presidente em 
1998. Reeleito sob nova Constituição em 2000, nos tempos em 
que tinha a aprovação de 90% dos venezuelanos, seu mandato 
se estende até o longínquo 2006. Em abril deste ano o 
presidente sobreviveu a uma tentativa de golpe, que chegou a 
tirá-lo do poder por 48 horas. A greve atual, Chávez diz, é outra 
tentativa de golpe de Estado. (Veja, edição n. 1782 de 
18/12/2002, p. 108). 
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No final da reportagem, há um quadro assemelhando Chávez a outros 

três políticos, caracterizados como “populistas desastrados”, que segundo 

Veja, devido ao descrédito dos partidos tradicionais na América Latina, esses 

governos conseguiram emergir no cenário político. 

 
 

POPULISTAS DESASTRADOS  

O descrédito dos partidos tradicionais na América do Sul serviu de trampolim para a 

eleição de vários presidentes com promessas messiânicas, ao estilo de Hugo 
Chávez. Todos deixaram o cargo de forma tumultuada  

Abdalá Bucaram foi eleito presidente do Equador em 1996 como o candidato de 

protesto contra os mandachuvas tradicionais. Seu governo acabou em seis meses, 

em meio à corrupção e ao caos econômico. Nesse período, Bucaram gravou CDs de 

rock e fantasiou-se de Batman. Acabou deposto pelo Congresso, por "incapacidade 
mental", e refugiou-se no Panamá.  

Alberto Fujimori elegeu-se no Peru, em 1990, como alguém "fora do sistema". 

Domou a hiperinflação e abriu a economia. Mas deu um autogolpe, fechou o 

Congresso e permitiu uma corrupção desenfreada e organizada pelo seu braço 

direito. Chegou a ser reeleito duas vezes. Mas, depois da comprovação de seu 

envolvimento em suborno de deputados e fraude eleitoral, exilou-se no Japão, em 

2000.  

Alan García, presidente do Peru entre 1985 e 1990. Eleito com um discurso 

esquerdista, declarou o calote da dívida externa como primeiro ato de governo. Sua 

administração foi desastrosa. Deixou como herança uma hiperinflação de 7.600% 

ao ano e um país atormentado pelos terroristas do Sendero Luminoso. Exilou-se 

por dez anos entre a Colômbia e a França.  

 (Veja, edição n. 1782 de 18/12/2002, p. 108). 

 

A revista Veja publicou uma matéria tratando da democracia dos países 

da América do Sul: “Um país na contramão: a maioria dos países latino-

americanos vive um período de recuperação econômica e consolidação 

democrática – a grande exceção é a Venezuela”. Segundo a matéria, a 

Venezuela foi marcada por economias conturbadas e por regimes autoritários. 

Porém, durante quatro décadas, de 1958 a 1998 (durante o Pacto de Punto 

Fijo), o país foi um exemplo de estabilidade política e de democracia. A Veja, 

segundo Hernandes (2002), busca de maneira exagerada fazer com o que se 

publica pareça ser a única verdade. 
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Hoje, continua a ser uma exceção, só que com os sinais 
invertidos. Enquanto os países vizinhos passam por um 
período de consolidação da democracia e de modernização e 
dão sinais de recuperação econômica, a Venezuela convive 
com inflação crescente e um trauma político que paralisa o país 
desde a eleição do presidente Hugo Chávez, em 1998. Com 
um discurso populista, mistura de esquerdismo tosco com 
caudilhismo em estado puro, ele acirrou a cizânia entre os 
venezuelanos e produziu um desastre econômico e social. 
Apenas nos últimos dois anos, o produto interno bruto (PIB) 
caiu 18%, a renda per capita recuou para níveis da década de 
50 e a dívida externa quadruplicou. (Veja, n. Edição 1848 . 7 de 
abril de 2004). 
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5. CONCLUSÃO 

 

  

 O trabalho trouxe como foco analisar o discurso empregado pela revista 

Veja sobre o governo venezuelano, entre o período de 1998 a 2002, governo 

este que se opõe a chamada reforma neoliberal, e utiliza como inspiração para 

a Revolução Bolivariana a figura do libertador Simon Bolívar. 

A nossa hipótese durante a pesquisa era a de que Chávez e seu 

governo sempre apareciam desqualificados, desmoralizados pela revista Veja. 

A pesquisa também proporcionou uma discussão das formas de manipulação 

usada pela impressa, seja pela fragmentação, indução, ocultação da 

informação. 

 Todas as ações realizadas pelo governo Chávez, na concepção da 

revista, representam medidas de governos tiranos e populistas, que não 

adotam nenhuma boa medida para solucionar os problemas enfrentados pela 

população venezuelana, e que se afasta do conceito de democracia. 

De fato, diante das matérias lidas e expostas no trabalho, tivemos a 

conclusão de que essa hipótese era verdadeira, pois nas páginas do semanário 

Veja, o governo do presidente venezuelano apareceu continuamente de 

maneira negativa. 

O periódico, por sua vez, não nutre qualquer simpatia pelo governo, e 

tem formado entre os seus leitores opinião contrária ao chavismo. Os próprios 

dados apresentados pela revista para caracterizar a situação política, social e 

econômica do país, nos revela grandes equívocos. Na economia, por exemplo, 

diversos são os comentários que a Veja faz apresentando o país em 

frangalhos, quando na realidade a Venezuela registrou superávit nos anos de 

2002 a 2008. 
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Os meios de comunicação, segundo Serrano (2011), amam se expor 

como o ingênuo reflexo da realidade quanto à sua cobertura informativa, 

tentam dar a opinião pública seus posicionamentos ideológicos. 

Embora deslocada pela emotividade da imagem, que permite 
muito mais margem para a desinformação, a linguagem 
continua sendo o pilar e a ferramenta básica que serve de 
suporte para a mensagem que é enviada aos públicos. Uma 
das estratégias dos meios de comunicação nas democracias, 
contra as ditaduras, é o uso da linguagem para aparentar 
informação quando se está opinando, neutralidade quando há 
parcialidade e distanciamento quando o meio está se 
envolvendo. (SERRANO, 2011, p. 43). 

 

Na materialidade discursiva da revista Veja, órgão informativo de alta 

circulação no país, no campo da encenação, espetacularização midiática de 

suas páginas, em que o mencionado periódico trata da questão política recente 

da Venezuela, alguns atributos foram identificados pelas sequencias 

discursivas das matérias selecionadas e analisadas, como por exemplo, 

Chávez como um tirano ditador, terrorista, ameaça para a democracia, golpista, 

populista, fanfarrão (algumas edições que apresentam essas marcas 

discursivas estão catalogas em uma tabela). 

Essas características apresentam uma postura parcial e manipuladora 

da revista sobre a Venezuela após a chegada de Hugo Chávez ao poder. 

Quando qualifica o presidente como um ditador e mesmo como um prenúncio 

de antidemocrático, parece esquecer que em pouco tempo de mandato, o 

governo promoveu oito pleitos no país (eleições, plebiscitos reconhecidos 

internacionalmente). 

Não se pode afirmar também que na Venezuela não existe liberdade de 

expressão, as duas maiores redes de televisão do país são de oposição, há um 

espaço considerável de expressão tanto para os que são a favor do governo 

quanto para aqueles que são da oposição. 

Conclui-se que existe um estilo Veja de fazer reportagem, Carla Luciana 

Silva, assegura através dos estudos, que a revista teve papel essencial, 
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enquanto porta-voz da nova ordem internacional neoliberal (e na nova visão de 

mundo e contrarreforma moral e intelectual). 

Seguindo preceitos propagandísticos, Veja quer convencer de 
que a única liberdade possível é a oferecida pelas mercadorias, 
portanto, a liberdade de comprar, de escolher os produtos e 
serviços. Dizer que não há alternativas é dizer que não se tem 
liberdade, portanto, trata-se de uma prática totalitária da 
revista. Esta prática se completa com a repetição infinita dos 
mesmos bordões, das mesmas expressões e ideias, que 
sempre aparecem como únicas e corretas. (SILVA, 2006, p. 
4). 
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TABELA 1 

Edições de Veja (1998 a 2008). 

Quantidade 
das 

Edições 

 
Edições de Veja 

1. Edição nº 1562 de 02/09/1998 
Internacional: “Um circo eleitoral” 

2. Edição 1577 de 16/12/1998 
Internacional: “Golpista fracassado, 

Chávez chega à presidência” 
3. Edição 1596 de 05/05/1999 

Internacional: “Coronel-presidente 
visita o Brasil” 

4. Edição 1610 de 11/08/1999 
Internacional: “Hugo Chávez tem 

poder total” 
5. Edição 1612 de 25/08/1999 

Internacional: “O novo caudilhismo de 
Hugo Chávez” 

6. Edição 1614 de 08/09/1999 
Internacional: “Hugo Chávez avança 

com tudo” 
7. Edição 1626 de 1º/12/1999 

Internacional: “A constituição de Hugo 
Chávez” 

8. Edição 1629 de 22/12/1999 
Internacional: “Plebiscito aprova a 

Constituição de Chávez” 
9. Edição 1649 de 17/05/2000 

Internacional: “O populismo ameaça a 
democracia” 

10. Edição 1661 de 09/08/2000 
Internacional: “O que Chávez vai fazer 

agora?” “O DONO DE TUDO” 
11. Edição 1707 de 04/07/2001 

Internacional: “O charlatão 
Bolivariano” 

12. Edição 1747 de 17/04/2002 
Capa: “Venezuela: A queda do 

presidente fanfarrão 
13. Edição 1748 de 24/04/2002 

“A volta de Hugo Chávez” 
14. Edição 1782 de 18/12/2002 

“A oposição fecha o cerco em torno de 
Hugo Chávez” “O coronel está 
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cercado” 
15. Edição 1794 de 19/03/2003 

Venezuela: “Porque o país mergulhou 
no abismo” 

Ao invés de governar o presidente só 
quer brigar 

16. Edição 1848 de 07/04/2004 
Um país na contramão. 

Chávez e o risco do populismo. 
17. Edição 1855 de 26/05/2004 

“Chávez quer cassar cidadania de 
opositores” “O ESTADO SOU EU” 

18. Edição 1866 de 11/08/2004 
“As estratégias de Chávez para se 

manter no poder” 
19. Edição 1876 de 20/10/2004 

“Agora Chávez quer controlar a 
imprensa” 

20. Edição 1889 de 26/01/2005 
“A nova briga de Chávez” “Um 

vizinho amigo do bandido” 
21. Edição 1935 de 14/12/2005 

Capa: “Nossos repórteres na 
Venezuela contam como Hugo Chávez 

está destruindo a democracia” 
22. Edição 1958 de 31/05/2006 

“O México vota e já descartou o 
populismo” à moda de Chávez. 

23. Edição 1983 de 22/11/2006 
Capa: “Como o populismo está tirando 

a América Latina do Mapa” 
24. Edição 1986 de 13/12/2006Capa: “Com Fidel Castro à morte, 

Hugo Chávez quer usar o petróleo 
para liderar a revolução na América 

Latina” 
25. Edição 2036 de 28/11/2007 

Capa: “Radiografia dos militares, O 
que eles pensam sobre... populismo na 

América Latina ... armamentismo de 
Hugo Chávez” 

26. Edição 2038 de 12/12/2007 
“O povo contra a ditadura” 

27. Edição 2049 de 27/02/2008 
Fidel: “Fidel já vai tarde. O fim 

melancólico do ditador que isolou 
Cuba e hipnotizou a esquerda durante 

50 anos” 
28. Edição 2051 de 12/03/2008 

Capa: “As feras radicais” 
Chávez, Morales e Correa. 
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Aliança com as FARC. 
29. Edição 2065 de 18/06/2008 

“Porque Chávez agora quer o fim das 
FARC” 

30. Edição 2073 de 13/085/2008 
“Hugo Chávez aprofunda sua 

ditadura” 
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