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UMA ANÁLISE DO PROCESSO POLÍTICO-ECONÔMICO VENEZUELANO 

DO GOVERNO BOLIVARIANO DE HUGO CHÁVEZ (1999-2013) 

 

RESUMO: 

 

O objetivo deste estudo é analisar o processo político venezuelano conhecido como 

Revolução Bolivariana e, através dele, avaliar o governo de Hugo Chávez (1999-2013). 

Dentro dessa perspectiva, este estudo traz um balanço da história venezuelana antes de 

Hugo Chávez exercer o poder, analisando os principais momentos que foram 

importantes até a sua chegada ao governo: “Pacto de Punto Fijo” e “Caracazo”. Esta 

pesquisa procura compreender, através de uma análise qualitativa e bibliográfica, as 

articulações entre as diferentes frações de classes no bloco de poder que expressa o 

governo de Hugo Chávez, uma vez que estas articulações geram efeitos específicos no 

aparelho de Estado e nas políticas públicas - principalmente nas políticas sociais. A 

análise do bloco no poder fundamenta-se em uma suposição que tem como base o 

contexto do aprofundamento da crise mundial capitalista - desde o ano de 2008 - e as 

consequências da queda dos preços das commodities, o que afetou a principal fonte de 

renda venezuelana: o petróleo. Supomos que a Venezuela estaria frente a uma 

"boliburguesia". Nesta, defendemos a ideia de que a hegemonia do bloco no poder 

continua sendo do setor rentista petroleiro e que o governo venezuelano poderia ser 

bonapartista ou cesarista. No mais, arguimos que não há uma caminhada para o 

socialismo na Venezuela chavista porque a propriedade privada burguesa não é 

questionada. Assim, consideramos que esta pesquisa se dá em torno de uma análise do 

bloco no poder durante o governo Chávez, que permite identificar elementos baseados 

nos aspectos econômicos estabelecidos na Venezuela, que não são apenas internos, mas 

também externos. 

 

Palavras-Chave: Revolução Bolivariana; Bloco no poder; Classes e frações de classes; 

Socialismo do Século XXI; Venezuela. 
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AN ANALYSIS OF THE VENEZUELAN POLITICAL-ECONOMIC PROCESS 

OF THE BOLIVARIAN GOVERNMENT OF HUGO CHÁVEZ (1999-2013) 

 

ABSTRACT: 

 

 The purpose of this study is to analyze the Venezuelan political process known 

as the Bolivarian Revolution and, through it, to evaluate the government of Hugo 

Chavez (1999-2013). From this perspective, this study provides an overview of 

Venezuelan history before Hugo Chavez exercised power, analyzing the main moments 

that were important until his arrival in the government: "Pacto de Punto Fijo" and 

"Caracazo". This research tries to understand, through a qualitative and bibliographical 

analysis, the articulations between the different fractions of classes in the power block 

that expresses the government of Hugo Chavez, since these articulations generate 

specific effects in the State apparatus and public policies - especially in social policies. 

The analysis of the power bloc is based on an assumption based on the context of the 

deepening of the capitalist world crisis - since 2008 - and the consequences of falling 

commodity prices, which affected the main source of Venezuelan income : the oil. We 

assume that Venezuela would be in front of a "boliburguesia". In this, we defend the 

idea that the hegemony of the block in power continues being of the petroleum rentier 

sector and that the Venezuelan government could be Bonapartist or Cesarean. 

Moreover, we argue that there is no road to socialism in Chavista Venezuela because 

private bourgeois property is not questioned. Thus, we consider that this research is 

based on an analysis of the bloc in power during the Chávez administration, which 

allows us to identify elements based on economic aspects established in Venezuela, 

which are not only internal but also external. 

 

Keywords: Bolivarian Revolution; Block in power; Classes and fractions of classes; 

Socialism of the 21st Century; Venezuela. 
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UN ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO POLÍTICO-ECONÓMICO 

VENEZUELANO DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE HUGO CHÁVEZ 

(1999-2013) 

 

RESUMEN: 

 

 El objetivo de este estudio es analizar el proceso político venezolano conocido 

como Revolución Bolivariana y, a través de él, evaluar el gobierno de Hugo Chávez 

(1999-2013). En esta perspectiva, este estudio trae un balance de la historia venezolana 

antes de que Hugo Chávez ejerciera el poder, analizando los principales momentos que 

fueron importantes hasta su llegada al gobierno: "Pacto de Punto Fijo" y "Caracazo". 

Esta investigación busca comprender, a través de un análisis cualitativo y bibliográfico, 

las articulaciones entre las diferentes fracciones de clases en el bloque de poder que 

expresa el gobierno de Hugo Chávez, una vez que estas articulaciones generan efectos 

específicos en el aparato de Estado y en las políticas públicas - principalmente en las 

políticas sociales. El análisis del bloque en el poder se fundamenta en una suposición 

que tiene como base el contexto de la profundización de la crisis mundial capitalista -

desde el año 2008- y las consecuencias de la caída de los precios de los commodities, lo 

que afectó a la principal fuente de renta venezolana : el petróleo. Suponemos que 

Venezuela estaría frente a una "boliburguesía". En esta, defendemos la idea de que la 

hegemonía del bloque en el poder sigue siendo del sector rentista petrolero y que el 

gobierno venezolano podría ser bonapartista o cesarista. Además, argumentamos que no 

hay una caminata hacia el socialismo en Venezuela chavista porque la propiedad 

privada burguesa no es cuestionada. Así, consideramos que esta investigación se da en 

torno a un análisis del bloque en el poder durante el gobierno de Chávez, que permite 

identificar elementos basados en los aspectos económicos establecidos en Venezuela, 

que no son sólo internos, sino también externos.  

 

Palabras Clave: Revolución Bolivariana; Bloque en el poder; Clases y fracciones de 

clases; Socialismo del siglo XXI; Venezuela. 
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Introdução 

 

Esta dissertação realiza uma análise do processo político venezuelano conhecido 

como a Revolução Bolivariana, na qual se pretende avaliar o governo de Hugo Chávez 

desde 1999 até 2013
1
, ano de sua morte. 

Porém, a história da Venezuela foi marcada por importantes acontecimentos, tanto 

de cunho político como econômico, antes mesmo de Hugo Chávez assumir o governo e, 

antes do período do Pacto de Punto Fijo (1958), os quais permitiram que o governo de 

Chávez criasse bases para se desenvolver. Por isso, há uma necessidade de se trazer 

esses acontecimentos relevantes para que possamos compreender melhor a história deste 

país. 

Dentre os acontecimentos, identificamos os avanços tecnológicos nas indústrias
2
 a 

partir de 1920, principalmente a indústria química, os quais fizeram com que o petróleo, 

a principal fonte de renda sustentável do país, o combustível, se tornasse uma matéria-

prima fundamental até para o ramo alimentício. 

 O petróleo se tornou a principal fonte de renda da Venezuela, em 1939, através de 

um acordo de reciprocidade comercial com os EUA, o que fez com que o país passasse 

a garantir baixas tarifas de importação para produtos industriais para que houvesse, em 

troca, cobrança de tarifas menores de importação do petróleo venezuelano por parte dos 

EUA, resultando em dificuldades para os outros setores. 

Também, nesse período, foram adotadas algumas medidas econômicas 

que posteriormente se consolidariam como elementos constituintes do 

modelo rentista venezuelano: gasolina subsidiada, baixo nível de 

contribuição fiscal dos setores produtivos não petroleiros e da 

sociedade em geral, além dos gastos do governo em infraestrutura, 

sendo os recursos advindos das exportações do petróleo a base de 

sustentação de todos esses gastos. Estes são também os pilares básicos 

do contrato social venezuelano, que vai se consolidar definitivamente 

no pacto de Punto Fijo e sob o qual a sociedade viveu durante trinta 

anos. (LOPES, 2011, p.33) 

 

                                                           
1
 Compreende-se que é um período longo a ser estudado e consequentemente analisado, pois são 14 anos 

do governo de Hugo Chávez, porém tentaremos fazer um apanhado geral sobre o governo bolivariano da 

Venezuela. 

2
 Os quais começaram a ocorrer a partir da década de 1920, desde então, o Estado foi o responsável por 

administrá-los, principalmente, os recursos provenientes do petróleo. 
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Devido a esses avanços, houve a elevação dos preços do petróleo e o país ficou 

conhecido como a “Venezuela Saudita” 
3
. 

Nos anos 1970 a América Latina vivenciou uma época de excedentes de capitais, 

advindos dos EUA, da Europa e do Japão. O que, consequentemente, propiciou o 

endividamento dos países latino-americanos nos anos de 1980 e 1990. No caso da 

Venezuela, especificamente, esses capitais foram utilizados na nacionalização da 

exploração do petróleo e na criação da empresa Petróleos da Venezuela S.A (PDVSA). 

Com o endividamento desses países, o imperialismo e suas transnacionais passaram a 

ser aliados da indústria petrolífera, mas na prática só estavam deixando de investir em 

novos poços de petróleo e também na construção de novas refinarias. 

Em relação à estrutura econômica antes do desenvolvimento da 

indústria petroleira, a Venezuela era um dos Estados mais pobres e 

atrasados da América Latina. O território, no início do século XX, era 

despovoado, com baixo nível de integração territorial, desprovido de 

meios de comunicação adequados; a população padecia com a grande 

variedade de doenças tropicais, e os indicadores sociais evidenciavam 

uma situação social extremamente precária. A economia, naquele 

momento, era predominantemente rural, pré-capitalista e de 

subsistência, complementando o quadro de extrema carência material 

sob a qual vivia a maior parte da população do país. (LOPES, 2011, 

p.25) 

 

Mostraremos como se originaram os conflitos políticos na Venezuela e como que 

os mesmos impulsionaram a chegada de Hugo Chávez ao poder, como as pesquisas 

sobre a parte histórica e política permitiu-nos entender o sistema político venezuelano 

no período anterior a 1999, centralmente, a partir do “Pacto de Punto Fijo” (1958), 

pacto esse que entrou em crise com o “Caracazo” (1989). O governo de Chávez é um 

emergente do “Caracazo” no marco do colapso do sistema político, institucionalmente 

democrático, bipartidário, que funcionou com alternância durante quarenta anos na 

Venezuela. Para compreender a Venezuela é necessária a atenção para esses dois 

acontecimentos, os quais serão detalhados mais adiante. 

                                                           
3
 Carlos Andrés Pérez Rodríguez (Rubio, Tachira, Venezuela, 27 de outubro, 1922 - Miami, Estado da 

Flórida, EUA, 25 de dezembro de 2010) era um membro do partido político venezuelano Acción 

Democrática (AD), que serviu como presidente em dois períodos (1974-1979 e 1989-1993). Seu primeiro 

mandato ficou conhecido como a fase da “Venezuela Saudita” devido ao grande fluxo de petrodólares 

admitidos através das exportações do petróleo venezuelano para o mundo árabe. Porém, seu segundo 

mandato, ao contrário do primeiro, foi marcado pela privatização de empresas públicas e escândalos de 

corrupção que culminaram na sua expulsão como presidente, antes da declaração do Supremo Tribunal da 

Justiça, o qual o acusou de má administração dos fundos públicos e de fraude à nação. 
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Esta análise é feita dentro do contexto de aprofundamento de crise na América 

Latina, especificamente, na Venezuela, a qual vem ocorrendo desde 2008, e as 

consequências da queda dos preços das commodities que vêm afetando drasticamente 

sua principal fonte de renda, o petróleo, e tendo impacto nas políticas públicas e no 

bloco no poder do país. O intuito, assim, é analisar e verificar as relações de classes 

existentes no interior do bloco no poder em termos de economia política com o modelo 

de acumulação rentista petroleiro. Deste modo, observamos dentro do contexto latino-

americano um fim de ciclo do conjunto de governos chamados “pós-neoliberais”, e um 

giro à direita na superestrutura política da região. 

Abrangeremos as tentativas militares do presidente Hugo Chávez para chegar ao 

poder, o seu fracasso e sua prisão até seu triunfo eleitoral, a mudança constitucional e, 

também, os acontecimentos ocorridos entre o golpe de estado contra o presidente 

bolivariano no ano 2002, ano que muitos apontam como o real começo do governo de 

Chávez, e seu triunfo frente à ofensiva golpista, assim como o ano de sua morte (2013) 

quando seu vice - atual Presidente Nicolás Maduro - assumiu o governo da República 

Bolivariana da Venezuela. Desde esse momento procuramos entender as mudanças na 

política desse governo, mas para isso devemos ter uma noção geral do período 

mencionado anteriormente.  

Explicamos que a crise do neoliberalismo se expressa de forma inicial na 

Venezuela com o “Caracazo”. A partir desse momento, na América Latina, a crítica ao 

neoliberalismo terá mais ou menos ênfase dependendo do que poderíamos caracterizar 

como bloco no poder na formação econômico-social específica no país. Verifica-se uma 

postura de Chávez ao fazer um discurso crítico ao neoliberalismo primeiramente, e 

depois do golpe de estado de 11 de abril de 2002, com um discurso genérico, no qual 

pronunciou o “Socialismo do século XXI” 
4
. 

Identificamos o contexto de crise existente na Venezuela tendo em vista que o 

preço do barril de petróleo, sua principal fonte de renda, está constantemente passando 

por reajustes. Assim, quando o preço do barril de petróleo entra em baixa, a economia 

do país é afetada imediatamente, o que consequentemente faz com que a população 

                                                           
4
 O Socialismo do Século XXI prega a justiça social, a equidade entre as pessoas, a paz e a 

autodeterminação dos povos, aliado a um sistema democrático. 
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sofra com os reajustes. Pensamos então, como a Venezuela e seu desenvolvimento 

endógeno sofrem os reajustes no setor financeiro. 

Para analisar o governo de Hugo Chávez, tentaremos entender as articulações entre 

as diferentes frações das classes, no bloco do poder que expressam esse governo, 

conscientes que geram efeitos específicos sobre os aparelhos de Estado e nas políticas 

públicas em geral e em particular nas políticas sociais. Cada fração correspondendo a 

uma função diferente do capital no processo econômico capitalista: produtiva, bancária, 

comercial, de modo que o Estado capitalista se converte no agente organizador da 

hegemonia de uma fração da classe dominante no seio do bloco no poder. No que se 

refere ao bloco no poder, será abordada a questão dos boliburgueses. Além de 

compreender o país enquanto Revolução Bolivariana e sua origem, traremos para o 

contexto a democracia, a participação popular e o socialismo como sendo centrais para a 

análise do caso escolhido. 

Consideramos a necessidade de analisar o bloco no poder correspondente a esta 

formação econômico-social específica, a venezuelana, e pensar o país no campo da 

ciência política a partir da articulação entre política e economia, na tentativa de 

compreender como este país lidou com a conjuntura econômica e geopolítica em relação 

com a renda petroleira. Analisaremos a crise capitalista, especificamente a venezuelana, 

e a queda dos preços das matérias primas, que afetam a renda do petróleo e as políticas 

públicas. Por isso, para entender o governo, suas crises, acha-se necessário estudar este 

bloco no poder, identificando classes e frações de classe expressas dentro do mesmo. 

O conceito de bloco no poder é usado para indicar as várias classes e/ou frações de 

classe, organizadas sob a hegemonia de uma delas, que compõem o poder numa 

situação concreta. Nicos Poulantzas 
5
 elabora o conceito de bloco no poder para mostrar 

que as frações da burguesia, mesmo com diferentes interesses relativamente 

permanentes, se homogeneízam para garantir a dominação política no estado capitalista. 

Este conceito nos permite entender que existe uma pluralidade de frações de classe 

hegemonizadas por uma fração destas no bloco no poder, sem que haja ruptura na 

unidade do conjunto das classes dominantes. Esse conceito permite explicar as classes 

no poder referindo-se às formações sociais (real-concreto) e não apenas aos modos de 

                                                           
5
  Poder Político e classes sociais. (1977); Las clases sociales en el capitalismo actual. (1968)  
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produção (geral-abstrato). Assim, um bloco no poder pode ser formado tanto pela classe 

dominante (e suas frações) do modo de produção predominante (burguesia, no caso do 

modo de produção capitalista), quanto pela classe dominante proveniente de outros 

modos de produção (caso da aristocracia rural, por exemplo). 

Dessa forma, a importância deste trabalho consiste em realizar uma análise do 

bloco no poder durante o governo de Chávez que permita identificar como o governo 

estava organizado de maneira interna e também externa.  

Objetivamos entender através de uma análise do processo político venezuelano, as 

articulações entre as frações das classes no bloco no poder. Para isto, especificamos 

nosso interesse através da suposição que tem relação direta com o bloco no poder, é que 

a Venezuela estaria frente a uma “boliburguesia”, pois a Venezuela bolivariana não 

demonstra elementos substanciais e necessários para que, efetivamente, se possa falar 

em modificação no modo de produção, já que o quesito mudanças é colocado apenas em 

discursos e o que se vê são apenas modificações das frações de classes dentro do bloco. 

A hegemonia no bloco no poder continua sendo do setor rentista petroleiro, com novos 

atores sociais se apropriando do excedente. Assim, o governo seria caracterizado como 

bonapartista ou cesarista, o que é muito comum entre aqueles que têm abordagens 

dentro do mesmo marco teórico que o nosso. 

Trazemos uma problemática juntamente com algumas questões que têm relações 

entre si: 

Arguimos que não há uma caminhada rumo ao socialismo na Venezuela chavista 

porque não é questionada a propriedade privada burguesa, pois ela limita o avanço do 

socialismo. Além disto, encontramos elementos nacionalistas e anti-imperialistas no 

discurso que Hugo Chávez apresentava, e verifica-se que este governo não examinou a 

divisão internacional do trabalho construída pelos Estados Unidos. Enfim, 

problematizamos se há uma “ilusão desenvolvimentista” norteando esse processo em 

nome do Socialismo do século XXI. 

Com relação às questões, a crise política 
6
 nos faz pensar no caminho escolhido 

pelos venezuelanos e gera algumas dúvidas: Qual é o limite (há limites?) para o 

                                                           
6
 Originado do grego clássico, o termo krisis designa a ação de separar, distinguir e escolher. Trata-se, 

portanto, de um termo que indica, em sua etimologia, ao mesmo tempo, uma ação e uma multiplicidade 

de resultados decorrentes desta ação. Há ainda a possibilidade de caracterizá-lo como decisão ou 

resultado final (MARTUSCELLI, 2012). Para Karl Marx a crise “domina a vida dos povos” e o sistema 
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personalismo chavista? O que é o bolivarianismo? O que é o tantas vezes proclamado, e 

pouco discutido, “Socialismo do século XXI”? Estas são algumas das questões.  

Esta pesquisa exige como método um estudo aprofundado de caráter bibliográfico, 

leituras teóricas gerais e também leituras específicas sobre a Venezuela, sendo a maioria 

em espanhol devido à escassez de trabalhos em português sobre este tema. Para 

apreender categorias teóricas essenciais e compreender o caso em questão, foi 

necessário iniciar esta pesquisa a partir do estudo de diversos trabalhos no plano teórico.  

Caracterizamos a metodologia como qualitativa, trabalhando com teoria para um 

estudo do caso. Para obter a evidência empírica do que se pretende pesquisar em termos 

de dados, em síntese, incluem fontes como: bibliografia sobre os temas, revistas 

diversas que se refiram a tal governo, informações fornecidas pelo mesmo, entre outros 

documentos disponíveis em sites da internet, além de entrevistas que nos aproximem da 

realidade concreta do país. 

Com isto, busca-se compreender a realidade histórica no campo da ciência política 

e para isso fazemos uma análise da formação econômica da sociedade, das suas 

articulações e das relações com sistema político, etc. Este método é o método crítico-

dialético. Neste, o estudo é guiado pela concepção histórica onde voltamos à história e 

examinamos as formações sociais econômicas, já que as mesmas são importantes para o 

estudo de um caso, sendo o caso específico, a Venezuela. Buscamos compreender o 

governo em si, por isso realizamos um longo processo de estudo teórico, com base nas 

fontes de pesquisa já citadas, que será utilizado de maneira adequada para termos um 

conhecimento geral e específico da realidade social da Venezuela.  

De acordo com José Paulo Netto, no livro “Introdução ao estudo do método de 

Marx”, para Karl Marx, a teoria é a reprodução ideal do movimento ideal do objeto pelo 

sujeito que pesquisa. Pela teoria o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a 

dinâmica do objeto que pesquisa. (PAULO NETTO, 2011. p.21.). “As técnicas de 

pesquisa são as mais variadas, desde a análise documental até as formas mais diversas 

de observação, coleta de dados, quantificação, etc. Estes instrumentos e métodos de 

pesquisa são os meios de que se vale o pesquisador para apoderar-se da matéria [...]” 

(PAULO NETTO, 2011. p.25-26.). 

                                                                                                                                                                          
capitalista se manifesta plenamente, a mercadoria fragmenta-se e o valor de uso e de troca se dissociam e 

tornam-se autônomos com relação mútua. Assim, a economia fica alienada e incontrolável. 
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Utilizar um método é pensar a partir da realidade, os problemas, dilemas, impasses 

e a partir disso, refletir. Assim, devemos ter um método que nos ajude a seguir e 

observar o movimento do objeto de pesquisa, conforme afirma Paulo Netto. 

A partir da obra, “O método de Karl Marx” de Gilson Dantas e Iuri Tonelo (2016), 

compreende-se o que Marx pensa ao analisar fenômenos sociais, pois, para ele, deve 

haver uma aproximação do objeto para que se possa entender o real movimento do 

mesmo, buscar compreender as partes para então ter um entendimento do todo. Este 

método do qual Marx fala é o método materialista, dialético e histórico
7
, segundo o 

qual, toda investigação precisa se pautar neste método. Na investigação o objeto deve 

ser verificado em detalhes, analisando seu desenvolvimento para, assim, alcançar o 

entendimento do real, do todo. 

Esta dissertação está dividida em três capítulos, especificamente, cada capítulo 

corresponde a um determinado assunto, um mais geral e outros mais específicos. Além 

dos capítulos, há alguns gráficos, imagens e tabelas para melhor exemplificar algumas 

das questões acerca do objeto de estudo. 

No primeiro capítulo fazemos um balanço bibliográfico sobre o governo de Hugo 

Chávez para apreender o chavismo. Além disso, buscamos entender através do conceito 

de formação econômico social a realidade concreta do país, os antecedentes históricos 

que dizem respeito à história venezuelana, assim como as pesquisas históricas e 

políticas que permitam compreender a Venezuela no período anterior a 1999, 

centralmente a partir do Pacto de Punto Fijo (1958) e do Caracazo (1989). Abordamos 

momentos relevantes, tais como quando Chávez assumiu a presidência. Esta presidência 

já contava com dez anos de crise advindos de outros governos, assim, Chávez teve que 

reorganizar o país e recuperar o seu caráter democrático, já que o mesmo tinha muita 

corrupção nos últimos três períodos anteriores a seu governo. Mostramos como a 

Venezuela de Hugo Chávez emergiu impulsionada pelas Forças Armadas, as quais 

sempre estiveram presentes no seu governo, e que não difere do governo de Nicolás 

Maduro, com isso, entendemos que neste governo, a partir desta fração, se constrói uma 

força social de “cima para baixo”. 

                                                           
7
 O método de Karl Marx difere do de Hegel, pois consiste em interpretar a história humana a partir das 

relações de produção através do materialismo histórico, já Hegel pensa a realidade por meio do método 

dialético, do idealismo. 
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Destacamos, nesta parte, momentos relevantes no governo de Chávez, tal como o 

do ano de 2002, ano do golpe. Assim, apontamos que entre 2002 e 2012, dentre tantos 

momentos relevantes, o chavismo implementou os conselhos comunais, importantes 

para o governo, já que o mesmo buscava o avanço ao Socialismo do século XXI e, para 

isso, havia a necessidade da participação popular. Além desses, temos o do dia 5 de 

março de 2013, quando ocorreu a morte de Hugo Chávez e quando Nicolás Maduro 

assumiu interinamente a presidência venezuelana, cargo que já havia ocupado durante o 

tratamento de Chávez em Cuba. Assim, Chávez passou a ser visto como símbolo, já o 

país se depara com uma nova realidade política e econômica.  E Maduro se encontra 

com 14 anos do governo de Chávez, estabelecendo sua rotina na política junto ao 

poderio militar e a burguesia venezuelana.  

No entanto, com esse primeiro capítulo, tentamos entender o que aconteceu desde o 

bolivarianismo, quais foram os erros estratégicos cometidos pela liderança bolivariana 

que colocaram em risco o que se conquistou nestes últimos 14 anos da vida social. A 

partir dos momentos relevantes, compreenderemos as mudanças na política venezuelana 

junto à ascensão política de Hugo Chávez. Sabendo que existem diferentes 

interpretações do governo Chávez, tentaremos dar conta da análise do tema, assim como 

tentaremos relacionar com as nossas questões. E que por isso, foi necessária análise 

geral do caso, e para isso buscamos algumas obras que foram fundamentais para 

entender conceitos considerados importantes, como: classe e fração de classe, a relação 

entre estas e o Estado, o governo e o poder político.  

Além dos conceitos citados acima, apresentamos também, o desenvolvimento 

endógeno, conceito que tem sido usado para justificar projetos muito diferentes e até 

mesmo incompatíveis, como exemplo, pensar se este poderia ser um caminho rumo ao 

Socialismo do século XXI. E, apontamos o conceito de “boliburguesia”, o qual surge no 

calor da revolução bolivariana, uma elite de poder e de magnatas.  

Mostramos as tentativas de golpe que marcaram o chavismo, um recorde em 

relação às mesmas. Dentre as tentativas destacaremos quatro que tentaram inviabilizar o 

governo, porém foram frustradas. O contexto da crise venezuelana que diz respeito a 

este cenário econômico crítico no qual o país se depara com o desabastecimento, a 

inflação ou a escassez, são fenômenos de responsabilidade do governo. Além disso, é o 

governo quem possui o controle da economia, do mercado, assim como também toma 

medidas que se referem à economia, as quais serão explicadas adiante, e que afetam 
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diretamente o povo, favorecendo a elite, principalmente a empresarial, a qual mantém 

ligações com tal governo. Para entendermos melhor essa questão, é preciso observar 

que, na Venezuela, desde sempre, o governo bolivariano enfrenta situações econômicas 

críticas quando há  colapso nos preços do petróleo no mercado mundial. 

O segundo capítulo trata da Revolução Bolivariana e do Socialismo do século XXI. 

Definimos Revolução Bolivariana como um processo político iniciado após a ascensão 

de Hugo Chávez à presidência da República em fevereiro de 1999, considerado 

revolucionário por desencadear profundas transformações na estrutura social de 

determinada sociedade, as quais envolvem o sistema político, a economia e a 

organização social. Esse termo, bolivariano, se tornou base das transformações sociais 

realizadas no período e o país passou a se chamar República Bolivariana da Venezuela. 

Neste caso, a República e a figura de Bolívar se fundiram, atingindo a função de um 

símbolo moral do processo político. Identificamos que surgem questões sobre a 

realidade política da Venezuela, sobre o estilo de liderança que tinha Chávez, sobre sua 

morte em março de 2013 e sobre o possível fim da Revolução Bolivariana como 

processo político. No mais, tratamos da questão do avanço do Socialismo do século 

XXI, ideia conquistada no governo de Chávez, influenciada pelas teses de Heinz 

Dietrich, pela primeira vez, em 2005, em um discurso no qual apresenta esse conceito.  

Mostramos então que na Venezuela se pensa no avanço ao Socialismo do século 

XXI, que segundo Marta Harnecker (2010) seria diferente do Socialismo do século XX, 

pois o do século XXI recupera as ideias centrais de Karl Marx, de se querer construir 

uma nova sociedade não através do Estado, mas através do povo (de baixo para cima e 

não de cima para baixo) a partir de uma prática revolucionária, cujo objetivo da nova 

sociedade é o pleno desenvolvimento humano. Já o Atilio Boron aponta o Socialismo 

no século XXI como um socialismo renovado, que capitaliza e amadurece experiências 

ricas das revoluções socialistas no século XX. E, para o autor, para se falar de 

desenvolvimento econômico é preciso se falar de socialismo. Abordamos também, em 

meio a esse contexto, as Comunas, o poder popular, e a participação popular. 

No terceiro capítulo, tentamos trazer um apanhado sobre a Venezuela pós- governo 

de Hugo Chávez, quando assumiu Nicolás Maduro e passou, ainda mais que Chávez, a 

estabelecer alianças políticas sob um poderio militar. Mostrando que o presidente, 

Maduro, tenta justificar o colapso econômico-social dizendo ser uma sabatogem 

imperialista, risco de uma tentativa de golpe contra o governo por parte da oposição ao 
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almejar seu referendo revogatório. Observamos, através de dados estatísticos, que os 

números reais da situação em que o país se encontra, a realidade e as causas deste 

colapso, não são reveladas pelo governo ao povo venezuelano. 

Apontamos que a crise vem se prolongando já por mais de três anos, e que se têm 

as políticas de ajuste econômico por parte do governo de Maduro, as quais atingem a 

classe operária, as massas populares. Portanto, mostramos que quem sofre as 

consequências das medidas tomadas pelo governo é o povo venezuelano, frente ao 

cenário de crise. Além disso, verificamos também que a oposição ao governo de Nicolás 

Maduro está organizada pela direita na Mesa da Unidade Democrática (MUD), que 

obteve a sua vitória eleitoral em 6 de dezembro de 2015. Com isto, a oposição ganhou 

força.  

A partir disso, mostramos momentos que são considerados importantes no governo 

de Maduro, tais como quando a Suprema Corte venezuelana assumiu a Assembleia 

Nacional (AN), que foi denominado pela mesma como o “auto-golpe de Maduro”. 

Desde o início do ano de 2017 ocorrem manifestações convocadas pela oposição e que, 

a partir disso, só se intensificaram.  

No mais, analisamos o caráter rentista petroleiro do país e sua relação com a crise, 

estado em que se encontra no momento. E se há uma lógica bonapartista em meio ao 

contexto de crise no governo de Maduro, pois se considera uma categoria importante 

para pensá-lo, já que muitas vezes o mesmo é caracterizado como bonapartista. 

Identifica-se um forte giro à direita na América Latina, sabendo que a cada dia 

mais, especificamente na Venezuela, a oposição vem se fortalecendo e ameaçando o 

governo de Nicolás Maduro. Assim, observamos que o chavismo pode até estar em um 

processo de decadência e de enfrentamento constante com a direita, mas não deixa de 

lado o seu braço direito, no caso, as Forças Armadas. 
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1- Governo bolivariano de Hugo Chávez sob perspectiva histórica 
 

Hugo Chávez se preparou intelectualmente para uma campanha particular de 

libertação da Venezuela. Nessa preparação fez a leitura de vários livros sobre Simón 

Bolívar, estudou o marxismo e o leninismo, além de teses da esquerda moderna e 

processos revolucionários, como o maoísmo 
8
. De acordo com Roberto Lopes (2013), o 

coronel venezuelano tinha o desejo de ajudar os mais pobres e por isso decidiu fazer 

isso ligado diretamente às classes marginalizadas, para evitar que qualquer poder 

constituído atrapalhasse seus planos. 

Para apreender o chavismo, precisamos abranger, em termos teóricos, o conceito de 

formação econômico social 
9
, que de acordo com Hobsbawn seria o mecanismo geral de 

todas as transformações sociais, a formação das relações sociais em um sentido 

abrangente que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças 

produtivas. (HOBSBAWN E MARX, 2011, p.11-64) e antecedentes históricos, assim 

como os trabalhos históricos-políticos que permitam entender o sistema político 

venezuelano no período anterior a 1999, centralmente a partir do Pacto de Punto Fijo 

(1958).  

O Pacto de Punto Fijo 
10

, de 1958, foi um pacto de governabilidade entre os três 

principais partidos burgueses: União Republicana Democrática (URD), Comitê de 

Organização Política Eleitoral Independente (COPEI) e Acción Democrática (AD). Esse 

pacto foi realizado meses depois da derrubada de Marcos Evangelista Pérez Jiménez
11

, 

antes das eleições de dezembro de 1958, o que permitiu a estabilização do sistema 

democrático representativo, que prevaleceu ao longo de quatro décadas. Tinha o intuito 

                                                           
8
 É um termo que designa o movimento revolucionário comunista chinês, que foi liderado por Mao Tsé-

Tung (1893-1976). 

9
 O conceito de formação econômico social é diferenciado do conceito de modo de produção, em Karl 

Marx num texto publicado com uma longa Introdução de Eric Hobsbawm – Formações Econômicas pré-

capitalistas. 

10
Rafael Caldera Rodríguez (San Felipe, 24 de janeiro de 1916- Caracas, 24 de dezembro de 2009) foi 

um político venezuelano e ocupou o cargo de presidente de 1969 a 1974 e novamente de 1994 a 1999. 

Caldera foi duas vezes presidente da Venezuela e o verdadeiro artífice do pacto de governabilidade 

conhecido como Punto Fijo. 

11
Marcos Evangelista Pérez Jiménez (Michelena, Tachira, Venezuela, 25 de abril de 1914 -

 Alcobendas, Espanha, 20 de setembro de 2001), político e militar da Venezuela. Foi nomeado presidente, 

de fato, na Venezuela, provisoriamente pelo "Conselho de Administração" substituindo Germán Suárez 

Flamerich de 2 de dezembro de 1952 a 19 de abril de 1953. Pérez Jiménez foi deposto por 

um golpe liderado por setores descontentes das Forças Armadas da Venezuela em 23 de janeiro de 1958.  
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de fortalecer as instituições do regime democrático-burguês, principalmente o 

parlamento e o judiciário. Assim, houve uma pactuação, na qual existiu a alternância de 

poder na presidência da República, mas a URD deixou o pacto e, consequentemente, o 

cenário político. Essa burguesia possuía caráter rentista petroleiro na época da 

“Venezuela Saudita”. 

Historicamente, segundo Verena Hitner (2011), a Venezuela depende do petróleo. 

De acordo com esta autora, quando um país depende economicamente de um único 

produto para exportação, o país fica conhecido como rentista. Nesse tipo de economia 

rentística, Hitner explica que a riqueza não tem a ver com o trabalho, assim como o 

aumento de renda não tem a ver com o aumento de produtividade, e o aumento do 

consumo não tem relação com o crescimento da produção interna. Entende-se que, com 

isso, o crescimento do PIB, os gastos governamentais, os salários e as importações não 

dependem da dinâmica da relação entre capital e trabalho, mas sim do preço 

internacional do petróleo no momento. 

Ainda segundo Hitner, o Estado
12

 rentista promove a concentração de renda por 

uma determinada classe, no caso, a fração de classe petroleira e o setor importador, os 

quais se beneficiam dos lucros da produção. Além disso, a autora explica que o 

rentismo tem como consequência o aumento da dependência do produto exportado, 

aumento da desigualdade estrutural da sociedade e o aumento da dependência em 

relação ao Estado. Por isso que se compreende a Venezuela como rentística. 

Porém, de acordo com Lúcio Lopes (2011), o caráter rentista da economia 

venezuelana foi resultado da renda das exportações de petróleo, as quais propiciaram ao 

país vários dólares para as importações de bens e serviços. Esse caráter também criou 

no país uma forte conexão social e cultural em relação aos EUA e, consequentemente, 

uma grande dependência externa em relação a este país. Essa característica da sociedade 

venezuelana, a qual foi facilitada pela grande disponibilidade de dólares no país, não 

contribuiu para criar as condições para que a Venezuela crescesse de forma autônoma, 

por meio da formação de um setor produtivo não petroleiro competitivo. 

                                                           
12

 Nicos Poulantzas (1977) compreende o Estado como uma estrutura jurídica-política, e em fase de 

elaboração a concepção relacional de Estado, entendido como “condensação material de uma relação de 

forças entre classes e frações de classe”. 
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Nos anos de 1970 e 1980, houve crise 
13

 econômica que retraiu a economia 

mundial, a recessão, e que resultou na queda do consumo mundial de petróleo e sua 

desvalorização. Assim, no final de 1980, o país encontrava-se fragmentado em 

consequência da crise. Em 1988, a eleição de Carlos Andrés Perez (CAP) expressou o 

descontentamento popular com a crise, a qual se fortalecia dia a dia. Ao assumir a 

presidência no dia 2 de fevereiro de 1989, Carlos Andrés Perez tentou mostrar à 

população que teria um governo forte e prestigiado. O presidente assinou um acordo 

com o FMI, o qual tinha como intuito a restrição do gasto social, congelamento de 

salários, aumento das taxas de juros, redução do controle dos preços, aumento de 100% 

na gasolina, liberalização do controle de remessas de divisas, etc. Como houve aumento 

de 100% na gasolina, os donos de ônibus exigiam reajuste igual no valor das passagens, 

assim, o governo impôs 30%, porém os empresários impuseram os 100%, o que foi 

consequentemente, rejeitado pela população. 

Segundo Monteiro (2007), o personalismo e a característica 

clientelista na relação Estado versus sociedade civil adotada pelo 

governo Chávez também existia no tempo dos governos puntofijistas. 

Até mesmo a retórica é considerada como praticamente a mesma, 

sendo que Chávez usava o petróleo para dizer que este produto era um 

instrumento da integração bolivariana da América Latina, atitude 

também empregada por Carlos Andrés Pérez na década de 1970, 

embora de uma maneira menos explícita. (MONTEIRO, 2007 apud 

ARCE e SILVA
14

, 2011). 

 

No dia 27 de fevereiro de 1989, ocorreu o Caracazo em consequência do aumento 

do preço da passagem dos ônibus. Estudantes reuniram-se no terminal de ônibus de 

Caracas, havendo confronto com a polícia fortemente armada. A população se uniu aos 

estudantes e foram cinco dias de revolta, saques, repressão, violência e assassinatos. A 

Guarda Nacional avançou contra as manifestações, controlando “militarmente” a 

população. O Caracazo decretou o fim do Pacto de Punto Fijo, o que acabou por 

                                                           
13

 Este quesito será apresentado mais adiante de forma mais específica na tentativa de explicitá-lo com 

base em alguns teóricos. 

14
Anatólio Medeiros Arce é historiador e sociólogo. Possui Mestrado (2013) e Doutorado (2017) em 

História da América pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD/Brasil). Defendeu a tese 

intitulada O Bolivarianismo na Venezuela na era Chávez (1999-2013). Possui experiência de pesquisa nas 

áreas de História da América Hispânica com ênfase em era Chávez, Revolução Bolivariana, Revolução 

Cubana, historiografia e política externa da Venezuela. De 2012 a 2013 ocupou o cargo de editor da 

Revista Eletrônica História em Reflexão (REHER) do Programa de Pós-graduação em História da UFGD. 

Marcos Antonio da Silva atualmente é professor de Ciência Política da Universidade Federal e do 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Grande Dourados (UFGD). Doutor em Integração da 

América Latina pela Universidade de São Paulo – USP.  
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derrotar o governo de CAP, o qual foi acusado de corrupção. Com o Caracazo surgiu 

uma nova etapa na luta de classes na Venezuela, já que o governo de CAP estava se 

desfazendo e os partidos AD e COPEI não possuíam mais nenhuma moral, o exército 

estava dividido e enquanto o povo estava sofrendo os saldos trágicos da ação militar, o 

exército planejava o seu futuro. 

A autora, Mariana Lopes (2011), aponta que, no início de 1990, a Venezuela estava 

em um processo de crise do sistema partidário da democracia puntofijista; uma crise da 

democracia; frações hegemônicas com poucas condições políticas de governar. A partir 

daí, houve uma nova correlação de forças no interior do bloco no poder, as condições 

ideológicas para que a burocracia se torne uma força social que se produz no Estado, 

principalmente com a ascensão do ex- tenente coronel Hugo Chávez à presidência da 

República. Ela, a autora, elabora uma crítica ao afirmar que, “um governo é apontado 

como bonapartista por se colocar acima das classes”. Aqui, Lopes (2011) demarca uma 

característica fundamental deste processo, que é a face autoritária, sendo um governo 

que tem características militares e que reprime movimentos sociais contrários às 

políticas do Estado.  

 Em 1992 o tenente-coronel Hugo Chávez, junto a um grupo de jovens oficiais, o 

Movimento Bolivariano Revolucionário (MBR-200) 
15

, protagonizou uma tentativa de 

golpe de Estado contra a segunda presidência de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), do 

partido Acción Democrática, justificando essa ruptura constitucional como uma reação à 

crise econômica venezuelana, marcada por inflação e desemprego decorrentes de 

medidas econômicas adotadas por Pérez e a situação econômica pela qual o país estava 

passando. Porém, o grupo foi derrotado e preso. Chávez foi condenado a 20 anos de 

prisão, mas isso não o impediu de continuar fazendo política e o fez conquistar apoio. 

O sucesso obtido pelos militantes do MBR-200, segundo eles 

próprios, esteve diretamente relacionado à forma como seu projeto de 

atuação política foi desenhado. Cientes da imperiosidade de se 

articularem com outros agrupamentos ideologicamente afins, o MBR-

200 nunca foi pensado como uma organização estritamente militar 

(HARNECKER, 2004 apud CICERO, 2010, p.60). 

                                                           
15

 O MBR-200, de acordo com Cícero (p.59-60, 2010), “trouxe ao bolivarianismo uma dimensão a que 

Mészaros (2006) chamou de “renovação criativa”: a partir do reconhecimento de que, até então, não 

foram asseguradas as demandas postuladas por “El Libertador”, propõe-se a realização das mesmas 

levando-se em conta as atuais condições históricas impostas pelo modo de produção capitalista. Para o 

pensador húngaro, a única maneira de se colocar em prática o verdadeiro legado de Bolívar é por meio de 

um bolivarianismo que incorpore em si um sentido socialista às transformações radicais previstas.” 
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  Então, em 1993, CAP sofreu um processo de impeachment e foi condenado a uma 

pena de dois anos e quatro meses de prisão, tornando-se o primeiro e único presidente 

da história da Venezuela a ser deposto do poder legalmente. Foi removido e novas 

eleições foram convocadas. Após o fim do mandato de Carlos Andrés Pérez, preso por 

desviar dinheiro público para fundos secretos, as eleições ocorreram, havendo abstenção 

de 60%, nas quais Rafael Caldera foi eleito com apenas 25% dos votos. Com isso 

Caldera deu o indulto para Hugo Chávez, o que acabou por transformá-lo em herói.  

As eleições de 1993 sinalizaram, de forma mais clara, o 

enfraquecimento do sistema político venezuelano, pois os dois 

maiores partidos que se revezavam no poder desde 1958, ano do 

estabelecimento do Pacto de Punto Fijo, a AD e o COPEI, que desde 

1973 tinham em média 83% dos votos somados, tiveram na eleição de 

1993 apenas 46%. As eleições também foram marcadas por grande 

aumento da taxa de abstenção do eleitorado, que passou de 26% 

(1988) para 40% (1993). (BARROS, 2007, apud LOPES, 2011, p.51).  

 

Esta situação crítica econômica fez com que a população eleitoral abdicasse do 

voto, o que se pode considerar uma forma de reivindicação perante o governo e a 

questão da economia no país. 

Nesse período, segundo La Cabana (2005), os grupos econômicos 

ligados às atividades comerciais/ importadoras e financeiras/bancarias 

foram, uma vez mais na história venezuelana, os setores mais 

favorecidos pela política econômica do país, já que aumentou a 

dependência do consumo interno em relação às importações e os juros 

elevados do país favoreceram a acumulação de capital por parte do 

setor financeiro/bancário. (LA CABANA (2005), apud LOPES, 2011, 

p.52). 

 Em 1998, Chávez venceu as eleições para presidente com 56% dos votos, processo 

revolucionário que iniciou com o Caracazo, por isso a importância desse processo para 

entender o governo de Chávez. Ao tornar-se presidente, convocou a Assembleia 

Constituinte, a qual contou com 73% da população eleitoral.  

Quando Hugo Chávez assumiu a presidência, a qual já teria que lidar com dez anos 

de crise advindos de outros governos, tendo que reorganizar o país e recuperar o seu 

caráter democrático, já que o mesmo tinha muita corrupção nos últimos três períodos 

anteriores a seu governo.  

Tendo em vista esse período desde o pacto de Punto Fijo até o momento em que 

Hugo Chávez vence as eleições e assume a presidência da Venezuela em 1999, achamos 
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interessante identificar quais foram os presidentes que ocuparam o cargo na Repúbica 

Bolivariana da Venezuela dentro deste período. 

 

Tabela 1: Lista de presidentes venezuelanos do pacto de Punto Fijo até a primeira 

eleição de Chávez:
16

 

Presidente Partido Mandato 

Wolfgang Larrazábal Unión Republicana Democrática 

(URD) 

23/01/1958 a 14/11/1958 

Edgar Sanabria Unión Republicana Democrática 

(URD) 

14/11/1958 a 13/02/1959 

Rómulo Betancourt Acción Democrática (AD) 13/02/1959 a 13/03/1964 

Raúl Leoni Acción Democrática (AD) 13/03/1964 a 11/03/1969 

Rafael Caldera Comité de Organización Política 

Electoral Independiente 

(COPEI) 

11/03/1969 a 12/03/1974 

Carlos Andrés Pérez Acción Democrática (AD) 12/03/1974 a 12/03/1979 

Luis Herrera Campins Comité de Organización Política 

Electoral Independiente 

(COPEI) 

12/03/1979 a 02/02/1984 

Jaime Lusinchi Acción Democrática (AD) 02/02/1984 a 02/02/1989 

Carlos Andrés Pérez Acción Democrática (AD) 02/02/1989 a 21/05/1993 

Octavio Lepage Acción Democrática (AD) 21/05/1993 a 05/06/1993 

Ramón José Velásquez Independiente
17

 05/06/1993 a 02/02/1994 

Rafael Caldera Convergencia 02/02/1994 a 02/02/1999 

Hugo Chávez Movimiento V República 

(MVR) 

02/02/1999 a 10/01/2001 

Fonte: MOURA, 2015. 

 

Conforme Cícero (2010), em fevereiro de 1999 Hugo Chávez Frías recebeu a faixa 

presidencial num contexto econômico extremamente adverso, onde as restrições 

impostas por conta da dívida externa e pela contração financeira eram significativas. No 

ano anterior, as reservas internacionais venezuelanas haviam sofrido importante queda 

na ordem de U$ 3 bilhões. De acordo com o autor, a gestão de Chávez iniciava-se 

coberta de grandes expectativas por mudanças estruturais da situação sócio-política do 

país. Contudo, a fase desfavorável do ciclo petroleiro tornava muito difícil o manejo 

macroeconômico necessário para dar respostas ao quadro de miséria que assolava 

grande parte da população venezuelana. Isso fez com que, durante seus três primeiros 

anos, o projeto bolivariano fosse estruturado a partir de uma postura até certo ponto 
                                                           
16

 Tabela retirada de Lucas Moura. Dissertação de mestrado: Comuna socialista do Século XXI? Os 

conselhos comunais e o poder popular na Venezuela de Hugo Chávez (2006-2012).  

17
 Na Venezuela não é necessário ser filiado a um partido para exercer qualquer cargo público. 
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conservadora no que tange à economia e, por outro lado, num esforço bem mais 

agressivo nas questões concernentes à composição e participação do aparelho estatal 

venezuelano em suas atividades internas e internacionais. 

 

[...] totalmente verdade que, durante seu primeiro mandato (1999-

2001), os bolivarianos permaneceram prisioneiros das políticas 

macroeconômicas e não concederam benefícios imediatos para 

aqueles que mais precisavam (ALI, 2008, p. 80 apud CICERO, 2010). 

 

Compreende-se que o projeto bolivariano tentou avançar para sair do contexto de 

políticas macroeconômicas, porém foi interrompido, pois a situação econômica não era 

favorável tendo em vista a reserva econômica internacional venezuelana. 

 

En diciembre de 2000 finalizó un período de intensa actividad 

electoral. En un lapso de 25 meses, que se inició en noviembre de 

1998, se habían llevado a efecto dos elecciones presidenciales, dos 

para gobernadores de estados, se eligieron dos parlamentos, se 

dieron dos comicios de representantes a las legislaturas regionales, se 

votaron los representantes para una Asamblea Nacional 

Constituyente, una elección de alcaldes, otra para concejales y 

miembros a juntas parroquiales y, por fin, tres referendos […] Esta 

intensa actividad electoral permitió el desplazamiento de una elite 

política dominante en el país desde 1958 y su sustitución por nuevos 

actores políticos emergentes. Con mucho, la figura más descollante 

de este proceso fue el actual presidente de la república Hugo Chávez 

Frías, cuyo carisma y popularidad explican en gran medida las 

victorias obtenidas. Así, Chávez y las fuerzas y organizaciones que lo 

respaldaron accedieron a una significativa mayoría de los cargos 

públicos en los diversos niveles, lo que les va a posibilitar desarrollar 

en los próximos años las propuestas que venían defendiendo para el 

país. (LÓPEZ-MAYA, 2005, p. 232 apud CICERO, 2010, p.95). 

 

Pouco antes do golpe de abril de 2002, em 2001, Chávez encontrou com Fidel 

Castro em Havana, onde fez um acordo para fornecer aos cubanos 53 mil barris de 

petróleo diários, a preços subsidiados. Em troca disso, Castro ofereceu milhares de 

médicos, dentistas e outros especialistas em vários setores. Este encontro fez com que 

Castro e Chávez se aproximassem, porém esta relação trouxe algumas consequências. 

Pois Chávez buscou implantar no país políticas de estilo cubano em vários setores, o 

que fez com que surgissem divergências em setores importantes da Venezuela, o que 

trouxe efeitos entre os militares de hierarquia superior, pois temiam a presença de 

conselheiros cubanos no Ministério da Defesa em outras unidades. 

 Para Cicero (2010), o ano de 2001 é extremamente importante para a história da 

Venezuela, pois simboliza o marco inicial dos embates políticos que assolariam a 
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sociedade venezuelana por um longo período. Com isso, as forças de oposição à 

administração chavista, até então desarticuladas, emergiram e organizaram-se para fazer 

frente às modificações implantadas pelos governistas. Houve, assim, uma disputa entre 

bolivarianos e seus opositores, o que produziu numerosos e violentos confrontos. 

Foi então que em 11 de novembro de 2001 Hugo Chávez anunciou a promulgação 

das “49 Leyes Habilitantes” com o objetivo de colocar em prática aquilo que fora 

regulamentado pela Constituição Federal dois anos antes. Das leis, destacam-se quatro: 

lei de Terras, lei da Pesca, lei dos Hidrocarbonetos e a lei da Educação, as quais tiveram 

maior repercussão, em especial porque impuseram novas regulamentações para as 

principais bases de sustentação da economia do país, como afirma Cícero (2010).  

 

O plano de governo levado a cabo pelos bolivarianos durante o ano de 

2001 tornou pouco confortável a situação dos grandes latifundiários, 

dos setores que gerenciavam a produção petroleira e do empresariado 

local na intrincada disputa entre dois pólos portadores de objetivos e 

projetos políticos diametralmente opostos. (CICERO, 2010, p.100) 

 

 

Com isso, observa-se, conforme Cícero (2010), que o país vive instabilidade 

política e econômica. 

1.1- Desenvolvimento endógeno 

 De acordo com Elías Jaua 
18

, o conceito de "desenvolvimento endógeno" se encaixa 

em diferentes estratégias políticas, e para ele “o conteúdo social do desenvolvimento 

endógeno pode ser burguesia estatista, populista ou ‘nacional-popular’ (2005, P.6)”. 

Jaua explica que o conceito tem sido usado para justificar projetos muito diferentes e até 

mesmo incompatíveis, como por exemplo, pensar se este poderia ser um caminho rumo 

ao Socialismo do século XXI. 

Para entendermos melhor essa questão, é preciso observar que na Venezuela, o 

governo bolivariano inicialmente enfrentou uma situação econômica crítica após o 

colapso dos preços do petróleo no mercado mundial. Assim, o governo buscou 

perspectivas para um caminho alternativo de desenvolvimento, as quais foram 

dificultadas pela polarização política acentuada dos anos 2001-2002. Apenas depois da 

                                                           
18

Elías José Jaua Milano (Caucagua, 17 de dezembro de 1969) é um político, sociólogo e ex-professor 

universitário venezuelano, que ocupou diversos cargos na administração de Hugo Chávez e foi o primeiro 

vice-presidente da República Bolivariana da Venezuela, ocupando essa posição desde 27 de 

janeiro de 2010, além de ser vice-presidente "sectorial" encarregado dos temas econômicos e produtivos 

do país e Ministro do Poder Popular para La Agricultura y Terras. 
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derrota da greve do petróleo, e a vantagem de aumentar os recursos disponíveis através 

do óleo, procurou-se promover o "desenvolvimento sustentável" baseado na criação de 

uma sociedade mais igualitária. Portanto, o desenvolvimento endógeno na Venezuela é 

mais uma tentativa de ir em busca de um caminho.  

Segundo Carlos Lanz (2007) (funcionário do governo de Hugo Chávez) em 2005, 

numa entrevista realizada pela Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 

em 2003 a equipe do Ministério do Ensino Superior discutiu com o presidente Chávez 

em um de seus programas sobre a necessidade de enquadrar esta iniciativa do programa 

de todas as mãos semearem, na perspectiva de buscar o desenvolvimento endógeno, 

porque no programa de plantio de todas as mãos se fala sobre o desenvolvimento local 

sustentável, um desenvolvimento que tem uma âncora no lugar, na paróquia, na aldeia e 

que tem suas raízes plantadas na consciência e na organização popular. 

A respeito disto, é interessante destacar que Nicolás Maduro está agindo de maneira 

igual a Chávez quando iniciou este programa do cultivo da terra. Maduro busca 

incentivar a população a plantar seu próprio alimento para ter uma agricultura própria. 

Neste processo, se entende que o protagonista central do governo é o povo, a classe 

trabalhadora, o que é central na discussão na Venezuela. A classe está sendo inserida na 

perspectiva de um “Socialismo do século XXI”, para contruí-lo dentro do 

aprofundamento da democracia e no percorrer dos ritmos do movimento popular. 

Assim, "desenvolvimento endógeno" como proposto por Chávez e agora se verifica isto 

em Maduro é um processo que já foi definido como "popular" e que não é restrito aos 

economistas. 

Desde o ano de 2004, para Elías Jaua, a economia popular é vista como parte da 

estratégia para a transformação do modelo social e produtivo do país, o qual irá superar 

o capitalismo e fazer a transição para o Socialismo, visando-se com este, a construção 

de economia popular e a transformação do modelo de produção. 

Alguns autores defendem a ideia de que há na Venezuela uma caminhada rumo ao 

Socialismo, caminhada essa que em meio à crise estaria sendo trilhada através desta 

economia popular, na qual os alimentos seriam cultivados de maneira que visem a saída 

do atual modelo de produção. Apesar de que, na prática, a economia popular não é 

comungada por todos devido às condições em que o povo se encontra, e que por isso, 

também, boa parte da população venezuelana continua sofrendo os impactos da crise 

econômica e, principalmente, da escassez de subsídios essencias à vida. 
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Conforme Jaua, o “objetivo de desenvolvimento endógeno com base em uma 

‘economia popular’ (especialmente se partirmos do princípio que está preparando o 

terreno para um ‘Socialismo do século XXI’) seria discutir um processo que ainda está 

em crescimento, onde as experiências que poderiam apontar para a sua viabilidade são 

incipientes [...]” 

Este debate sobre o "desenvolvimento endógeno" começou permeiando o discurso 

de Chávez um projeto para potencializar o povo como protagonista. Assim, para Jaua “é 

uma aposta que não faz sentido para aqueles que pensam ‘modelos alternativos’ ou 

sobre a possibilidade de ‘planejamento’ para alguma transição. Porque, desta forma 

tenta-se encontrar algum significado ao lema ‘Socialismo do século XXI’.” 

Porém, verifica-se que para se pensar e avançar ao Socialismo do século XXI 

exige-se mais do que uma economia popular e igualitária e na Venezuela há uma 

oposição que vem desde o governo de Chávez se fortalecendo e ganhando espaço com 

bastante vigor. 

Conforme La Izquierda Diário, nas palavras de Milton D’León (2016 a), a tensão 

política com a oposição tem sido encorajada, a qual anseia por depor o governo de 

Maduro já que o projeto do chavismo está em declínio. O governo chavista procura 

testar um curso mais pró-negócios cada vez mais inconsistente em meio à retórica 

"contra a guerra econômica e do imperialismo". 

Desde o período do golpe de abril de 2002, conforme La Izquierda Diario (2016 b), 

Hugo Chávez foi submetido a uma pressão, por um lado, do imperialismo dos EUA e da 

grande burguesia nacional que o via como uma ameaça aos seus interesses, e, por outro, 

o movimento de pressão da massa que o apoiava, a qual, desde 1989 surgiu em cena 

nacional exigindo solução imediata para suas demandas.  

Desde então, Chávez tentou barrar o imperialismo e preparar a população para o 

que estaria por vir. A função do papel bonapartista de Chávez foi tentar cumprir, 

intensificar e utilizar a função do estado burguês como um mediador na luta de classes e 

como um agente harmonizador entre capital e trabalho. 

De acordo com o economista estadunidense, Steve Hanke
19

 “a economia da 

Venezuela está em declínio desde que Hugo Chávez impôs seu ‘Socialismo moreno’, 

                                                           
19

Porta-voz econômico da direita- MUD. 
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uma excentricidade que, à época, chegou a ser relativamente bem recebida por vários 

setores da grande mídia”. 

 

Gráfico1- O declínio do bolívar venezuelano no governo de Hugo Chávez (jun/2005-out/2013). 

Gráfico 1: Gráfico mostrando o declínio do bolívar venezuelano no governo de Hugo Chávez e início do 

governo de Nicolás Maduro (julho/2013). A linha azul representa o valor implícito do Bolívar 

venezuelano comparado ao dólar. A linha vermelha representa os valores do Bolívar venezuelano 

divulgados pelo governo desde julho de 2005 até outubro de 2013. 

Fonte: http://www.mises.org.br/Article. aspx?id=1740 

 

 

Acima, no gráfico 1, podemos observar o que Hanke nos explica tendo em vista o 

declínio do Bolívar em relação ao dólar e, assim, identificar que esse declínio se 

intensifica a partir de agosto de 2012, ano em que Hugo Chávez já estava doente e quem  

estava frente ao governo era seu vice, atual presidente, Nicolás Maduro. Porém, o 

bolívar teve seu auge em declínio no ano da morte de Chávez, com Maduro no poder. 
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Gráfico 2- Taxa da inflação na Venezuela nos 14 anos do governo de Hugo Chávez (1999- 2013). 

 

 
Gráfico 2: Gráfico mostrando a inflação na Venezuela durante os 14 anos do governo de Hugo Chávez, 

desde 1999 com 20% até 2013, ano de sua morte, alcançando 50%. Verifica-se uma inflação de dois 

dígitos que a partir do ano de 2013, quando Nicolás Maduro assumiu a presidência do país, passou a 

crescer e desde então, não parou.  

Fonte: https://pt.tradingeconomics.com/venezuela/inflation-cpi 

 

  

 Com este gráfico 2 identificamos, com mais nitidez, a inflação desde o ano 2000 até 

o ano de 2012 no governo de Hugo Chávez, a qual passou por vários nivelamentos. É 

perceptível o seu aumento no ano de 2002, quando houve a tentativa de golpe de 48 

horas contra o governo de Chávez, assim como no ano de 2008, ano em que a crise 

(mundial) se intensificou e, consequentemente, a partir do ano de 2012, momento em 

que o presidente bolivariano já estava ausente da liderança do país, pois se encontrava 

em Cuba fazendo tratamento contra o câncer, e quem estava no poder era o seu vice (na 

época), Nicolás Maduro. 

 

Desde 2003, essa situação não mudou só se intensifica, e não é diferente no atual 

governo de Nicolás Maduro. Portanto, assim como está detalhado no gráfico acima, 

verifica-se que a inflação, na Venezuela, vem aumentando freneticamente. 
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1.2- As tentativas de golpe 

 

Em relação a isso, podemos dizer que o chavismo é marcado por um recorde de 

tentativas de golpes, das quais destacam-se quatro que tentaram inviabilizar o governo, 

porém foram frustradas. 

A primeira tentativa foi em 2001, a qual ficou conhecida como o Paro Nacional 

(greve geral). Nessa tentativa a oposição tentou unir a sociedade contra o Hugo Chávez 

e boa parte da população aderiu. Porém, Chávez não tomou medidas drásticas, nem 

tentou desqualificar a oposição. 

Posteriormente, em 2002, especificamente em abril de 2002, a oposição estava mais 

fortalecida e mais unificada. Uniram-se a:  Federação de Câmaras e Associações de 

Comércio e Produção da População da Venezuela (Fedecámaras), organizada por Pedro 

Francisco Carmona Estanga
20

, a Confederação de Trabalhadores da Venezuela, 

principal central sindical operária do país, (CTV), a CIA e a Embaixada dos EUA ( na 

Venezuela), aos principais meios de comunicação (Globovisión) e aos comandantes 

militares da Venezuela. Assim, unificados, dão golpe civil-militar no dia 11 de abril de 

2002, o qual, conseguiu retirar Hugo Chávez do poder e lhe manter preso na ilha de 

Orchila.  

Apesar de tudo, Chávez não se opôs a sua saída do Palácio Miraflores e então, 

torna-se prisoneiro. Com isso, Pedro Carmona assumiu o governo e lançou um decreto 

que retirava todas as garantias civis e fechava a Câmara dos Deputados. Mas, a 

população não deixou por menos, pincipalmente a de Caracas, que se mostrou disposta 

a enfrentar esse momento, e nas primeiras horas, houve manifestações e tiroteios 

durante quase dois dias. Os manifestantes exigiam a volta de Chávez ao poder com 

muita resistência, em meio a isso, Carmona foge do Palácio e logo o mesmo é tomado 

por militares que faziam parte da resistência, os demais que não conseguiram furgir 

foram presos logo quando assumiam cargos. Devido a essa resitência da população 

venezuelana, o golpe nem chegou a durar 48 horas, reempossando Hugo Chávez. 

                                                           
20

Pedro Francisco Carmona Estanga é um economista e empresário venezuelano. Ele que se tornou 

conhecido em seu país como presidente da congregação empresarial Federação Venezuelana de Câmaras 

de Comércio. 
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Em outubro de 2002, 6 meses depois do golpe de quase 48 horas, a oposição não 

desistiu e mais uma vez tentou, através dos meios de comunicação, incentivá-lo. A 

oposição estava se organizando na Convergência Democrática (CD) com a Fedecámaras 

e partidos políticos, além de organizações não governamentais. A CD organizava a 

greve no bairro de Altamira, havendo assim, uma outra greve geral que teria como 

intuito uma nova tentativa. 

Posteriormente, em dezembro de 2002,  a situação do país ainda estava tensa em 

meio às manifestações da população que reivindicava contra a oposição, exigindo 

julgamento da mesma por ter oganizado o golpe. Pedro Carmona foi condenado a prisão 

domiciliar, mas conseguiu fugir para a Colômbia com um salvo conduto de Chávez. 

Assim, se manteve fora do país até hoje. Neste mesmo mês, após a oposição tentou 

derrubar Chávez novamente, momento que ficou conhecido como Greve Petroleira e o 

Locaute Patronal.  

A ação teve como centro a Petróleos da Venezuela S.A. (PDVSA), além de parar 

outros setores industriais, financeiros, de serviços e comerciais. O objetivo era sufocar a 

economia do país através da interrupção da produção da sua principal fonte de renda. 

Houve a paralisação do setor industrial, passou a faltar de tudo no país, principalmente, 

alimentos e gás de cozinha. Em meio a isso, ocorreram saques, a Polar, indústria 

produtora de farinha, produto que é indispensável na alimentação do povo venezuelano, 

foi ocupada e os produtos foram distribuídos para a população. 

Ao mesmo tempo, setores operários buscavam solução para esse momento, e foi 

assim que um grupo de trabalhadores petroleiros organizados na corrente sindical La 

Jornada deu início a uma das maiores ações da classe operária do século XXI do país. 

Organizaram assembleias municipais junto aos trabalhadores, estudantes, setores 

populares e Círculos Bolivarianos, havendo disputa com a gerência da empresa, mas 

conseguiram retirar os golpistas da empresa. Aos poucos reiniciaram a produção e 

escolheram trabalhadores mais qualificados para cada área, substituindo os chefes de 

diversos setores. No mais, os trabalhadores, com o apoio da população, conseguiram 

retomar a empresa, fazendo-a funcionar sem os antigos chefes. Foram criados 

mecanismos de controle da produção, que tinham em parte o controle operário, o que 

fazia desenvolver os setores. O locaute foi derrotado e recuperou-se o controle da renda 

do petróleo. 
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A partir disso, no dia 11 de abril de 2002, um grupo de manifestantes 

organizados pela Federação Venezuelana de Câmaras de Comércio (Fedecamaras), e 

autorizada pelo governo, fez uma marcha, para pedir a demissão de Chávez.  O intuito 

da marcha era destituir Chávez e substituí-lo por Pedro Carmona (presidente da 

Fedecamaras), que tinha apoio do governo de Washington, com o qual pretendia se 

alinhar. A marcha, no entanto, teve seu trajeto alterado durante o evento por seus 

organizadores para o palácio de Miraflores, onde se encontrava uma contra 

manifestação de apoio ao presidente. Quinze pessoas acabariam mortas e mais de 100 

feridas em resultado de confrontos entre as duas facções.  Entretanto, em meio ao golpe, 

Chávez para as transmissões das televisões privadas e as altas patentes militares pedem 

a demissão do presidente. Fidel Castro tentou entrar em contato com Chávez pelo 

telefone, rádio, mas não obteve sucesso. Porém, Chávez conseguiu entrar em contato 

com Castro, o qual o aconselhou a abandonar o país sem se demitir e sem renunciar, 

porém com o intuito de retomar a luta com perspectivas reais.  Pedro Carmona chegou a 

ser empossado como presidente interino da República da Venezuela. Foram dias de 

fortes protestos e declarações de oposicionistas do chavismo e a ameaça de greve geral. 

Assim, no dia 14 de abril de 2002 Chávez aparece no palácio de Miraflores em meio a 

um grupo de soldados. O Golpe de Estado na Venezuela de 2002 foi um golpe de 

Estado fracassado, que durou 48 horas, no qual o chefe de Estado da Venezuela, o 

presidente Hugo Chávez, foi detido ilegalmente por militares, a Assembleia Nacional e 

o Supremo Tribunal foram dissolvidos e a Constituição de 1999 do país foi anulada. 

No ano de 2002, ano do golpe, a Venezuela alcançou 16% no índice de 

desemprego. Havia uma oposição fragmentada (Fedecamaras e Confederação dos 

Trabalhadores da Venezuela – CTV) que buscava destituir Chávez através de 

paralisações, greve geral, a qual se estendeu de dezembro de 2002 até fevereiro de 2003. 

Chávez era uma figura que se caracterizava por um forte apelo popular, e fazia isso 

tanto em contato direto com a população nos bairros pobres que visitava, como por 

meio dos discursos inflamados em palanques, rádios e televisão. Um dos alvos 

prediletos dos discursos de Chávez, sobretudo depois da tentativa de golpe de 2002, era 

a política externa norte-americana, em especial a administração de George W. Bush. E, 

apesar da política imperialista das empresas mistas, a economia do país estava em 

considerável expansão devido aos altos preços do petróleo (cerca de U$67/barril), o que 

possibilita o aumento com gastos públicos impulsionando o produto interno bruto (PIB). 
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 Para analisar esse momento, buscamos o livro “El golpe fascista contra 

Venezuela” do próprio Hugo Chávez (Ex-Presidente da República Bolivariana da 

Venezuela), no qual estão seus discursos e intervenções de dezembro de 2002 e de 

janeiro de 2003, na Venezuela. Na interpretação de Chávez, em dezembro de 2002 os 

que pretendiam paralisar a Venezuela são os mesmos que executaram “o golpe fascista 

sangrento” em 11 de abril de 2001, detonaram todos os poderes políticos, as 

personalidades políticas e sócias do processo bolivariano, além disso, pretendiam acabar 

com as leis do governo bolivariano. Por isso, o povo bolivariano, segundo Chávez, 

estava nas ruas defendendo seus sonhos e esperanças, numa batalha com honra, 

valentia, na qual Chávez estava presente disposto a não entregar aos golpistas o poder 

que o povo lhe havia dado. Em suma, este livro recorre aos vários discursos do 

Presidente da República Bolivariana da Venezuela. 

Em 2003, ano marcado pelas mudanças de direção na PDVSA e pelo 

exponencial aumento nos preços internacionais do petróleo, como afirma Cícero (2010), 

o governo bolivariano reuniu as condições necessárias para concretizar as modificações 

de governabilidade e deu início a uma massiva campanha de investimentos públicos 

destinados ao combate e à erradicação da pobreza. Foram implantadas as chamadas 

“misiones sociales venezolanas”, programas de auxílio social e de distribuição de renda 

estruturados para sanar as mais básicas debilidades há muito presentes no país. 

De acordo com Lander (2007), as principais virtudes das misiones residem, por 

um lado, em sua capacidade de ignorar os obstáculos burocráticos então existentes e, 

assim, chegar de forma direta e rápida aos setores mais explorados da população, para 

os quais as políticas públicas foram desenhadas e, em grande parte das vezes, 

implantadas com sucesso. (LANDER, 2007 apud CICERO, 2010, p.116). 

Portanto, a partir do ano de 2003, conforme Lopes (2011) ocorreu uma clara 

mudança na política econômica adotada pelo governo de Chávez, além da adoção de 

políticas monetárias e principalmente fiscais expansivas, possibilitadas pela disparada 

dos preços do petróleo. A ameaça de perder o cargo devido ao referendo revogatório 

pedido pela oposição também foi fundamental para mudança na condução da economia, 

pois, a partir de 2004, ano do referendo, o governo adotou uma política muito forte de 

aumento dos gastos sociais. Dessa forma, o governo passou a utilizar o incremento dos 

recursos petroleiros para incentivar o consumo por meio do aumento dos gastos sociais.   
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Desde a ascensão de Chávez, em 1999, a Venezuela passou por inúmeros 

referendos. Destacamos o referendo revocatório de 15 de agosto de 2004, vencido por 

Chávez, e o referendo de julho de 2007 que alterava profundamente a Constituição 

promulgada em 1999. Neste último, Chávez afirmava que caso fosse aprovado iria 

instituir o regime socialista na Venezuela, porém o mesmo foi reprovado. Assim, o país 

passou a ganhar relevância, devido às mudanças que estavam em andamento na sua 

política interna e, também, na sua inserção internacional. 

No ano seguinte, em agosto de 2004, houve um plebscito, no qual se consultou a 

vontade da maioria da população sobre Hugo Chávez deixar o poder, obtendo resultado 

de 59% dos eleitores que ficaram ao lado do presidente. 

De acordo com Lopes (2011), o ano de 2004 foi impulsionado pelo preço do 

petróleo. A ampliação das receitas provenientes da exportação do mineral possibilitou 

uma forte expansão dos gastos públicos, que alavancaram o crescimento da economia 

venezuelana no período de 2004-2008. 

No ano de 2005, Lopes (2011) aponta que o governo Chávez reformou a lei do 

Banco Central da Venezuela (BCV) e criou o Fundo de Desenvolvimento Nacional 

(FONDEM). Ocorreram mudanças na lei do BCV, as quais possibilitaram que o 

governo pudesse utilizar parte das reservas acumuladas pelo BCV para efetuar gastos 

em saúde, educação, infraestrutura (LOPES, 2011, p.100). O FONDEM, conforme 

Guerra (2009), desde sua criação (2005) até o ano de 2008 recebeu do BCV e da 

PDVSA mais de US$ 5 milhões (GUERRA, 2009 apud LOPES, 2011, p.100). 

Em 2006, após as eleições em que Chávez foi reeleito, Lopes (2011) apresenta 

que foi iniciada uma mudança radical na economia em direção à sua organização em 

bases socialistas. A partir desse momento, o governo iniciou uma série de mudanças 

estruturais, em que se destacam as estatizações de várias empresas privadas, a criação 

de empresas de produção social, possibilitando ao Estado não apenas controlar os 

recursos advindos das exportações de petróleo como também a maior parte da estrutura 

produtiva do país. 

Lopes (2011) aponta também que o governo lançou no ano de 2007 um plano 

chamado Primeiro Plano Socialista, no qual apresentou a nova estratégia de 

desenvolvimento para o país para o período 2007/2013 e o novo modelo produtivo 

socialista. Nesse novo modelo, destacam-se as Empresas de Produção Social (EPS) 
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como elementos centrais na nova estratégia de desenvolvimento econômico e social 

para o país. Essas empresas se caracterizam principalmente por apresentarem novas 

formas de gestão produtiva alternativas às empresas privadas, pois são geridas por 

trabalhadores, além de cooperativas que, aliadas a uma maior participação popular no 

planejamento econômico do país, possibilitariam uma distribuição mais equitativa dos 

recursos econômicos. 

Assim, o grande volume de recursos petroleiros nos últimos anos permitiu ao 

governo um grau de liberdade elevado o suficiente para impor sua agenda à sociedade 

sem qualquer tipo de concessão, acordo ou consenso. 

Posteriormente a todos esses processos de mudança dentre esses anos, como 

estratégias de desenvolvimento do país no governo de Hugo Chávez, as quais tinham o 

intuito de avançar a ideia do tão sonhado Socialismo do século XXI, em meados de 

2011 surgiram os primeiros rumores da doença de Hugo Chávez, a qual era grave. 

Assim, segundo afirma Roberto Lopes, o chavismo foi um até maio de 2011, e outro 

(menos eficiente) a partir de junho de 2011, que foi quando Hugo Chávez recebeu o 

diagnóstico de câncer pélvico. 

Em 8 de dezembro de 2012 Chávez foi reeleito, porém anunciou que necessitaria 

de submeter-se a um tratamento com intervenção cirúrgica (doença em reta final). A 

partir daí, surgiram várias incertezas, e para os economistas venezuelanos havia uma 

dúvida maior que era em relação ao que fazer com a agenda de crescimento imposta 

pelo chavismo. Nesse ano havia uma falsa sensação de estabilidade, assim como havia, 

também, uma fuga de capitais estrangeiros investidos no país. 

Jorge Giordani
21

 é o homem a quem Hugo Chávez deu a maior parcela de poder na 

gestão da economia e fora do governo. Esta alta parcela de poder resultou em um acordo 

de administração em que não se conseguiu programar um plano para restaurar a 

configuração dos saldos mínimos perdido sem 2012. Em resposta ao anúncio de sua 

demissão como ministro do Planejamento, Giordani tornou pública uma carta em que 

admite que para impulsionar a reeleição de Hugo Chávez em sete de outubro de 2012 

“liderou o acesso e uso dos recursos em níveis extremos”. 

                                                           
21

 Foi Ministro do Poder Popular na Venezuela de fevereiro de 2009 até junho de 2014. 
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Estes gastos com o dinheiro público desencadearam subsídios caros e foi uma taxa 

que subiu, para o aumento da folha de pagamento das empresas públicas em vermelho, 

o endividamento da PDVSA, uma mistura que em 2013 foi marcada por inflação e 

clima de recessão. Jorge Giordani propôs o recorte do gasto e pediu à presidência da 

Comissão de Administração de Divisas (CADIVI) para que realizasse o controle.  

Os economistas Richard Obuchi e Anabella Abadi indicam que no período 2003-

2013, a Venezuela estava em 11º lugar em termos de crescimento das taxas de inflação, 

juros e desemprego; com maior dependência do petróleo, com a inflação alta e com um 

barril de petróleo a 96 dólares. 

Entre 2002 e 2012, o chavismo implementou os conselhos comunais, dos quais 6 

mil eram organizados nos grandes centros, estruturados até por bairros. A missão destes 

era disseminar um espírito participativo dos membros de uma determinada comunidade, 

permitindo que a mesma se envolvesse nas decisões que iriam afetar as suas vidas e das 

suas famílias, tendo, assim, responsabilidades pelo que fosse decidido. Em maio de 

2012 foram criadas as missões bolivarianas, as quais foram inseridas na Constituição. 

Essas missões são equipes que suplementam o trabalho das redes públicas de 

atendimento médico, de ensino e estímulo à prática de esportes na Venezuela. Os 

profissionais que atuavam nessas missões advinham de Cuba. 

Tendo conhecimento de alguns eventos importantes na Venezuela durante o 

governo de Hugo Chávez, podemos identificar abaixo (imagem 1) quesitos que dizem 

respeito ao país, como mapa, bandeira, variação do PIB, preço e produção do barril de 

petróleo, inflação e entre outros, dentre os anos de 1998 (um ano antes de Chávez ser 

eleito pela primeira vez Presidente da Venezuela) e 2012 (ano em que Chávez foi 

reeleito Presidente, no qual já estava doente). 
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Imagem 1: Raio-x com dados da Venezuela entre os anos de 1998 e 2012.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Venezuela, Cepal. Editora de Arte/Folhapress. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/03/1241257-venezuela-tem-28-milhoes-de-habitantes-saiba-

mais.shtml Acesso em: Março de 2018. 

  

Os dados deste raio-x  nos ajudam a compreender as questões que já foram 

apontadas neste texto, dentro do período de 1998 e 2012. Em relação ao PIB em 2011 

(4,2) observa-se que a economia da Venezuela cresceu 5,5% em relação a 2012 e alguns 

gastos do governo antes da reeleição do presidente Hugo Chávez, de alguma forma, 

ajudaram a impulsionar esse crescimento econômico. O setor de petróleo teve aumento 

de 1,4% no ano de 2012, diante a expansão de 0,6% em 2011 e o preço médio do barril 

de petróleo vendido pelo país no ano de 2012 ficou em US$ 103,54. 
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1.3- Contexto da crise venezuelana  

Para Reinaldo Iturriza (2016) 
22

, a incapacidade de se traduzir politicamente o feroz 

avanço das forças econômicas que são contrárias à revolução bolivariana, além dos 

próprios erros do governo, explicaria o terreno ganho pelos fenômenos como o 

desabastecimento, a inflação ou a escassez. Esses fenômenos são de responsabilidade do 

governo nacional, que possui o controle da economia e do mercado, assim como 

vínculos estreitos com a institucionalidade de um Estado que historicamente tem sido 

funcional às elites.  

A guerra econômica não é uma invenção de Nicolás Maduro e nem começa com 

seu governo em abril de 2013, como afirma Iturriza. O termo, "guerra econômica", 

segundo o autor foi criado por Chávez ao tentar compreender a realidade venezuelana. 

Para a economista Pasqualina Curcio (2016), de acordo com Iturriza, a principal 

estratégia da "guerra econômica" é manipular a taxa de câmbio na inflação do mercado 

através dos mecanismos de distribuição dos bens que são essenciais. Conforme a 

economista, a produção, a importação e a distribuição de produtos e serviços 

(monopólios e oligopólios) concentram-se nas mãos de poucos, como no caso, a elite 

empresarial e a elite política, além de dependerem altamente das importações. 

Curcio observa que em agosto de 2012 houve um comportamento atípico da taxa de 

câmbio no mercado paralelo, o que não corresponde ao registrado historicamente desde 

1999, ou desde 1983. A variação média anual da mudança do mercado entre 1999 

(início do governo de Chávez) e 2011 foi de 26%, entre 2012 e 2015 foi de 223%.  

[...] Desde meados de 2012 esse padrão se intensificou. A partir desse 

momento as variações foram, na maioria das vezes, positivas, mas 

também muito elevadas. O dólar paralelo e ilegal aumentou 10.940% 

entre agosto de 2012 e Junho de 2015, de 9,42 Bs / US $ 1.040 Bs / 

US$. As variações mais elevadas durante outubro de 2012 (ora 

coincidindo com as eleições presidenciais em que expira Hugo 

Chávez), de dezembro do mesmo ano foram registradas (quando as 

eleições foram realizadas para eleger governadores em 24 estados), 

abril 2013 (as eleições presidenciais foram realizadas novamente após 

a morte do Presidente Hugo Chávez), dezembro de 2013 (durante as 

eleições municipais). A partir do final de 2013, o aumento do dólar 

paralelamente tem sido constante e desproporcional até janeiro de 

2016. (CURCIO, 2016 apud ITURRIZA 2016). 

                                                           
22

 Reinaldo López Iturriza foi ministro do Poder Popular e da Cultura e ministro do Poder Popular das 

Comunas e Proteção Social da República Bolivariana da Venezuela. 
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A economista vai além e observa que entre 1999 e 2014, do total de receitas em 

divisas, 98% das quais depende do petróleo, 65% foram dedicadas à importação de 

mercadorias e na alocação de importações, 94% foram para o setor privado. Entre 1999 

e 2013, as importações representaram 35% do PIB. Assim, "cerca de 20% dos bens 

importados vão para o consumo final", enquanto "58% são importações para consumo 

intermédio, matérias-primas e insumos necessários para os processos de produção". Isso 

significa que quase 80% "das mercadorias que importam são incorporadas no processo 

de produção e fazem parte das estruturas de custos das empresas". 

Reinaldo Iturriza, com base na economista Curcio, explica que “na Venezuela a 

taxa de câmbio é decisiva na economia real, uma vez que são monopólios importadores 

que têm o poder de fixar os preços dos bens, principalmente insumos de produção. A 

taxa de câmbio serve como um marcador de preços dos bens produzidos e 

comercializados internamente”. 

Para Curcio, a economia está sendo movida ativamente para a “guerra econômica”, 

a qual vai contra a sociedade venezuelana, consequentemente resultando em um 

declínio drástico no poder de compra da população. Ela mostra que, ao contrário do que 

se poderia esperar, a produção de alimentos mais consumidos diminuiu entre o primeiro 

trimestre de 2012 e o segundo trimestre de 2015, mas o consumo desses produtos foi 

constante, tanto para os venezuelanos com mais recursos quanto para os com menos 

recursos. 

O que se entende com isso é que o consumo constante dos alimentos e a diminuição 

da sua produção acarretaram a escassez dos produtos alimentícios e consequentemente a 

“guerra econômica” em busca pelos produtos e bens de consumo. 

Iturriza afirma que Orlando Araújo (2013) se refere em seu "A Venezuela 

violenta", a ‘uma oligarquia de comerciantes e banqueiros que irão prosperar e acumular 

uma potência econômica que se traduz em poder político e que se reflete na vida 

institucional. Sua renda não vem de uma combinação de risco dos fatores de produção, 

mas de uma comissão: a prática de um intermediário de compra e venda, de dentro para 

fora. É, portanto, um produtor burguês, mas uma burguesia estéril. ’ 

O aumento das forças econômicas que controlam o mercado é liderado 

pela burguesia comercial importadora, cuja liderança segura o setor 

alimentar e os monopólios e oligopólios. As dificuldades que o povo 

venezuelano sofreu nos últimos quatro anos são, portanto, 

fundamentalmente, consequências do exercício de um poder tirânico, 
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pois ninguém escolheu a vontade popular e sempre a ignorou, e são 

poucos aqueles que se importam em manter formas democráticas. 
(ARAÚJO, 2013 apud ITURRIZA, 2016). 

 

Nesta “guerra econômica” observa-se e confirma-se inicialmente que a economia 

venezuelana é dependente do seu capital rentista petroleiro, assim, o governo se utilizará 

de todos os mecanismos possíveis para ‘salvar’ este capital rentista, como também 

tentará manter a elite empresarial que possui ligação direta com seu governo e com o 

‘ouro preto’. Assim, esta elite, que é uma fração de classe, pode ser chamada, 

hipoteticamente, de boliburguesia, conforme nossa presunção. 

O chavismo, desde o governo de Hugo Chávez, trabalha com a questão do poder 

popular. O governo bolivariano, a partir de então, foi ampliando as políticas que se 

referiam à população no que diz respeito, principalmente, ao combate à pobreza, à 

educação e à saúde. Nessa situação, a gestão se deparava com os movimentos que 

estavam surgindo como forma de reivindicação, movimentos esses que a gestão buscava 

conquistar com políticas sociais. 

Portanto, desde o “Caracazo” em diante, foram pensadas estratégias de luta para 

resolver as necessidades dos bairros, e o governo os colocou a elaborar projetos e táticas 

para alcançar a aprovação de alguma instância do governo ou para conseguir um crédito 

com a implantação dos chamados conselhos comunais, os quais aproximam a população 

do governo. 

Isto vai de encontro com a nossa problemática em torno do Socialismo do século 

XXI, da possível caminhada rumo a este processo, do qual falava Hugo Chávez. Estes 

conselhos comunais podem ser vistos como uma tática de avanço ao socialismo tão 

proclamado na Venezuela. 

Nota-se que o chavismo vem realizando acordos para manter a presença destas 

Forças Armadas
23

 na estrutura do governo e nas empresas-chave, que são empresas 

estatais, como a exemplo da PDVSA. 

                                                           
23 A Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) dirige e controla toda uma série de empresas: o banco 

BANFANB; AGROFANB, empresa agrícola; EMILTRA, de transporte; EMCOFANB, de sistema de 

comunicações; TVFANB, um canal digital aberto; TECNOMAR, empresa mista de projetos de 
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Para D’ León (2017 a), os militares são a marca do chavismo, um recurso do 

governo Chávez, que tem fortes características sui generis de um governo bonapartista 

de esquerda, e sendo ele próprio, Hugo Chávez, um militar. O papel dos militares era 

sempre com base no do próprio Chávez, o homem forte do país, no seu papel de árbitro 

da nação e das classes. 

No dia 5 de março de 2013, Hugo Rafael Chávez Frías, 58 anos, morre em 

consequência de uma infecção respiratória. Com a morte de Chávez, Nicolás Maduro 

assumiu interinamente a presidência venezuelana, cargo que já havia ocupado durante o 

tratamento de Chávez em Cuba. Vale ressaltar que devido a este tratamento, o então 

presidente não pôde comparecer à data oficial da posse, marcada para 10 de janeiro de 

2013. Deste modo, seguindo a Constituição venezuelana de 1999, escrita já na era 

chavista, Maduro convocou novas eleições para o dia 14 de abril de 2013, nas quais foi 

eleito presidente da Venezuela. Com a vitória de Nicolás Maduro imagina-se que a 

revolução segue seu curso, pois o mesmo afirmou que iria continuar a desenvolver as 

ideias do Chávez. Com Maduro no poder, Chávez passou a ser visto como símbolo, já o 

país se depara com uma nova realidade política e econômica.  

 

[...] Hugo Chávez, um ex-militar, emergiu com ares heróicos por ser 

um indivíduo oriundo das classes subalternas que, supostamente, 

empenha-se em defender os interesses da nação e de seu povo. A 

criação do “herói de carne e osso” permitiu que se estabelecesse uma 

ponte direta entre o fato político concreto e as crenças populares. 

Agrega-se, ainda, uma lógica e um discurso fundados na prática 

política das ruas, o que aproxima ainda mais o líder de seus 

seguidores. Chávez, tal como os caudilhos do passado, tende a 

verticalizar as relações de poder e utilizá-las a seu favor sendo-lhe útil 

a imagem de “salvador da pátria”, na medida em que esta lhe serve 

para impor-se sobre a dinâmica das instituições tradicionais do Estado 

liberal (DENIS, 2001 apud CICERO, 2010, p.72). 
 

No entanto, a morte de Hugo Chávez abriu uma crise política a qual envolveu o 

governo de Nicolás Maduro, que sofreu rejeição frente à Revolução Bolivariana, como 

novo líder. Maduro enfatizou que mesmo após o ocorrido, “Chávez vive”. Assim, junto 

                                                                                                                                                                          
tecnologia; FIMNP, um fundo de investimento; CONSTRUFANB, construtora; CANCORFANB, 

empresa mista; Água Tiuna, engarrafadora de água; e CAMINPEG, companhia anônima de indústrias 

minerais, petrolíferas e de gás, criada em fevereiro de 2016, que vem sendo chamada de PDVSA paralela. 
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ao legado de 14 anos do governo de Chávez e ao poderio militar, o atual presidente 

venezuelano estabeleceu sua rotina na política.  

Nessa crise política, a Venezuela conta com problemas de infraestrutura, 

desabastecimento e inflação alta, mesmo assim, o modelo rentista petroleiro é explorado 

cada vez mais.  

Para melhor compreendermos a crise no governo bolivariano de Hugo Chávez e 

consequentemente a do governo de Nicolás Maduro, trazemos o Danilo Enrico 

Martuscelli (2013) para nos ajudar a explicar o conceito marxista de crise política. 

Assim, o autor nos fala que a lei da queda tendencial da taxa de lucro não pode ser 

concebida como “causa superior das crises” no capitalismo, mas deve ser entendida 

como “resultado do próprio desenvolvimento das contradições imanentes do capital e 

que passa a ser entendido sob um viés fatalista e catastrofista, como um fenômeno 

‘permanente e sempre presente’”. 

Martuscelli (2013) com base em Poulantzas (1977) enfatiza a necessidade de 

evitar a caracterização que ele faz acerca da crise, para que não caiamos em duas 

armadilhas muito comuns nos estudos sobre as crises: 1) a de conceber a crise como um 

instante disfuncional de um sistema harmônico; ou 2) a de entender a crise a partir de 

uma concepção mecanicista, evolucionista e economicista. No primeiro caso, 

Martuscelli explica que para Poulantzas as contradições e as lutas de classes inerentes à 

reprodução social são ignoradas em nome de uma concepção que caracteriza o 

desenvolvimento das sociedades como um sistema integrado e autorregulado. Já no 

segundo caso, o conceito específico de crise é abolido, e este fenômeno passa a recobrir 

todo um estágio o que denota que uma determinada estrutura de produção encontre-se 

em “crise permanente e sempre presente”, e contendo, assim, de maneira latente em sua 

determinação lógica de desenvolvimento uma espécie de finalismo redentor.  

Além desta análise com base em Poulantzas, Martuscelli aponta para a análise 

marxista de Lênin acerca da crise e das condições objetivas de instauração de uma 

situação (ou crise) revolucionária, na qual se combinam fatores de ordem objetiva e 

subjetiva. Assim, conforme o autor, para Lênin há três sintomas principais de uma crise 

revolucionária: 1) a existência de uma crise na política das classes dominantes, 

impedindo-as de manterem a dominação de classe como até então vinham fazendo; 2) o 

agravamento exacerbado dos sofrimentos e das necessidades das classes oprimidas; 3) 

em decorrência dessas duas condições objetivas, a intensificação da atividade de 
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massas, de modo que as classes subalternas sejam compelidas a uma “ação histórica 

independente”. 

[…] a revolução não se produz em qualquer situação revolucionária, 

se produz apenas em uma situação na qual as mudanças objetivas 

citadas são acompanhadas por uma mudança subjetiva, tais como: a 

capacidade da classe revolucionária de realizar ações revolucionárias 

de massas suficientemente fortes para destruir (ou deslocar) o velho 

governo, que nunca, nem mesmo nas épocas de crise, 'cairá' se não o 

'fizerem cair' (LÊNIN, 1977, p.130 apud MARTUSCELLI, 2013, p. 

10). 

 

 Após esta caracterização da crise com base nos escritos de Lênin, o Martuscelli 

busca o Boito Jr. e a sua elaboração do conceito de crise política: 1) num plano mais 

geral, é possível dizer que há condições objetivas que caracterizam uma revolução que 

ocorre numa “conjuntura política específica”; 2) uma situação revolucionária é 

caracterizada por um conjunto complexo e articulado de contradições; 3) é necessário 

identificar o caráter da contradição e o tipo de relação das contradições que agem na 

conjuntura de crise; 4) a miséria das massas só contribui para uma divisão na cúpula 

caso estimule o desenvolvimento das contradições entre os de cima e os de baixo, tendo 

em vista que: “A miséria que produza a passividade política das massas fecha o 

caminho para a revolução”. 

A ideia fundamental é a da existência de um conjunto de contradições 

particulares e específicas, que se desenvolvem quantitativa e 

cumulativamente, que mudam de posição numa relação hierárquica de 

importância, marcando com essas inversões diferentes etapas no 

processo político e que se encontram unificadas num todo, de modo 

que o desenvolvimento e as alterações numa ou mais contradições 

repercutem sobre as demais”. (MARTUSCELLI, 2013, p.19) 

 

  Compreende-se assim, com base no autor (2013), que para se deflagrar uma crise é 

necessário que haja condições objetivas que devem se manifestar necessariamente numa 

dada conjuntura. A crise, portanto, seria um conjunto articulado e complexo dessas 

contradições no plano político, que poderiam afetar o estado, assim como o sistema de 

dominação de classe e as alianças de classe estabelecidas em determinado momento 

histórico. 

Buscamos a análise de Flávio da Silva Mendes (2012) “Hugo Chávez e seus 

labirintos – O movimento Bolivariano e a política da Venezuela”. O sociólogo Flávio da 

Silva Mendes trata na sua dissertação de mestrado na Unicamp da história político-
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econômica venezuelana para explicar a hegemonia chavista e os dilemas enfrentados 

pelo país. Silva Mendes resgata esse passado para analisar os efeitos do Pacto de Punto 

Fijo sobre as organizações de esquerda populares daquele país e as dificuldades que 

estas últimas têm hoje de avançar para uma atuação além das eleições. Mendes mostra, 

também, as contradições de um país erigido sobre milhares de barris de petróleo e cuja 

dependência desta fonte energética travou o desenvolvimento industrial e agrário, 

fragilizando a economia e estimulando a consolidação de uma burguesia atrelada ao 

Estado. Analisa ainda os cenários eleitorais na Venezuela e como o MERCOSUL é um 

entrave aos blocos de caráter não só econômico, mas também de trocas de experiências 

de combate à pobreza e às desigualdades sociais entre países, como se propõe a ser a 

ALBA (Alternativa Bolivariana para as Américas). 

Além disso, o autor afirma que o governo da Venezuela tomou iniciativas em 

diversas áreas desde a chegada de Chávez ao poder, em 1999. Há limitações, que muitas 

vezes ficavam aquém de algumas expectativas revolucionárias, mas elas representavam 

muito para um país que viveu um longo e profundo processo de desmanche durante o 

avanço do neoliberalismo, sobretudo nos anos 1990. Uma experiência histórica rica 

ensinou para parte da população e dos políticos que medidas de austeridade têm, em 

geral, custos sociais muito altos. As medidas propostas afetavam, sobretudo, a regulação 

do mercado de trabalho, que, como em muitos outros países, ainda tem muito espaço 

para avançar em torno de crescimento econômico. Porém, os efeitos econômicos eram 

bastante restritos, pois uma parcela importante da força de trabalho venezuelana se 

concentrava na informalidade. Outra parcela importante está vinculada, direta ou 

indiretamente, a atividades econômicas baseadas no Estado, como a exploração do 

petróleo. 

 Humberto Trómpiz Valhes (2013) explica que a Revolução se depara com sua 

sentença de morte no processo de mudança em 2013, momento em que a oposição 

aprofunda a crise política que o presidente Maduro está encarando. A fim de entender o 

que aconteceu e o motivo de se evitar a continuidade da revolução, que era tida como 

solução por Chávez e que está ameaçada, o autor tenta compreender desde o 

bolivarianismo, quais foram os erros estratégicos cometidos pela liderança bolivariana 

que colocaram em risco o que se conquistou nestes últimos 14 anos da vida social. 

Pensava-se que satisfazendo as necessidades materiais da população através das 

missões, estar-se-ia garantindo para a vida, lealdade política desses setores. Trómpiz 
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Valhes afirma que a Revolução Bolivariana tem crescido em uma política mais 

direcionada para a classe trabalhadora venezuelana assim como todas as missões sociais 

e a recente Lei do Trabalho. Porém, em muitas áreas da administração do Estado foi 

implantado um regime neoliberal com salários bem abaixo do salário mínimo, pois, 

nesse havia a busca pelo equilíbrio fiscal, a qual era focada no corte de gastos. 

Acontece a posse de Nicolás Maduro. O seu discurso foi uma demonstração de 

que muita coisa terá de ser feita para a correção de rumo, para recuperar terreno perdido 

em todos os aspectos da vida política e social da Venezuela. A começar pelo 

aprofundamento da relação do governo com a população, com um programa de combate 

à violência urbana, como também, com firmes medidas contra o burocratismo e a 

corrupção, além de iniciativas no sentido da solução do problema de abastecimento de 

alimentos, buscando melhorar todos os programas sociais. Tudo isso sem se abrir mão 

em termos discursivos da caminhada para o Socialismo, para o qual é imprescindível a 

continuação e intensificação da organização do poder comunal. 

Com Maduro no poder, o que aparece discursivamente é que a Venezuela pós-

Chávez não pretende voltar a ser o que foi antes dele – um quintal dos Estados Unidos 

administrado por uma minúscula elite que jamais enxergou os pobres.  No governo de 

Maduro fortaleceu-se a mistificação de Chávez, expressando sob o relato oficial que o 

país avançou extraordinariamente, mesmo após a morte do líder. A América Latina foi 

dominada a partir dos anos 1950 por militares amparados pelos Estados Unidos, os 

quais transformaram a região em monumento da desigualdade social. Neste contexto, 

Chávez é considerado como quem escolheu o lado dos miseráveis e por isso fez história 

na sua Venezuela, na América Latina e no mundo contemporâneo.  

Um ano depois de vencer as eleições presidenciais (abril de 2014) da Venezuela, 

Nicolás Maduro tem no período à frente do Palácio Miraflores uma coleção de crises. 

Algumas delas foram iniciadas antes mesmo de Maduro assumir a cadeira deixada por 

Chávez, mas a mais grave teve início nos últimos meses. No aniversário de seu primeiro 

ano no cargo, Maduro se vê em meio a uma negociação mediada pelo Vaticano e pela 

União das Nações Sul-Americanas (UNaSul), na qual a oposição questiona a 

legitimidade de seu mandato. 

A insatisfação de uma oposição, principalmente a MUD, que não aceitou a 

derrota, combinada com uma situação econômica crítica pela qual passa o país, deu a 

tônica dos meses seguintes. Isso porque a Venezuela enfrenta escassez de produtos 
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básicos. É neste cenário que Maduro tenta dar uma cara ao seu governo. Em meio às 

crises, o presidente venezuelano conseguiu implantar poucas medidas de grande 

impacto em seus primeiros 12 meses. A Assembleia Nacional aprovou, em novembro, 

uma Lei Habilitante que aumentou os poderes de Maduro para legislar sobre temas 

econômicos por um ano. A partir da nova lei, Maduro decretou a polêmica Lei Orgânica 

de Preços Justos, que limita o lucro de atores das cadeias de comercialização no país em 

30%. O objetivo, segundo o governo, é garantir o desenvolvimento “justo, equitativo, 

produtivo e soberano” da economia nacional, protegendo a renda dos cidadãos, o acesso 

das pessoas aos bens e serviços para a satisfação de suas necessidades. 

Apesar de todos os problemas, o governo conseguiu impor uma derrota a cerca 

de 30 legendas nas eleições municipais de dezembro, quando o chavismo foi vitorioso 

em 77% das cidades. Uma das explicações para o sucesso nas urnas é a herança deixada 

em 14 anos de governo Chávez. Durante o período, a Venezuela alcançou o posto de 

país com distribuição de renda mais igualitária da América Latina. Maduro ironiza o 

papel dos opositores, afirma que espera que a Venezuela tenha algum dia uma oposição 

sem ligações com Washington, nos Estados Unidos, e mantém o discurso enfático 

contra seus rivais.  

Amanhã completamos um ano da vitória heroica do povo nas eleições. 

Em um ano essa mesma a oligarquia lançou uma guerra econômica 

contínua e permanente, contrabando, inflação induzida, sabotagem 

econômica, guerra elétrica e psicológica e agora barricadas. 

Barricadas fascistas. (MADURO, 14 de abril de 2014). 

 

 São momentos relevantes para entender as mudanças na política venezuelana com a 

ascensão política de Hugo Chávez e existem diferentes interpretações do governo 

Chávez, assim arriscaremos dar conta do tema em questão.  

 

Tabela 2: Cronologia da Venezuela de 1958 até 2013 

CRONOLOGIA DA VENEZUELA DESDE 1958-2013 

1 de outubro de 1958: O acordo político chamado "Pacto de Ponto Fijo" entre Jovito 

Villalba (URD), Rafael Caldera (COPEI) e Rómulo Betancourt (AD). 

Dezembro 1958: Rómulo Betancourt foi eleito, apoiado pelo partido AD e com 

49,18% dos votos, seguido por Wolfang Larrazabal com 34,61% e Rafael Caldera com 

16,21%. 
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2 de fevereiro de 1989: Toma posse da Presidência da República, pela segunda vez, 

Carlos Andrés Pérez. 

18 de fevereiro de 1989: O presidente anuncia ao país um Programa de Ajustes 

Econômicos, foi dado o nome de "paquetazo", que era um conjunto de medidas 

econômicas neoliberais: programa de ajuste do FMI: libera as taxas de juros; aumenta 

as taxas de serviços públicos; os salários públicos aumentam 5%; eliminação 

progressiva de tarifas sobre importações; redução do déficit fiscal para 4%; 

flexibilização das relações de trabalho. Inflação 80,7%, o salário real reduziu seu valor 

em 40%, desemprego em 14,0%, nível de pobreza 80,42%. 

27 e 28 de fevereiro de 1989: O CARACAZO: Uma série de protestos levados a cabo 

por quem vivia na cidade – Cerca de 2.000 pessoas desapareceram durante a 27 e 28 de 

Fevereiro de 1989. Portanto, nos dias e meses seguintes ao Caracazo ocorreram várias 

manifestações contra Carlos Andrés Pérez, que, juntamente com críticas políticas feitas 

por vários partidos e setores, Pérez e seu programa, enfraqueceram o piso político em 

que se baseava. 

4 de fevereiro de 1992: Um grupo de policiais tentou tomar o poder. Francisco Arias 

Cárdenas conseguiu o controle total no estado de Zulia, capturando o governador do 

estado, Oswaldo Álvarez Paz. Hugo Chávez ordenou a tomar a capital foi apreendido, e 

diante das câmeras de televisão do país, assumindo corajosamente a responsabilidade 

pelo que aconteceu, disse que, "por enquanto", pararia com a sua tentativa de mudar a 

direção do país. 

5 de fevereiro de 1992: O ex-presidente Rafael Caldera diz ao Congresso que a 

tentativa de golpe não foi assassinar o presidente Pérez, mas uma consequência da 

grave crise que o país atravessa.  

27 de novembro de 1992: Nova ascensão de oficiais de alto escalão militar. 

Bombardeiam o palácio de Miraflores e o Ministério das Relações Exteriores. Contra-

almirante Hernán Grüber Odreman assume a responsabilidade pelo ato. O general 

Francisco Visconti, do Exército, e Higinio Castro, da Aeronáutica, entre outros, 

participam. 

Dezembro de 1992: Nas eleições municipais e regionais em 6 de dezembro de 1992 o 

partido AD sofreu um grande revés nas mãos de partidos políticos COPEI, o 

Movimento ao Socialismo (MAS) e a causa Radical. 

20 de maio de 1993: Dispensa do Presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de 
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apropriação indébita de recursos públicos pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

26 março de 1994: Rafael Caldera, Claudio Fermín e Oswaldo Álvarez Paz foram 

demitidos. São liberados os líderes militares das tentativas de golpe de 1992, que foram 

agrupados no partido político República V Movimento (MVR), liderado por Hugo 

Chávez para ganhar o apoio de grupos de esquerda. 

Dezembro de 1998: Hugo Chávez Frías com 56,20% é eleito presidente da República, 

Enrique Salas Romer segundo com 39,97%, Irene Sáez Conde com 2,82% de apoio. 

2 de fevereiro de 1999: Hugo Chávez assume a presidência da República. 

17 de fevereiro de 1989: um referendo é convocado para solicitar uma Assembleia 

Nacional Constituinte. 

25 de abril de 1999: O povo venezuelano, em um referendo, votou a favor de uma 

Assembleia Nacional Constituinte. O período do regime de transição começa. 

25 de julho de 1999: Eleições para a Assembleia Constituinte 

20 de novembro de 1999: a Assembleia Nacional Constituinte concluiu o projeto da 

Constituição. 

15 de dezembro de 1999: o governo do presidente Chávez promoveu um segundo 

referendo constitucional que resultou na ratificação da Constituição da Venezuela em 

1999. 

30 de julho de 2000: “São produzidas 2000 mega-eleições ou relegitimação de poderes 

constituídos”. O Presidente da República é reeleito. São eleitos, também, os 165 

deputados da Assembleia Nacional, os 23 governadores, os prefeitos e representantes 

de outras agências estaduais. 

10 dezembro de 2001: Congresso aprova um decreto que dá poderes especiais ao 

presidente para aprovar um conjunto de leis, incluindo a Lei de Terras, pedindo uma 

reforma agrária, uma nova Lei de Hidrocarbonetos e a Lei da Pesca. Embora existam 

49 leis aprovadas, a oposição liderada principalmente pelo mais importante 

FEDECAMARAS do país e da Confederação de Trabalhadores da Venezuela (CTV) 

empregadores, concentrarem-se na luta contra as três leis acima mencionadas. 

7 de fevereiro de 2002: um coronel da aviação intervém em um fórum televisionado e 

pede a renúncia de Chávez. As autoridades Pedro Jose Flores, Carlos Molina Tamayo, 

Alberto Pogglioli e Guaicaipuro Lameda logo farão isso. 

5 de março de 2002: Fedecámaras, CTV, a Universidade Católica Andrés Bello e a 

cúpula da Igreja Católica assinam um pacto contra Chávez. As deserções das Forças 
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Armadas seguem. 

7 de abril de 2002: O presidente Chávez anunciou na televisão a demissão de gerentes 

seniores da empresa PDVSA. Os protestos nas ruas se intensificaram. 

9 de abril de 2002: a CTV e Fedecámaras anunciam a greve geral de 24 horas para 

apoiar os gerentes da PDVSA. 

11 de abril de 2002: Oposição organizou uma marcha que reuniu centenas de milhares 

de pessoas, que foi originalmente destinada e autorizada para a sede da PDVSA e foi 

desviada para o Palácio de Miraflores. Chávez estava no Palácio de Miraflores, onde 

ele se dirigiu ao país na televisão nacional e pediu a ativação Forças Armadas e do 

chamado Plano Ávila, um plano especial das Forças Armadas venezuelanas quando há 

uma comoção interna que ameaça estabilidade e segurança nacional. Nas primeiras 

horas da noite, Chávez foi pressionado pela liderança do golpe de Estado, a qual exigiu 

que ele se rendesse e desistisse ou, se não, a mesma atacaria o palácio presidencial, 

Chávez ainda rodeado de civis. Por volta das 12h00min, o Chefe General Lucas Rincon 

Romero, Ministro da Defesa, no momento dirigiu-se à nação na televisão e disse que o 

presidente “foi forçado à renúncia, a qual ele aceitou”.  

12 de abril de 2002: Nas primeiras horas da manhã Chávez concordou em render-se, 

deixou Miraflores e foi inicialmente transportado para a base militar de Forte de Tiuna, 

Caracas. Pedro Carmona, presidente da FEDECAMARAS, jurou a si mesmo como 

presidente interino. Ele, então, emitiu um decreto que revogou as leis e dissolveu o 

Parlamento, o Supremo Tribunal, o procurador-geral, o Provedor de Justiça e se deu 

poderes sobre a Constituição, o que causou grande indignação entre apoiantes 

Presidente Chávez e em alguns setores moderados da oposição e acabou diminuindo o 

apoio internacional. 

13 de abril de 2002: De manhã, muitos apoiadores de Chávez movimentaram-se em 

Caracas. A estrada que liga a capital com o oriente foi fechada pelos manifestantes, 

como a rodovia que liga-lo para La Guaira (o principal porto e o aeroporto do país). Os 

venezuelanos começaram a descobrir o que estava acontecendo através da CNN. 

Também a estação de rádio Caracol da Colômbia ofereceu informações valiosas sobre 

o que aconteceu. Chávez mudou-se para uma base naval em Turiamo, onde escreve 

uma nota ao ditador venezuelano: "Eu não renunciei ao poder legítimo que o povo me 

deu". Na noite daquele dia apoiadores de Chávez conseguiram tomar o canal de TV 

"Venezolana de Television" e iniciar a transmissão.  
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14 de abril de 2002: Horas depois, na madrugada de 14 de abril lançou-se um 

comando de Chávez em La Orchila, Diosdado Cabello transfere o comando e Chávez 

faz um discurso à nação, mostrando um crucifixo e pediu calma. O governo de Chávez, 

os seus apoiadores e a grande maioria das fontes de referência e informações para fora 

da Venezuela (Britannica, Larousse, BBC, CNN) consideraram a derrubada temporário 

de Hugo Chávez como resultado de um golpe contra um presidente democraticamente 

eleito. 

02 de dezembro de 2002, começou uma nova greve geral convocada pelos sindicatos 

anti-governamentais, FEDECAMARAS, o grupo "Gente do Petróleo" (composta por 

membros de PDVSA), com o apoio da liderança da Igreja Católica e vários partidos 

Políticos tradicionais, tanto à direita quanto à esquerda (como o MAS, a bandeira 

vermelha), Primero Justicia, Acción Democrática e COPEI, uniram-se no que 

chamaram de Acordo Democrata. Sua duração foi inicialmente de 24 horas, mas foi 

ampliada para se tornar uma greve por tempo indeterminado. O pedido principal dos 

grevistas foi a renúncia do presidente, ou a realização de um referendo consultivo sobre 

a continuidade de Chávez. Chávez não renunciou e a greve foi mantida por 62 dias. 

2003: Hugo Chávez instituiu uma política de programas sociais, muito ativos chamados 

de "missões", os mais divulgados são a educação, a Missão Robinson para ensinar a ler 

e escrever nos bairros populares, com base em método venezuelano-cubano.  

3 de junho de 2004: o Conselho Nacional Eleitoral anunciou que o número mínimo de 

assinaturas necessárias havia sido coletado e o Referendo foi ativado 

15 de agosto de 2004: Referendo, onde 40,64% (3.989.008) foram contra o Presidente, 

mas 59,06% (5,800,629 de pessoas) estavam ao seu favor. Dessa maneira, Chávez não 

foi revogado. 

4 de dezembro de 2005: Eleições para a Assembleia Nacional. Absolutamente todas 

as cadeiras parlamentares foram ganhas por deputados simpatizantes do presidente 

Chávez, depois de que os principais partidos da oposição decidiram se retirar e pedir a 

abstenção.  

03 de dezembro de 2006: Hugo Chávez foi reeleito com uma grande vantagem (mais 

de 3 milhões de votos), como Presidente da República Bolivariana da Venezuela e com  

abstenção de 7.309.080 (62,84%) em comparação com 4.292.466 (36,90% ) obtido 

pelo candidato da oposição, Manuel Rosales, que reconheceu o resultado nessa mesma 

noite. 
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10 de janeiro de 2007 na Capital Federal, Hugo Chávez foi reeleito presidente do país 

para o período 2007-2013, anunciando à Assembleia Nacional que levaria Venezuela 

em direção chamado Socialismo do século XXI, lançando a frase "Pátria, Socialismo 

ou Morte". 

Em 2009, a Venezuela entrou em uma profunda crise energética que forçou o governo 

a aplicar o racionamento de eletricidade em toda a Venezuela, exceto na capital, 

Caracas, onde um programa de economia de energia foi aplicado com penalidades. O 

gatilho dessa crise foi uma seca profunda causada pelo fenômeno climático El Niño, 

que afetou as represas do sistema hidrelétrico do país. Chávez também culpou a 

população pela disparidade entre oferta e demanda de eletricidade, acusando-os de 

"desperdiçar" energia. 

2010- A oposição muda de estratégia e disputa as eleições parlamentares. O chavismo 

mantém maioria no parlamento, mas apenas com maioria simples, o que representa de 

certa forma, uma derrota. 

2012- Nas eleições mais disputadas dos últimos tempos, Chávez derrota o oponente 

Henrique Capriles, com 55% dos votos. Debilitado pelo câncer, ele ainda assim saiu em 

campanha, surpreendendo quem não o imaginava em atividades eleitorais de rua. Em 

seguida, indicou Nicolás Maduro como vice-presidente, para ser seu eventual substituto. 

Março de 2013- Hugo Chávez falece e Nicolás Maduro assume a presidência da 

Venezuela. 

Fontes: Monografias.com Disponível em: http://www.monografias.com/trabajos88/cronologia-historica-

venezuela-1498-2010/cronologia-historica-venezuela-1498-20102.shtml#ixzz5AUNoTIWx  

Gauchazh Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2013/03/cronologia-confira-a-

trajetoria-politica-de-hugo-chavez-4064617.html 

 

1.4- Perspectiva teórica 

Foi necessária uma análise geral do caso, e para isso buscamos algumas obras que 

foram fundamentais para entender conceitos considerados importantes. Um dos 

principais conceitos que utilizamos nesta pesquisa é o de formação econômico social, 

que diferenciamos do conceito de modo de produção, que se encontra no texto 

“Formações Econômicas pré-capitalistas”, no qual Marx afirma que o modo de 

produção é o mecanismo geral de todas as transformações sociais, é a formação das 

relações sociais em um sentido abrangente que correspondem a um determinado grau de 

desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, devemos entender que entre as forças 
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produtivas e relações de produção se desenvolvem conflitos, os quais podem levar as 

relações de produção a se ajustarem às forças produtivas.  Além do mais, Marx destaca 

que o modo de produção é um conceito bem mais teórico, enquanto que o conceito de 

formação econômico-social permite pensar uma articulação de modos de produção em 

um determinado território hegemonizados por um deles. Por isso sua importância para 

estudar empiricamente a realidade concreta neste país.  

Utilizamos como referência o livro El elegido presidente Chávez: un nuevo sistema 

político, de Medófilo Medina (2005), como forma de conhecer o processo histórico da 

Venezuela no marco de sua formação econômico-social, e que nos permite analisar a 

ascensão e a formação da figura de Chávez e a configuração econômica, social e 

política vigente no seu governo. Medina investigou a formação de Chávez, a criação de 

seu personagem, explorando sua origem, condição econômica, ingresso na academia 

militar, os contatos iniciais com a esquerda e o desenvolvimento da atividade 

revolucionária. Também busca figuras centrais que estariam nas raízes do pensamento 

do presidente venezuelano, como Simón Bolívar, Ezequiel Zamora e Simón Rodríguez, 

que serviriam como base dos discursos que orientariam a luta pela igualdade, liberdade, 

educação popular, união latino-americana, negação do colonialismo, como também para 

a ideia de heroísmo militar e necessidade de mobilização popular para se alcançar o 

triunfo. Em resumo, o autor demonstra que a emergência de Chávez para obter uma 

proposta revolucionária não ocorreu ao acaso, nem de maneira repentina, mas constituiu 

uma resposta a um longo processo de dominação pelo qual passou um país do 

capitalismo periférico, como a Venezuela. Por fim, Medina realiza um estudo que serve 

como pano de fundo para nossa pesquisa, mas não trabalha as relações entre frações de 

classe, estado, poder político e governo. 

No decorrer da pesquisa fomos realizando novas leituras para enriquecê-la. Dentre 

elas, fizemos a leitura do livro “Hugo Chávez: da origem simples ao ideário da 

Revolução permanente” de Bart Jones (2008). Jones escreveu um livro jornalístico que 

trata da vida do líder bolivariano e das grandes transformações pelas quais a Venezuela 

está passando desde 1998. O jornalista revela o exato momento em que nasce o herói-

político Hugo Chávez, que se considerava “Simón Bolívar reencarnado”. O olhar de 

Jones apresenta uma visão completa da trajetória de Chávez, das condições que o 

levaram ao poder, passando pelas verdades e mentiras publicadas pela mídia para 

chegar à realidade do presidente de um dos países com maior potencial energético da 
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América Latina. Presidente populista? Comunista? Ditador? Descreve o que na prática 

seria o "socialismo do século XXI”. Em suma, “Hugo Chávez: da origem simples ao 

ideário da revolução permanente”, de Bart Jones, como jornalista, tem como objetivo 

realizar um contraponto substancial às meias-verdades, deturpações e outras 

manipulações ideológicas propagadas pela grande mídia brasileira por meio dos seus 

mercenários, portanto, um documento indispensável para entender a realidade enevoada 

pelos discursos favoráveis ou contrários. O tom do livro, mais jornalístico do que 

acadêmico, tem o limite de ser mais descritivo que analítico. 

Este livro de Bart Jones, como antecipamos, oferece uma leitura específica, a qual 

relata a história do país, focando na figura de Chávez, o que serve como referência para 

nossa pesquisa. 

Mariana de Oliveira Lopes (2011) possui um artigo intitulado “Nacionalismo e 

bonapartismo do governo de Hugo Chávez: A correlação de forças”. Neste artigo a 

autora explica o contexto político, ideológico, social e econômico do surgimento do 

governo de Hugo Chávez na Venezuela, ao dizer que, “enquanto praticamente todos os 

países latino-americanos avançam na implantação do projeto neoliberal em seus 

respectivos Estados nacionais (principalmente ao privatizarem empresas estatais 

estratégicas e ao suprimirem direitos sociais dos trabalhadores), a eleição de Chávez 

apontava para o outro caminho: a defesa de melhor distribuição de renda a partir da 

principal riqueza produzida pelo gás e petróleo”.  

Destaca-se, também, o artigo de Flavia Bischain Rosa (2012): “O ‘velho’ sujeito 

histórico de luta de classes na Venezuela do século XXI”. Este artigo trata de temas que 

vão de encontro com a nossa suposição, pois analisa a Venezuela tendo em vista as 

relações de classes e luta de classes, as quais, segundo Bischain Rosa foram lutas 

sociais que tiveram reflexos na classe trabalhadora, e assim, pode-se dizer que a eleição 

de Chávez, causou uma ruptura das massas populares com os partidos hegemônicos. 

Assim, a autora reflete sobre a luta de classes adotando a perspectiva do proletariado e 

pensa quais os próximos empecilhos para a batalha como classe organizada que toma a 

luta conta o capital. 

Consideramos outros conceitos importantes, como: classe e fração de classe, a 

relação entre estas e o Estado, os governos e o poder político, com suas respectivas 

mediações na forma em que são utilizadas por Marx e Engels no “Manifesto do Partido 

Comunista” e no “XVIII Brumário de Luís Bonaparte”, de Marx. Outro conceito 

importante neste último texto é o fenômeno do bonapartismo se exprime, 
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fundamentalmente, pelo fenômeno da chamada autonomização relativa do Estado diante 

das classes e demais segmentos sociais em presença. Achamos necessário trazer o 

conceito de hegemonia em Antonio Gramsci, assim como quando diferencia 

bonapartismo de cesarismo, sendo este último em algumas ocasiões “progressivo”. 

Dentre as categorias importantes temos também a de boliburguesia e burguesia 

comercial. Além destas, tratamos do capitalismo de Estado e do capitalismo dependente. 

O conceito de hegemonia, de acordo com Antônio Gramsci, nos escritos dos 

Cadernos do Cárcere, é a capacidade de direção intelectual e moral que se relaciona 

com a estrutura e a superestrutura no interior de um determinado bloco histórico. 

Definimos bloco histórico, também em Gramsci, como uma particular articulação entre 

estrutura (econômica) e superestrutura (política, jurídica, ideológica) e que é cimentada 

pela ideologia. 

Marx mostra como o fenômeno do bonapartismo aparece aparentemente por fora 

dos interesses das classes e frações de classes em luta num período histórico de crise 

política, mas que igualmente garante a dominação burguesa. Demonstra que o interesse 

da classe em cada grupo político expressa um interesse particular e pretende se tornar 

hegemônico para fazer passar este interesse particular como o interesse geral da 

sociedade. Então, o bonapartismo é definido como uma aliança de frações de classe na 

qual aparece como unidade nacional e uma estabilidade política sustentada pelo 

exército, por esse motivo muitas vezes Chávez é apontado como Bonapartista. Antônio 

Gramsci diferencia bonapartismo de cesarismo, podendo em algum caso, o cesarismo 

ser “progressivo”.  

Conforme Felipe Demier (2016)
24

 é costumeiro associarmos o termo “bonapartismo 

à presença de um governante (líder) nacional que, dotado de fortes traços carismáticos, 

postar-se-ia como um árbitro neutro face às pugnas sociais e políticas internas à 

sociedade, buscando garantir a harmonia da nação.” (2016, p. 176) Sabendo isso, 

podemos dizer que a dominação política bonapartista estaria, na realidade, mediada pela 

“autonomia relativa” do aparelho do estado 
25

, e que, conforme Demier não se pode 

                                                           
24

 Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

25
 Conforme Demier, “uma autonomia relativa mais propriamente política do Estado em face dos 

representantes políticos diretos das classes sociais – realização da garantia das condições sociais gerais da 

produção capitalista, o que corresponderia a uma determinada etapa do modo de produção capitalista, a 

saber, o seu estágio monopolista e, mais particularmente, a sua fase ‘tardia’, como propõe Mandel 

(MANDEL, 1982, p. 333-350 apud DEMIER, 2016, p.178)”. 
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confundir a aparência do fenômeno (Estado neutro) com sua verdadeira essência 

(Estado burguês).  

De acordo com o autor (2016) aplicamos o termo bonapartista a certos governos e 

regimes devido ao fato deles possuírem a característica de um Poder Executivo 

“hipertrofiado” e/ou as Forças Armadas (FFAA) na condução da vida política nacional. 

Além disto, o termo “é também alocado ao lado do substantivo Estado, o que deixa 

entender que ‘bonapartista’ podem ser não só o regime e o governo, mas igualmente o 

Estado capitalista em si.” (DEMIER, 2016, p.176). 

 

1.5- A boliburguesia 

 

De acordo com Lucas Moura (2015)
26

, a história da Venezuela, mais 

especificamente a da ascensão do governo de Hugo Chávez parecia partir de uma 

concepção instrumental do Estado. Nesta concepção, o Estado é apenas um mecanismo 

de controle neutro, que se estiver nas mãos da burguesia tem-se a dominação burguesa, 

mas por sua vez se os trabalhadores conseguissem eleger seus representantes, ou seja, 

tomar o controle do Estado, este se conformaria num instrumento da classe trabalhadora 

na defesa de seus interesses. 

Para o mesmo, estas são características semelhantes às que Karl Marx encontra no 

governo de Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, no “XVIII do Brumário de 

Luís Bonaparte” e que geram a formulação histórica conhecida como bonapartismo. No 

bonapartismo analisado por Marx, há ainda uma independência do executivo para com a 

burguesia no nível da superestrutura. Assim, há uma independência ideológica, mas esta 

autonomia é apenas aparente, na medida em que concretamente coincide com os 

interesses econômicos fundamentais da fração hegemônica da classe dominante no 

bloco no poder (PISTONE, S. In BOBBIO, 1995 apud MOURA, 2015). 

Ainda na perspectiva de Moura (2015), uma ditadura de tipo bonapartista pode 

sustentar-se, com a condição de contar com o apoio direto de uma classe. Esta classe 

não é a classe dominante nem tampouco o proletariado, e sim outra classe, desde que 

seus interesses não sejam diametralmente antagônicos aos da classe dominante. No caso 

                                                           
26

 Lucas da Trindade Moura é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, 

na qual realizou uma pesquisa que teve como objeto a Venezuela durante o governo de Hugo Chávez.  
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de Napoleão III, esta classe foi a dos pequenos proprietários rurais. Já no caso de 

Chávez, que chega ao governo por eleição principalmente do trabalhador urbano que se 

constitui como uma de suas bases de apoio, ele se mantém no governo após tentativa de 

golpe em 2002 com a ajuda de um setor nacionalista do exército e constitui, a partir da 

retomada pelo Estado do controle da PDVSA
27

, uma nova fração de classe que vai ser o 

principal sustentáculo de seu governo, uma burguesia de estado venezuelana, ou 

boliburguesia. 

Assim, para Moura (2015), Chávez apoiou seu governo no setor nacionalista do 

exército venezuelano e na recentemente conformada burguesia de estado bolivariana, a 

boliburguesia. Devido à fragilidade destes setores e com um aumento da organização 

social nas comunidades pobres dos maiores centros urbanos, representando um risco à 

hegemonia do pensamento bolivariano nesses setores, e após a tentativa por parte da 

direita de tirar Chávez do governo através de golpe militar, o governo venezuelano toma 

a decisão de criar os Conselhos Comunais e Comunas, fazendo assim concessões ao 

povo pobre venezuelano para assegurar o seu apoio nas urnas, o que até o momento vem 

surtindo efeito positivo para o chavismo. 

Mas, é válido salientar que ao contrário de Carvalho (2015), Moura (2015) defende 

a ideia de que a hegemonia do bloco no poder se dá pela burguesia de estado, já Soraia 

Carvalho, defende que é a boliburguesia. Assim, entende-se que não são categorias 

sinônimas, e a autora deixa isso bem explícito. 

O conceito de burguesia de estado aparece em termos poulantzianos nas obras de 

Mutti, A. e Segatti, P. (1979) “A burguesia de Estado: Estrutura e funções da empresa 

pública”, que será utilizado para explicar a articulação entre a fração de classe e o 

Estado nos governos considerados “pós-neoliberais” da região andina, principalmente 

na Venezuela e em menor escala na Bolívia e no Equador, em termos comparativos. 

Soraia Carvalho (2015), a partir de Poulantzas (1986), explica que alguns autores 

têm utilizado a categoria de “burguesia de Estado” que, conforme sua abordagem coloca 

em funcionamento as instituições do poder político, uma categoria política do aparelho 

de Estado, formada por classes ou frações de classe de onde os membros da 

                                                           
27

 A PDVSA é a principal empresa nacional, dela dependendo toda a economia do país vinculada à renda 

petrolífera, quem mantiver em suas mãos o Poder Executivo, controlará a PDVSA, a produção de 

petróleo, as exportações e importações, a política cambial, monetária e fiscal. Portanto, a fração burguesa 

que controla o aparato do Estado controlará a economia e a regulação do mercado capitalista de maneira 

praticamente absoluta. 
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administração são oriundos. Carvalho esclarece que Poulantzas considera que as 

funções econômicas do Estado poderiam atribuir à burocracia um lugar específico nas 

relações de produção. 

O caso particular que pode, por vezes, apresentar-se quanto a este 

ponto é aquele cujo exemplo nos é oferecido pela burguesia de Estado 

de certos países em vias de desenvolvimento: a burocracia pode, por 

meio do Estado, constituir para si um lugar próprio nas relações de 

produção existentes, ou mesmo em relações de produção ainda não 

determinadas. Contudo, não constitui então uma classe enquanto 

burocracia, mas sim enquanto classe social efetiva. (POULANTZAS, 

1986 [1968], p. 330 apud CARVALHO, 2015 p.4). 

 

Concordamos com Carvalho quando afirma que para Mutti e Segatti, no livro “A 

burguesia de Estado” se encontra um esforço em sistematizar o conceito de burguesia de 

Estado e utilizá-lo como ferramenta analítica para compreender o Estado italiano sob o 

fascismo e o pós-guerra. Os autores definem a burguesia de Estado como uma fração da 

burguesia que se constitui, inicialmente, no plano político para depois se constituir no 

econômico. Para ser considerada como tal, deveria combinar a função genérica de 

controle dos meios de produção com ‘verdadeiras funções empresariais’. Este processo 

levaria a mudanças no bloco dominante (MUTTI e SEGATTI, 1979 apud 

CARVALHO, 2015 p. 6). E por fim, Carvalho nos diz que “o mais adequado é 

continuar a considerar que quando a classe dominante abre mão do exercício direto do 

poder político, se caracteriza como bonapartismo e não se altera o fato de que o caráter 

de classe do Estado permanece burguês.” (CARVALHO, 2015, p.18) 

Ademais, fazendo uso do conceito poulantziano de “bloco no poder”, 

é possível constatar que a ascensão política de Hugo Chávez acabou 

por favorecer os interesses econômicos de atores sociais que, outrora, 

se viam marginalizados e/ou escanteados pelo sistema puntofijista. 

Através da atuação político-administrativa de uma gestão 

comprometida com a substituição da antiga máquina burocrática e, 

também, através da ruptura de relações financeiras e comerciais do 

Estado com importantes membros do sistema empresarial e bancário 

criou-se uma nova classe hegemônica no país. (CÍCERO, 2010 p.82. 

apud CARVALHO, 2015 p. 6) 

 

Assim, o que se conclui acerca desta noção poulantziana abordada por Soraia 

Carvalho é que a “burguesia de Estado” é uma categoria supérflua, pois há burocracias 

que se tornam frações burguesas, sejam elas, industrial, bancária, comercial, agrária, 

entre outras. Tais frações são associadas ao Estado e, por este motivo, deve haver um 

apanhado teórico e empírico, como recomenda Carvalho, sobre a realidade social e 
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econômica dos países, neste caso específico, da Venezuela, para se ter uma ideia 

conclusiva do termo. 

 

Tomou corpo, assim, a chamada “boliburguesia”: um conjunto de 

indivíduos e empresas que se aproximaram do chavismo para, os 

primeiros, comporem o novo quadro do funcionalismo público 

nacional e, as últimas, para se aproveitarem dos vultosos 

investimentos sociais e em infraestrutura realizados pelo governo 

para, assim, obterem favorecimentos em contratos comerciais 

firmados com o Estado. (CÍCERO, 2010 p.82 apud CARVALHO, 

2015 p. 6) 

 

Por este motivo, achamos necessário utilizar a categoria “boliburguesia” 
28

 no 

estudo de caso específico e dispensamos o uso da noção poulantziana “burguesia de 

Estado” como foi explicada anteriormente. 

Conforme apresenta Cícero (2010, p.126), a nova liderança carismática de Chávez 

fez ascender, também, uma nova burguesia nacional, com base numa revolução 

democrática burguesa. “Tal posicionamento ganhou força quando o governo anunciou 

que o ‘socialismo’ venezuelano estruturar-se-ia a partir do respeito à propriedade 

privada, o que abriu espaço para a consolidação da chamada ‘boliburguesia’”. 

 

A ascensão da “boliburguesia” - formada pelos emergentes do sistema 

social venezuelano que conseguiram, de variadas maneiras, 

beneficiar-se por manterem relações privilegiadas com o chavismo – 

remodelou a configuração das forças sociais hegemônicas. E este novo 

cenário, certamente, não favoreceu aos interesses políticos e 

econômicos da antiga elite puntofijista (SANMARTINO, 2007 apud 

CICERO, 2010, P.127). 

 

 É interessante destacar que essa ideia da boliburguesia vai de encontro com a nossa 

opinião tendo em vista o bloco no poder no governo de Hugo Chávez. 

 Segundo Oscar Cavadas (2016), desde a chegada de Hugo Chávez à presidência da 

Venezuela em 1999, o país mudou radicalmente as estruturas políticas, econômicas e 
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“A boliburguesia é conhecida como sendo a nova elite econômica que se beneficia do crescimento da 

economia venezuelana. São empresários que estão no controle dos bancos, os quais estão ligados ao 

financiamento público, são os proprietários de empresas importadoras de alimentos que fornecem os 

mercados públicos (e que acabam se beneficiando das relações com altos funcionários da administração 

de empresas estatais com destaque para a PDVSA). Os empresários se favorecem de maneira direta e 

indireta, através das medidas econômicas adotadas pelo governo, como no caso dos bancos que se 

beneficiam da política de controle cambial, a qual favoreceu a formação de um lucrativo mercado negro 

de dólares.” (LÚCIO LOPES, 2011, p.96.) 
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sociais anteriores. No calor da revolução bolivariana, surge uma elite de poder e de 

magnatas, a boliburguesia. De acordo com Cavadas, este termo combina dois conceitos 

opostos: burguês e bolivariana. A expressão foi cunhada em 2005 pelo jornalista e 

escritor Juan Carlos Zapata. O conceito, segundo o autor, tem sido utilizado há quase 

uma década e de acordo com Zapata: “Anos de chavismo foram suficientes para os 

primeiros sinais de riqueza que começaram a aparecer entre os funcionários chavistas e 

pequenos e médios empresários”. Estes grupos ajudaram Hugo Chávez a superar greves 

cívicas e greves do petróleo de 2002 e 2003, os quais começaram a beneficiar-se de 

contratos públicos substanciais, em alguns casos. Em outros, eram pessoas que tinham 

sido colocadas em cargos públicos importantes com grandes somas de dinheiro público 

em movimento.  

Para Cavadas, há quatro características para identificar um ‘boliburguês’. Os 

funcionários são pequenos empresários que deram um grande salto; sua fortuna foi 

criada “sob o poder”; no caso dos empresários, eles devem assumir e promover o 

projeto político do chavismo; finalmente, eles acreditam que serão o homem de 

negócios, banqueiro ou um político no futuro. Seguem quatro exemplos paradigmáticos 

de ‘boliburguês’ apontados por Cavadas. O primeiro deles é o Wilmer Ruperti (‘como 

tirar proveito de uma greve’), magnata do petróleo. Este empresário é o presidente da 

empresa ‘Ship Management Global’. De acordo com o autor, Ruperti possui vários 

contratos com a PDVSA (petróleo venezuelano), que permitem que alguém seja o líder 

de distribuição de petróleo do país no resto da empresa na América Latina. A greve do 

petróleo de 2002 e 2003, segundo Cavadas, foi o ponto de viragem para este pequeno 

empresário que agora acumula uma grande fortuna. ‘Enquanto as outras empresas 

deixaram a sua atividade em protesto ao governo, Ruperti decidiu intensificar, o que lhe 

valeu o reconhecimento de Chávez e o tratamento favorável desde então’. Wilmer 

Ruperti possui uma fortuna de 1.600 milhões de dólares. Segundo Cavadas, para 

Zapata, no início do século, antes era um pequeno empresário altamente endividado até 

que “ele assumiu o papel de chavista empreendedor”. 

Outro exemplo colocado por Cavadas é o caso de Ricardo Fernández Barrueco, o 

qual começou sua carreira como pequeno empresário de caminhão e que detém uma 

participação diversificada de 270 empresas envolvidas em setores tão diversos como o 

atum ou finanças, em 2008, que equivale ao estimado em 1,5 bilhão e meio de dólares. 

Mais uma vez, a greve de 2002 e 2003 serviu para enriquecer outro pequeno 
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empresário, Barrueco, que disponibilizava ao governo todos os seus veículos para 

distribuir alimentos em todo o país. 

Mais um exemplo colocado por Cavadas é o Diego Salazar (apelidado de "ouro 

vermelho") também confrontado com a história de um pequeno negócio. Desta vez, 

apólices de seguro que, com a ajuda do seu primo Rafael Ramírez, consegue um 

contrato ‘suculento’ com a PDVSA seguradora.  

Além destes já citados, há o Alejandro Andrade, militar importante e oficial que 

colaborou com Hugo Chávez em sua tentativa de golpe de 1992. Durante uma década 

foi a sua escolta e seguiu uma ‘cascata de altos cargos públicos’ sempre relacionados 

com contas do país. Ele foi tesoureiro nacional e presidente do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social da Venezuela (BNDESV). Cavadas explica-nos, 

com base em Zapata, que Alejandro Andrade "foi muito caro para o país", "ele fez uma 

transferência de dinheiro público para suas próprias contas", afirma o escritor e 

jornalista. No seu mandato, no cargo público, Andrade foi encarregado de gerir os 

cofres nacionais, viajava pelo mundo acompanhando do seu filho de 17 anos, que 

concorre como um jockey em competições de salto a cavalo. 

 Temos ainda Maria Gabriela Chávez, que para Cavadas esta não é uma 

'boliburguesa', mas é da família do ex-presidente e goza de uma posição privilegiada 

que lhe é concedida por lei, uma quota de representação nas instituições e na política do 

país. Maria Gabriela é embaixadora da Venezuela na ONU e é a pessoa que ocupa o 

assento do país no Conselho de Segurança como membro não permanente da ONU 

entre 2015 e 2016. 

 

1.6- Neoliberalismo e pós- neoliberalismo 

 Definimos neoliberalismo com base no texto de Perry Anderson “Balanço do 

Neoliberalismo”, no qual ele busca definir o neoliberalismo como fenômeno distinto do 

simples liberalismo clássico, do século XIX. O neoliberalismo, segundo Perry 

Anderson, “nasceu logo depois da segunda Guerra Mundial, na região da Europa e da 

América do Norte onde imperava o capitalismo”, então o neoliberalismo foi um ataque 

contra qualquer limitação dos mecanismos do Estado sobre o mercado e a sociedade, foi 

uma ameaça à liberdade econômica e política. O neoliberalismo tinha uma prioridade, 

que era a de deter a inflação nos anos 70, então o neoliberalismo segundo o autor, 

mostrou-se realista e obteve êxito. Mas, das experiências viáveis, podemos dizer que a 
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Venezuela fracassou com a dose de autoritarismo político que havia em sua democracia 

partidária mais contínua e sólida do que em qualquer outro país da América do Sul. O 

neoliberalismo é, então, um movimento ideológico verdadeiramente mundial e ainda 

inacabado. Definimos o neoliberalismo como a hegemonia da fração do capital 

financeiro sobre as outras frações do capital. 

 Além de esclarecer o conceito de neoliberalismo, buscamos ver, no texto “Alianza 

País: Réquiem por un sueño” de Pablo Dávalos, qual sua visão e um conceito de “Pós-

Neoliberalismo”, a partir do que ele chama de “Alianza País”, partido de Equador que 

levou à presidência Rafael Correa. Então, Dávalos afirma que os governos “Pós- 

Neoliberais” e todos aqueles regimes políticos, desde o início da crise externa na 

América Latina, tentaram ajustar a economia do seu país procurando mudanças com 

respeito às prioridades macro fiscais e dos governos neoliberais. O autor afirma que a 

estabilidade econômica é um mecanismo de legitimidade dos governos neoliberais, uma 

política governamental econômica neoliberal. Segundo o mesmo, as crises políticas 

foram cenários para se aprofundar o modelo neoliberal através da via reformista, 

havendo intervenções de ONGs (Organizações Não - Governamentais) provocadas por 

um líder bonapartista, as quais permitiram a transição do modelo neoliberal para o que 

podemos chamar de “pós-neoliberalismo”. 

Sobre a noção de “pós-neoliberalismo”, na visão de Dávalos serve para classificar o 

tempo e a dinâmica política da Alianza País, permite-nos compreender sobre a questão 

de pôr a economia entre parênteses e provocar mudanças políticas e institucionais, sem 

alterar o sentido de acumulação de capital e as relações de poder, que são correlativas. 

Uma visão diferente com respeito ao Estado e que se torna uma alternativa radical do 

neoliberalismo. Portanto, o “pós-neoliberalismo” seria uma ruptura do modelo 

neoliberal, sua constituição, em consequência, considerando que no Equador a Alianza 

País é uma forma de política que assume o “pós-neoliberalismo”.  

Assim, Alianza País representa o momento mais acabado do “pós-neoliberalismo”, 

que continua, e esta aliança significa uma transformação do sistema político. Umas 

séries de coincidências históricas que convergem na necessidade de mudança do modelo 

neoliberal da crise de 1999 com os movimentos indígenas, dos trabalhadores, 

campesinos e outros. Por fim, a Alianza País, na realidade, representa uma saída do 

neoliberalismo para o modelo “pós- neoliberal”. 

 Mas, conforme a visão de Dávalos (2016), o conceito de "neoliberalismo" nasceu 

na Europa após a Segunda Guerra Mundial como uma necessidade de renovar o 
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discurso do liberalismo clássico e colocá-lo em sintonia com um contexto em que o 

Estado liberal assume a forma de "welfare state" e a existência de economias socialistas 

centralmente planejadas. A discussão teórica sobre o conceito de "neoliberalismo", 

afirma Dávalos, é abundante e se tornou, de fato, a corrente principal do pensamento 

econômico, político, ideológico e social da globalização.  

 Aponta Dávalos (2016) que o  conceito de "pós-neoliberalismo",  ao contrário do de 

neoliberlaismo, só faz sentido e tem significado no debate político latino-americano. 

Pois, de acordo com ele, essa noção vem da América Latina e como uma necessidade de 

caracterizar o tempo histórico de governos latino-americanos que emergiram das lutas 

sociais contra o neoliberalismo e que formaram os chamados "governos progressistas", 

como no caso do governo de Hugo Chávez e a "Revolução Bolivariana "na Venezuela e 

outras, tais quais,  Evo Morales e o "Movimiento Al Socialismo" (MAS) na Bolívia; 

Rafael Correa e a "Revolução Cidadã" no Equador; Néstor e Cristina Kirchner na 

Argentina; Lula da Silva e Dilma Roussef e o "Partido dos Trabalhadores" no Brasil; 

Tabaré Vázquez e José Mujica e a Frente Ampla no Uruguai, principalmente. 

 No mais, o Pablo Dávalos (2016) afirma que essa era uma expressão usada por 

Emir Sader, Atilio Boron
29

, e outros para marcar uma distância com aquelas associadas 

à agenda dos governos neoliberais do Consenso de Washington. O conceito de 

"postneoliberalism" foi inserido na nova geopolítica de regimes latino-americanos que 

surgiram em disputa com os EUA e fortemente críticos do modelo neoliberal. 

A partir das categorias teóricas, realizaremos a análise crítica da bibliografia, por 

exemplo, de Atilio Boron, quem às vezes parece usar como sinônimos o 

desenvolvimentismo e o Socialismo século XXI. Boron apresenta alguma das 

características das políticas neoliberais, as quais destroem agências governamentais e 

entregam o controle da vida econômica às grandes empresas e monopólios. O avanço do 

neoliberalismo significou a destruição de todas as formas de controle e de regulação. 

Para que se supere o legado do neoliberalismo, uma estratégia seria a reconstrução do 

mercado interno, pois nenhum país tem crescido sobre o aumento das exportações, deve 

haver uma estratégia “pós-neoliberal”, reconhecimento do desenvolvimento do 

                                                           
29

 Boron, Atilio A. El pos-neoliberalismo: un proyecto en construcción. En La trama del neoliberalismo. 

Mercado, crisis y exclusión social.  Emir Sader y Pablo Gentili (comp.) (2003)  Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales ( 2ª ed.) (192) Buenos Aires, CLACSO. In: Dávalos (2016) 
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capitalismo na periferia delimitando os privilégios do capital e na prática, construir o 

socialismo.  

 

Para Pérez e Guerra, conforme aponta Mariana Lopes, o governo Chávez se 

caracteriza por um capitalismo de estado, uma vez que o Estado se torna um empresário 

no mercado capitalista. O forte desempenho relativo ao aumento do preço do barril do 

petróleo levou, segundo o autor, um segmento burocrático (o militar) a estatizar o 

conjunto da economia de exploração petrolífera, refino e distribuição, além de produção 

de insumos e equipamentos. Assim sendo, o governo pressiona as empresas estrangeiras 

a formarem joint ventures sob a direção do Estado venezuelano. 

 

A riqueza petroleira dava a impressão de que agora os destinos da 

nação estavam sob controle. Além da garantia de estabilidade 

econômica, a possibilidade de construir uma rede de proteção social 

sem a contrapartida de uma elevada carga fiscal indicava que o pacto 

social estabelecido em 1958 não encontraria opositores poderosos. 

(MENDES, 2012, p. 82). 

 

De Nicos Poulantzas utilizaremos o conceito de bloco no poder para estudar as 

diferentes frações da burguesia. O conceito de “bloco no poder” é usado para indicar as 

várias classes e/ou frações de classe, organizadas sob a hegemonia de uma delas, que 

compõem o poder numa situação concreta. Esse conceito permite explicar as classes no 

poder referindo-se às formações sociais (real-concreto) e não apenas aos modos de 

produção (geral-abstrato). Assim, um bloco no poder pode ser formado tanto pela classe 

dominante (e suas frações) do modo de produção predominante (burguesia, no caso do 

modo de produção capitalista), quanto pela classe dominante proveniente de outros 

modos de produção (caso da aristocracia rural, por exemplo).  (POULANTZAS, 1977).  

De acordo com o mesmo, este é um conceito que nos permite entender que existe 

uma pluralidade de frações de classe, as quais são hegemonizadas por uma destas dentro 

do bloco no poder, sem que haja ruptura na unidade do conjunto das classes 

dominantes. Caracterizamos as articulações entre as frações das classes no bloco no 

poder expressas pelo governo Venezuelano, consciente que geram efeitos específicos 

sobre o aparato de Estado e nas políticas públicas. E também se existiam forças sociais, 

movimentos sociais, que estivessem localizados fora do bloco no poder, mas que 

contribuíam para interpretar tal governo estas a partir da noção de frente. Nossa 
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abordagem de Poulantzas está mais focada nas classes. Suas categorias teóricas são 

utilizadas no campo da ciência política.  

No que se refere à formação do bloco no poder, Cícero (2010) afirma que os 

militantes e membros dos grupos de suporte ao governo não provêm apenas das classes 

sociais menos abastadas. Também fazem parte dela indivíduos ligados às “lutas de 

esquerda”, entre os quais se destacam os estudantes universitários e secundaristas, além 

de acadêmicos e outros profissionais liberais que compõem setores da classe média 

venezuelana. Igualmente há, no interior das forças armadas, militares que apresentam 

estreitos vínculos com as classes populares e, também por isso, apoiam a revolução 

bolivariana (RAMÍREZ, 2005 apud CICERO, 2010.). 

Além do mais, segundo Cicero (2010), “não há elementos substanciais que 

permitam se falar em modificação no modo de produção na Venezuela.” Apesar de estar 

presente nos discursos inexistem indícios sólidos da efetiva estruturação do tão 

aclamado “Socialismo do Século XXI.” Pois, esse novo quadro do funcionalismo 

público nacional se aproveita dos vultosos investimentos sociais em infraestrutura 

realizados pelo governo para, assim, obterem favorecimentos em contratos comerciais 

firmados com o Estado. 

Consequentemente, esta ideia de não se questionar o modo de produção vai de 

encontro com a suposição de uma ilusão desenvolvimentista do Socialismo do século 

XXI e também com a presunção de novos atores se apropriando do excedente, no caso, 

a boliburguesia. 
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2- Revolução Bolivariana e Socialismo do século XXI 

Nas palavras de Arce e Silva (2015), a Revolução Bolivariana
30

 pode ser definida 

como o processo político iniciado após a ascensão de Hugo Chávez à presidência da 

República em fevereiro de 1999. Tratou-se de um período crucial na compreensão dos 

rumos tomados pela Venezuela no início do século XXI, principalmente ao tentar 

viabilizar a construção de um novo projeto de Estado Nacional com base em dois 

pontos: a nova abordagem da figura de Simón Bolívar e o papel desempenhado por 

Chávez ao conduzir as transformações estruturais pelas quais o país passou fincaram 

bases para uma nova concepção de representatividade e participação política. (ARCE e 

SILVA, 2015. p.133). 

Tem-se, portanto, que a ideologia bolivariana representa uma forma 

de consciência portadora de contradições e heterogeneidade. Bolívar 

sedimentou-se como o “pai da pátria”, mártir permanentemente 

resgatado para legitimar a construção do Estado nacional e fortalecê-

lo como a única e inquestionável instituição capaz de levar a cabo a 

organização social seguindo os preceitos republicanos (FERREIRA, 

2006 apud CICERO, 2010, p. 58). 

 

Arce e Silva (2015) explicam, de acordo com Bobbio (1998), que um processo 

político pode ser considerado revolucionário caso desencadeie profundas 

transformações na estrutura social de determinada sociedade, as quais envolvem o 

sistema político, a economia e a organização social. Além disso, no sentido 

contemporâneo, uma revolução pode ser caracterizada por: dois grupos antagônicos que 

lutam pelo poder, um obtendo êxito, seja por intermédio de enfrentamento armado ou 

mediante eleições, o que tende a provocar consideráveis transformações no âmbito 

socioeconômico (BOBBIO, 1998, p. 1122-1123). Com base em tais elementos, o 

processo político venezuelano, desencadeado após a ascensão de Hugo Chávez à 

                                                           
30

 “A utilização do termo ‘revolução’ para caracterizar o processo político em curso na Venezuela é 

polêmica. Conforme o presente texto buscará demonstrar, não há elementos que indiquem ou sustentem a 

materialização de um processo revolucionário de cunho socialista no país. Tampouco se trata de uma 

revolução burguesa. A ascensão do projeto bolivariano culminou, sim, na reconfiguração do cenário 

político e da correlação de forças entre os segmentos sociais no país. Não houve, porém, modificações de 

grande monta em sua estrutura produtiva. Assim, não é conceitualmente acurado classificar a experiência 

bolivariana como revolucionária. Entretanto, ao acentuar as consequências causadas pelas profundas 

transformações institucionais e políticas efetuadas pelo governo comandado por Hugo Chávez Frías, 

grande parte dos principais estudiosos do caso em pauta (López-Maya, 2005, Lander, 2006, entre muitos 

outros) optaram por referir-se e classificar o processo como ‘revolucionário’. O governo, por sua vez, e 

em inúmeras ocasiões, também faz uso desta denominação. Por isso, em que pese às considerações acima 

elaboradas, o presente trabalho referir-se-á ao momento histórico iniciado em 1999 como o período da 

‘Revolução Bolivariana’ na Venezuela.” (CICERO, p.1, 2010). 
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presidência em 1999, pode ser considerado revolucionário. (ARCE e SILVA, 2015. 

p.133) 

Conforme afirma Cícero (2010), essa estratégia política revolucionária se faz 

presente no desenrolar do projeto bolivariano constantemente. Inclusive, há esforços 

teóricos efetuados pelo próprio Chávez destinados a salvaguardar, utilizando uma 

interpretação polêmica da obra “El papel Del individuo en la historia” de George 

Plekhanov (1857-1918), em termos teóricos a referida opção. Para Cícero (2010), o 

texto de Krauze (2009 apud Cícero, 2010, p.72) comprova a profunda influência que a 

obra acima mencionada exerceu na formação ideológica do líder bolivariano antes 

mesmo do desenvolvimento do MBR-200. 

Na era Chávez, conforme Arce e Silva (2015), o termo bolivariano se tornou base 

das transformações sociais realizadas no período e o país passou a se chamar República 

Bolivariana da Venezuela. Todavia, como aponta Uchoa (2003), o bolivarianismo 

possui raízes antigas, pois “cultuar a figura do libertador é uma tradição muito 

importante na Venezuela, e suas raízes históricas estão profundamente arraigadas na 

cultura local” (UCHOA, 2003, p. 103 apud ARCE e SILVA, 2015. p.133).  

O bolivarianismo foi historicamente construído na Venezuela. Desde 1842 quando 

os restos mortais do libertador foram repatriados a Caracas, ele se tornou o principal 

símbolo da jovem República, uma espécie de suporte moral do país. No entanto, 

somente em 1883, na presidência de Guzmán Blanco (1870-1888), o culto a Bolívar se 

tornou algo oficial, com um “batismo institucional da religião bolivariana” 

(CABALLERO, 2007, p. 23), passando a ser utilizado pelos presidentes venezuelanos 

no intuito de atribuir a eles as qualidades presentes no libertador (força, moral e 

liderança), simbolizadas pelo uso da espada de Simón Bolívar. Desde então, o culto a 

Bolívar esteve presente na vida política da Venezuela e sobreviveu por gerações, pois 

“sucessivos presidentes e generais [...] prestaram uma obediente homenagem ao 

libertador”. (ARCE e SILVA, 2015. p.133-134). 

Porém, o objetivo de Hugo Chávez enquanto presidente da República, afirmam os 

autores, foi se inspirar no que seria uma característica histórica da nação, isto é, o 

bolivarianismo, a fim de construir um modelo para o futuro (GOTT, 2004, p. 137). 

Além disso, o bolivarianismo de Chávez se fundamentou no carisma de seu líder e na 

intensa mobilização social em favor das mudanças estruturais, orbitando em torno do 

mito historicamente arraigado à cultura do país. (ARCE e SILVA, 2015. p.134).  
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Dessa forma, a República e a figura de Bolívar se fundiram, atingindo a função de 

um símbolo moral do processo político. Antes de ser eleito e principalmente após 

ascender ao Palácio de Miraflores, Chávez se colocou no cenário político como um 

continuador da obra de Bolívar e responsável por restituir o poder ao povo venezuelano 

através do ideário bolivariano. Para melhor evidenciar tal fato, é importante destacar 

que historicamente houve na Venezuela duas representações de Simón Bolívar: o 

letrado, pertencente ao Estado e considerado o ‘oficial’, e o de raiz popular, presente na 

memória do povo venezuelano. No primeiro caso, o libertador significa a base da 

consciência nacional, da cultura venezuelana, da liberdade e do desenvolvimento 

econômico. (ARCE e SILVA, 2015. p.134). 

 

O uso do mito de Simón Bolívar foi primordial na difusão das 

realizações do regime e na divulgação de suas políticas, demonstrando 

que, na visão de grande parte da população venezuelana, a Revolução 

Bolivariana, isto é, a continuidade da “obra” de Bolívar trouxe 

benefícios concretos. (ARCE e SILVA, 2015. p.135). 

 

Em contrapartida, as resistências enfrentadas pela Revolução Bolivariana, 

manifestadas por meio das tentativas da oposição de retirar Chávez do poder, não 

surtiram o efeito esperado pelos setores contrários ao regime.  

Ao ser reconduzido ao cargo, Chávez enfatizou que seus adversários estavam 

contra Bolívar e o projeto bolivariano liderado por ele, tal como havia sido feito na 

Venezuela entre 1831 e 1998. Por isso, seu retorno após debelar o golpe foi 

estrategicamente descrito como a garantia de continuidade da obra e do sonho de Simón 

Bolívar, em razão da restituição da Carta Magna Bolivariana, conforme disse em 

pronunciamento (CHÁVEZ, 2002 apud ARCE e SILVA 2015, p.135).  

 

No entanto, Chávez não somente foi eleito presidente, pouco tempo 

depois, como governou o país por 14 anos (1999-2013) com apoio 

popular suficiente para implantar as reformas estruturais via 

mecanismos plebiscitários, se caracterizando como um líder popular e 

aceitável na visão de grande parte dos venezuelanos. Para tanto, uma 

pergunta se torna imprescindível: “que tipo de líder foi Chávez e quais 

as características fundamentais de sua liderança?” Trata-se de uma 

questão fundamental e complexa, em razão dos desdobramentos 

políticos produzidos durante a Revolução Bolivariana, na esteira de 

condicionantes circunstanciais, e pela personalidade de seu principal 

expoente. Ademais, grande parte do que se diz sobre Chávez é 

distorcido pelos grandes meios de comunicação de massa, 

venezuelanos e estrangeiros, pois “sob vários aspectos, a mídia deixou 

de compreender a história ao não conseguir explicar por que o 
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dirigente goza de tamanha popularidade [...]” (JONES, 2008, p. 10 

apud ARCE e SILVA, 2015, p.138).  

 

Alguns autores, de acordo com Arce e Silva (2015), enxergaram a Revolução 

Bolivariana e seu líder sob uma perspectiva negativa e orientada pela lógica da 

desconfiança. Para Caballero (2007), Chávez era um político que falsificava a história, 

pouco a conhecia e a interpretava visando os próprios interesses, não apresentava 

raciocínio coerente em seus discursos e utilizava palavras ditas por Simón Bolívar de 

forma descontextualizada e com o propósito de justificar atitudes arbitrárias 

(CABALLERO, 2007, p. 210-212 apud ARCE e SILVA, 2015).  

Por outro lado, de acordo com Harnecker (2003), a Revolução Bolivariana e seu 

líder podem ser compreendidos como algo sui generis. Isso porque surgiu a partir de 

uma vitória eleitoral que permanece ideologicamente indefinida, pois o processo foi 

conduzido por um ex-militar insurgente que não possui um partido de vanguarda e que 

enfrentou dificuldade em combater a corrupção, que não suspendeu o pagamento da 

dívida externa (HARNECKER, 2003, apud ARCE e SILVA, 2015) e, embora tenha 

havido conflitos e atos de violência, no geral as transformações foram realizadas de 

maneira pacífica.  

Sendo assim, Arce e Silva (2015) expõem que Chávez pode ser considerado um 

tipo de líder carismático que conduziu um processo político surgido a partir de um 

cenário de profunda crise estrutural, tal como o vivido pela Venezuela na década de 

1990.  

Junto às particularidades da realidade política da Venezuela, o estilo de liderança 

que Hugo Chávez possuía e sua morte em março de 2013 surge uma questão 

fundamental à Revolução Bolivariana: “a morte de Hugo Chávez pôs fim a esse 

processo político?” (ARCE e SILVA, 2015, p.139). 

Essa considerável preponderância a favor de Chávez, para Jones (2008), provocou 

críticas de adversários no tocante à excessiva concentração de poderes nas mãos do 

presidente da República, o que pode se mostrar prejudicial, pois uma das maiores 

fraquezas da Revolução Bolivariana era o culto à personalidade envolvendo Chávez. O 

presidente agia como a figura solitária e dominante do palco quando se tornou líder do 

movimento e havia dúvidas reais sobre quão duradouro seria o futuro dos chavistas 

quando seu líder saísse de cena (JONES, 2008, p. 479). 

Contudo, segundo Arce e Silva (2015), mesmo após a morte de Chávez, o mesmo 

não desapareceu do cenário político da Venezuela, apenas deixou de estar presente 
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fisicamente. Assim como ele próprio fez com Bolívar, sua figura passou a ser 

imensamente explorada por seus sucessores, na qualidade de um portador de ‘virtudes’. 

Desta forma, o chavismo pode ser mantido como um dos pólos da política venezuelana, 

tal como afirma Ayerbe (2013) “penso que o chavismo vai prevalecer como uma 

lembrança do seu significado em termos de mudança substancial da vida da população 

mais pobre nos anos em que esteve no governo [...]. Mas em termos de ideário, está 

muito ligado à personalidade do líder e não a um conjunto de ideias coerentes, 

profundas, como aconteceu pensando na filiação à esquerda do Chávez com referentes 

do Socialismo que exerceram o poder como Lênin e Mao.” (AYERBE, 2013 apud 

ARCE e SILVA, 2015). 

A memória de Chávez, de acordo com Ayerbe (2013) tornou-se uma ferramenta 

para mobilização política, utilizada por Nicolás Maduro. Maduro foi eleito presidente da 

Venezuela em abril de 2013, com votação apertada de 50,6% dos votos, em meio a um 

clima de comoção provocado pela morte de Chávez em março. Arce e Silva (2015) 

explicam que tal resultado demonstrou que para continuar no poder o bolivarianismo 

necessita da emergência de novas lideranças e do avanço nas conquistas sociais através 

da melhoria de vida dos venezuelanos. De qualquer forma, em curto prazo, a memória 

de Chávez e a continuidade (ou não) das políticas associadas a sua imagem parecem ser 

determinantes nos embates eleitorais e na própria gestão governamental. Isso explica a 

insistência de Maduro em se apresentar como o herdeiro do bolivarianismo. Também 

não é por acaso ou descuido que Maduro afirma que Chávez havia “aparecido” para ele 

na forma de um passarinho ou o fato de realizar seus discursos ao lado de dois quadros, 

um com a imagem de Bolívar e outro com a de Hugo Chávez. (ARCE e SILVA, 2015 

p.141) 

Por fim, a análise de Arce e Silva (2015) é de que a Revolução Bolivariana na 

Venezuela pode ser vislumbrada como um processo político complexo, de 

transformações estruturais com impactos em toda a América Latina no começo do 

século XXI. Nesta trajetória, Hugo Chávez desempenhou um papel fundamental e a 

complexidade de tal processo encontra-se associada à forma peculiar como ele se 

inseriu no cenário político, às conquistas sociais obtidas durante sua gestão e, sobretudo, 

às especificidades envolvendo a realidade política do país. (ARCE e SILVA 2015, 

p.142). 

Arce e Silva concluem que, devido a tais fatores, a Revolução Bolivariana foi capaz 

de sobreviver a situações de elevada tensão, quando sua continuidade esteve fortemente 
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questionada. Em tais momentos, os canais de participação direta da população 

existentes no sistema político venezuelano e a liderança de Chávez desempenharam um 

papel fundamental na manutenção tanto do regime quanto de suas políticas. Todavia, a 

Revolução Bolivariana não se institucionalizou de maneira profunda e a extrema 

dependência em relação a seu líder se tornou entrave a sua continuidade, ainda que 

Chávez tenha afirmado em vários de seus discursos que sua revolução fincou bases 

“para sempre”. Para seus partidários, o desafio seria manter a coesão entre as forças que 

compõem o bolivarianismo e o aprofundamento das conquistas sociais. Por outro lado, 

aos adversários resta o desafio de lidar com a memória de Chávez diante dos setores 

populares e manter instituídas as políticas sociais. (ARCE e SILVA 2015, p.142) 

Para aprofundar nossa análise acerca desse processo trazemos Modesto Emilio 

Guerrero (2009) com o livro “Dilemas da Revolução Bolivariana- Venezuela 10 años 

después”, no qual faz uma análise do processo histórico da Venezuela cruzando com os 

dados da história da Argentina. O autor considera central uma análise adequada da 

história, da política e do materialismo histórico, assim como a visão dialética do político 

que apresenta a incorporação, síntese e crítica. Em suma, Guerrero pretende realizar 

uma análise da prática revolucionária dos mil militantes venezuelanos que dão corpo à 

construção de um novo tipo de batalha em abril de 2002. 

 No entanto, neste livro, estão as diversas interpretações de Modesto e as 

contradições existentes reivindicando o mérito de substituir o assédio aos inimigos 

internos e o do imperialismo estadunidense, e o que isto tem significado para os 

progressos sociais, culturais e políticos dos trabalhadores expropriados do campo e da 

cidade. O autor afirma que isso nos serve de guia para compreendermos uma recorrida 

pelos dez anos de Revolução Bolivariana, com seus sucessos, seus fracassos e os 

imensos desafios que tem por diante. O balanço do autor tem mais elementos positivos 

que negativos, mas não foca na articulação entre as frações de classe, o Estado e o 

governo. 

Temos que na história da Venezuela, para sobreviver aos dez anos, dos quais o 

autor trata, o sistema mundial capitalista exigiu muita luta para diferenciar os dirigentes 

dos concorrentes, dos movimentos, dos partidos, dos quadros e de todos os fatores do 

processo revolucionário. No caso da Venezuela, depois desses dez anos de pressões, 

tende-se a dar sustentabilidade ao processo revolucionário e seu governo bolivariano 

com confiança nas massas e nos movimentos políticos (para que o processo dure), a 

qual só Chávez tinha. Dez anos depois, como bem coloca o autor no título da sua obra, 
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na sociedade venezuelana se pode reconhecer uma transformação radical, que estando 

em curso era capaz de mostrar a obra econômica de desenvolvimento expressa em uma 

elevação no conforto da população trabalhadora.  

Quando se estuda um processo revolucionário dentro das fronteiras de um país, tem 

que se levar em consideração os termos políticos, sociais e econômicos em três 

dimensões: Primeira, a nação avançou ou retrocedeu na sua relação com o poder 

mundial imperialista? Segunda, se houve melhora na vida da população trabalhadora e 

das suas famílias. Terceira, se houve avanço do poder popular e da consciência política, 

em ambas as partes da sociedade, pobre e explorada, o que mantém essa massa como do 

Estado protetor sem nenhum desenvolvimento político e cultural? 

A Venezuela passou por várias transformações revolucionárias segmentadas no 

país, afirma Guerrero. O país não tinha vivido uma revolução social em seu conjunto, 

pois não havia movido o velho estado das coisas e posto o outro nos eixos.  

A revolução contemporânea, segundo as ruas, quando avança se consolida o 

socialismo. Mas, todos os governos que congelaram os processos revolucionários que 

iniciaram impediram o salto da consciência anti-imperialista e democrática dos seus 

movimentos de massas (cultura e organismos de classes) a um superior, o socialista. O 

tipo de regime político instaurado e suas relações com o imperialismo variam muito, 

pois em geral tendem a uma concepção bonapartista de poder político, econômico e 

social. Essa história se encontra no governo bolivariano do presidente Hugo Chávez 

desde 1999, que na sua primeira década contém todas as virtudes, defeitos e perigos que 

tiveram regimes da mesma natureza no século XX. Marx e Engels não se equivocaram 

ao postar que a revolução em países avançados tem um caráter e um objetivo, que é o 

socialismo, e não há socialismo que sobreviva ao atraso e a miséria. A realidade é que a 

maioria das revoluções e processos políticos triunfantes do século XX foi em países 

atrasados.  

Assim, para Guerrero só há avanço ao socialismo venezuelano com a vinculação da 

economia, dos movimentos sociais e da política. Socialismo é outro modo de vida social 

que começa estabelecer um novo poder político, econômico e social das classes 

oprimidas. Os experimentos da revolução do século XX, chamados de socialismo 

nacional, devem referenciar-se nas eleições arrojadas por experiências sociais positivas, 

como a Comuna de Paris.  
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Leon Trótsky, no Programa de Transição apresenta seu método e considera o 

programa como um instrumento de luta e conscientização. Conforme o autor seria uma 

saída revolucionária para os impasses do capitalismo- uma saída para os trabalhadores 

tomarem consciência de classe, dos seus interesses fundamentais. Haveria um sistema 

de reivindicações transitórias que partiriam das condições e da consciência de amplas as 

camadas da classe operária para que houvesse a conquista do poder pelo proletariado. 

Assim, a tarefa estratégica consistiria em derrubar o capitalismo para que ocorresse a 

conquista do poder pelo proletariado e realizasse a expropriação burguesa. Mas, deveria 

ter um cuidado com a tática, pois todas as frações do proletariado devem ser conduzidas 

ao movimento revolucionário. O intuito, portanto, é a mobilização das massas para a 

revolução proletária. Por tática e estratégia, Trótsky compreende: “Em política, entende-

se por tática, por analogia com a ciência da guerra, a arte de orientar operações isoladas; 

por estratégia, a arte de vencer, isto é, conquistar o poder.” (TROTSKY, 1979, p. 12) As 

quais, para ele, estão subordinadas uma a outra, pois possuem “métodos subordinados 

da luta combinada pelo poder”. 

Leon Trótsky (2008) assinala a tese da revolução permanente ligada ao 

programa de transição. Aponta a desigualdade no desenvolvimento econômico e 

político entre os países no capitalismo. Com isso, a vitória do proletariado enquanto 

classe autônoma do socialismo, como forma social, econômica e política que ultrapassa 

o capitalismo acontecerá de um modo díspar (espacial e temporalmente) pelos países. 

Assim, nesses países atrasados (países coloniais e semicoloniais) a teoria da 

revolução permanente constitui a solução que se dará por meio da ditadura do 

proletariado (termo de uso tradicional) como condições prévias da revolução socialista.  

 Deste modo, nas táticas políticas trotskistas para períodos de movimento 

revolucionário aparece a ideia de Frentes quando ressalva a necessidade de ultrapassar o 

atraso feudal a partir de uma revolução burguesa, para só depois começar um processo 

de revolução socialista, no qual compete ao partido proletário o papel de ala de esquerda 

da frente democrática contra a reação das forças feudais, e na defesa dos seus interesses 

contra a burguesia. Frentes, no entanto, aparecem como necessidade para países 

atrasados e uma das táticas formuladas para avançar ao socialismo. 
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2.1- Socialismo do século XXI 

 

De acordo com Moura (2015), em 2005, Chávez, durante o Fórum Social 

Mundial de Porto Alegre, Brasil, e influenciado pelas teses de Heinz Dietrich apresenta 

pela primeira vez a ideia de um “Socialismo do século XXI”. Esta ideia, aparentemente 

inovadora, criticava as experiências tanto do capitalismo industrial quanto do socialismo 

real, por nenhum dos dois ter resolvido os grandes problemas da humanidade. Assim, 

Dietrich advoga por um modelo político que garanta uma democracia real e popular, 

onde seja realizada a vontade da maioria não só nas escolhas de representantes, e sim 

nos próprios assuntos do Estado através de plebiscitos. No campo econômico, o Estado 

deveria garantir igualdade econômica entre as pessoas. Apesar da aparência de ser um 

novo modelo de socialismo, na prática o Socialismo do século XXI guarda semelhanças 

com a social democracia que existe desde o fim do século XIX (DIETRICH, 2005 apud 

MOURA, 2015). 

De acordo com Dieterich (2005), devido à conjuntura político-econômica interna e 

internacional e o período posterior ao referendo revogatório, que marca o pico da 

popularidade de Hugo Chávez no comando de Estado venezuelano, isso, portanto fez 

com que o governo elaborasse novos planos, os quais contribuiriam para a instalação do 

“Socialismo do século XXI”: 

 

Un “socialismo ambientado al siglo XXI‟ como lo pide el presidente 

Hugo Chávez, no es algo que se puede resolver rápidamente en un 

esfuerzo de escritorio. Porque se trata, nada menos, que de la 

elaboración de una teoría científica, ética y estética sobre la 

transición del capitalismo contemporáneo hacia la civilización post 

burguesa. Esa teoría es, por lo tanto, un proceso vivo a través de los 

tiempos en el cual tanto el empeño del investigador como los cambios 

en las condiciones objetivas contribuyen a su evolución y forma final 

[…] Hugo Chávez se catapultó a la vanguardia del debate mundial, al 

proclamar la necesidad de “seguir alejándonos del capitalismo” e 

inventar el “socialismo del siglo XXI”. Caso seguido, el Comandante 

[Chávez] reforzó su posición, enfatizando que el socialismo en 

Venezuela sería de carácter democrático y participativo, en 

concordancia con las ideas originales de Carlos Marx e Federico 

Engels. (DIETERICH, 2005) 

 

Na Venezuela se pensa no avanço ao Socialismo do século XXI, o qual Marta 

Harnecker (2010) explica ser diferente do Socialismo do século XX, pois o que está 

sendo pensado na Venezuela, para a autora, recupera as ideias centrais de Karl Marx 
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para construir uma nova sociedade. No socialismo que, de acordo com Harnecker, 

retoma as ideias marxistas, essa nova sociedade não poderia ser estabelecida de cima 

para baixo nem ser construída a partir do Estado, mas o socialismo teria de ser 

construído pelo povo através de uma prática revolucionária, de baixo para cima, que 

transforma as circunstâncias e faz com que as pessoas se transformem também, tendo 

em vista o pleno desenvolvimento do potencial de cada uma, o desenvolvimento 

humano. (HARNECKER, 2010, p.2). 

De acordo com a autora, numa comparação infeliz, Hugo Chávez pensa como 

Mariátegui a respeito do Socialismo, o qual não pode ser “cópia”, mas deve ser “criação 

heróica”, e que por isso se fala em socialismo bolivariano, cristiano, robinsoniano (se 

refere a Simón Rodríguez, o professor e amigo de Simón Bolívar, a quem ele chamava 

Robinson) e indo americano (FRÍAS, 2006, p.51 apud HARNECKER, 2010, p.2)).  

No Socialismo que seria pensado “como criação heroica” como deveria ser para 

Mariátegui, existem algumas similaridades e diferenças essenciais em relação ao 

Socialismo do século XX. De acordo com Chávez, as diferenças são: uma profunda 

transformação econômica que vai além da lógica do lucro, uma lógica baseada na 

satisfação das necessidades humanas; democracia participativa e uma ética socialista 

"baseada no amor, na solidariedade, na igualdade entre homens, mulheres, juntos". 

(HARNECKER, 2010, p. 2) 

Segundo Harnecker, no que se refere à integração latino-americana sem a presença 

dos Estados Unidos, existem ações como a nacionalização de empresas estratégicas e o 

destino do excedente destas empresas que serve para aliviar os principais problemas 

sociais dos nossos países; novas relações de produção que reafirmam que os governos 

devem ir em direção ao horizonte socialista. 

A nacionalização das empresas seria apenas um passo em direção ao socialismo, 

mas não quer dizer que este processo esteja ascendendo. 

A autora destaca que na Constituição Bolivariana é dada ênfase à participação 

popular e aos assuntos públicos, e que a Constituição assegura o pleno desenvolvimento 

do país, tanto no campo individual quanto no campo coletivo. Harnecker (2010) afirma 

que embora existam vários artigos da Constituição que se relacionam com este tema, 

provavelmente o mais completo é o artigo 62, o qual trata da forma como se alcançou 

este desenvolvimento.  
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A participação do povo na formação, execução e controle da gestão 

pública é o meio necessário para atingir o seu envolvimento e 

assegurar o seu desenvolvimento completo, tanto individual como 

coletivo. 

É obrigação do Estado e dever da sociedade para facilitar a geração de 

condições mais favoráveis para a sua pátria. (HARNECKER, 2010) 

 

Conforme a autora, no contexto latino-americano, as condições dos governos são 

mais precárias do que as do socialismo no século XX, pois todos os líderes começam 

seus mandatos com uma correlação de força desfavorável, tanto no Parlamento como 

nos governos locais, nos órgãos de justiça, assim como em matéria de meios de 

comunicação, economia, etc. Com exceção do caso da Venezuela, onde Chávez desde o 

início teve um apoio maioritário dentro das Forças Armadas. 

Na Venezuela, no Equador e na Bolívia, os processos constituintes têm sido um 

grande esforço para mudar as regras do jogo institucional presentes nos países e 

mostram que, apesar de limitarem as condições em que tinham de agir, os governos 

podem avançar para o horizonte socialista, havendo vontade política para fazê-lo. 

 

2.1.1- As comunas, o poder popular e a participação popular 

 

De acordo com Harnecker, se pretendia ver o que poderia ser feito a partir dos 

governos latino-americanos para aprofundar a questão da democracia e da participação 

popular. Este aspecto da participação popular pode ser refletido no caso específico da 

Venezuela. 

A Venezuela chavista tomou algumas medidas para impulsionar a participação 

popular, desde o governo de Hugo Chávez. A Constituição e um Ministério foram 

direcionados para avançar com a participação popular, a qual Hugo Chávez levou a 

sério no seu governo, estimulando a população a participar. Tendo o incentivo à 

participação popular como meta, o governo criou um ministério dedicado ao tema da 

participación: o objetivo principal era remover obstáculos e facilitar a participação 

popular a partir de baixo em todo o país, criando assim os Conselhos Comunais (2005 a 

2007). 

Porém, conforme Harnecker, para desenvolver um plano único, uma das principais 

funções dos Conselhos Comunais é coordenar as organizações existentes a fim de 

organizar um plano de trabalho destinado a resolver os problemas mais sensíveis da 

comunidade, para isso, devem-se criar espaços de trabalho. Dentre os espaços de 
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trabalho, por exemplo: desenvolvimento da economia popular social integral, habitação, 

infra-estrutura, educação, cultura, comunicação e informações, formação, segurança e 

defesa. 

De acordo com a autora, é nas comunas “onde se encontram o poder popular e as 

expressões do poder popular. Chávez elevou a necessidade de ir moldando este poder 

territorialmente.” Harnecker explica que a comuna seria o lugar ideal para formar um 

espaço com uma dimensão territorial menor do que o município, porém maior do que a 

área do Conselho Comunal, que deve tornar-se auto-sustentável economicamente e para 

onde o governo transferiria certas funções e serviços até então executados pelos 

municípios. (HARNECKER, 2010, p.8) 

O papel do Estado na promoção das comunas iria facilitar e apoiar o processo de 

aproximação à comunidade. O presidente Chávez, conforme Harnecker (2010), decidiu 

que o antigo Ministério da Participação Popular e Desenvolvimento Social seria 

renomeado como Ministério das Comunas, onde todas as decisões que os orgãos do 

governo tomassem no seu território deveriam ser consultadas à população, assim como 

também ao presidente do país. Portanto nenhuma instituição deveria impor iniciativas 

próprias antes de consultar a população para obter a sua aprovação. 

Por fim, Marta Harnecker explica que para se construir um modelo diferente do 

Socialismo do século XX deve-se ter construído uma verdadeira Democracia com 

características centrais do novo Socialismo-Democracia. Assim, seria a não 

representação burguesa, mas o ativismo popular, a criatividade popular, uma iniciativa 

popular para ganhar hegemonia nos termos de Gramsci. Segundo a autora, o presidente 

Chávez afirmou que as mentes e os corações das pessoas se ganham  na prática e 

criando oportunidades para as mesmas. Assim, Harnecker afirma que para Chávez  “se 

criar uma sociedade baseada na autogestão dos trabalhadores em seus locais de trabalho 

e nas comunidades onde vivem, o Estado deixará de ser um instrumento acima do povo 

ao serviço de algumas elites, para se tornar um Estado verdadeiramente democrático, 

composto dos melhores homens e mulheres do povo trabalhador. Para este horizonte 

devemos caminhar!”(HARNECKER, 2010. p.10) 

Porém, não é tão simples como aponta Harnecker (2010) avançar ao Socialismo, 

pois, conforme Trótsky há um conjunto de táticas e estratégias que a massa deve 

incorporar e pôr em prática desde o chão das fábricas, além disso, segundo 

Luxemburgo, o proletariado adquire consciência de classe, assim como pensa Marx, na 
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prática revolucionária. Portanto, é preciso mais do que um ativismo popular, é preciso 

revolução. 

Mas, com base em Atilio Boron e seu livro: “O Socialismo no século 21. Há vida 

após o neoliberalismo?” a Venezuela é privilegiada na América Latina, pois é um país 

que tem condições de avançar rumo a este socialismo. O capitalismo, de acordo com 

Boron, não é o caminho do desenvolvimento dos países da periferia, mas é o caminho 

do subdesenvolvimento. O que favoreceu as etapas do subdesenvolvimento do 

capitalismo nos países centrais foi a burguesia nacional que está fadada ao fracasso. O 

Socialismo do século XXI é um socialismo renovado, que capitaliza e amadurece 

experiências ricas das revoluções socialistas no século XX. Assim, também, pensa 

Marta Harnecker. Boron coloca três questões que definem para ele o que é esse 

socialismo novo: 1- questões dos valores, 2- projeto político-econômico, 3- problemas 

dos sujeitos que recaem sobre o projeto do socialismo do século XXI. 

Tendo em vista o caso da Venezuela e o setor econômico, afirma-se que se passou a 

preservar o petróleo. Mas que na América Latina apesar de ter havido um crescimento 

econômico, nenhum país deixou de ser subdesenvolvido. Conforme nos diz Boron, falar 

de desenvolvimento econômico é falar de Socialismo e Chávez afirmou, em uma de 

suas declarações, que no capitalismo não há solução para os problemas da América 

Latina e que teremos de buscar solução fora desse capitalismo, ou seja, no Socialismo. 

Para Boron, é necessário construir esse Socialismo do século XXI, pois é uma condição 

imprescindível para o desenvolvimento das sociedades e que por isso não pode ser um 

ato copiado. A necessidade de um Socialismo do século XXI para a Venezuela parte da 

constatação de que o modelo rentista capitalista que se tem é incapaz de garantir a 

satisfação de todos venezuelanos. Esta, então, seria uma razão para traçar o caminho 

para o “Socialismo do século XXI”.  

O Socialismo do século XXI é um socialismo com controle popular dos processos 

econômicos que potencializam a descentralização e autonomia das empresas e unidades 

produtivas que promovem diversas formas de propriedade social; e um desafio que teria 

esse socialismo seria demonstrar estas diversas formas de controle econômico para o 

público. É necessário construir esse socialismo do século XXI, pois é uma condição 

necessária para o desenvolvimento dos países e que por isso não pode ser um ato 

copiado, pois como afirma Fidel Castro: “Cada vez que copiamos, nos equivocamos” e 
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Mariátegui: “Não pode ser decalque de cópia, deve-se construir o Socialismo século 

XXI para sair do subdesenvolvimento”. 

Em 2010, para Moura (2015), é criado um conjunto de leis que irão amparar a 

criação dos conselhos comunais, sendo estas: lei orgânica do poder popular, lei orgânica 

de planificação pública e popular, lei orgânica das comunas, lei orgânica de controle 

social, lei orgânica do sistema econômico comunal, lei orgânica do conselho federal de 

governo. A lei orgânica do poder popular tem como objetivo desenvolver o Poder 

Popular como meio para garantir a democracia participativa.  

Leyes del poder popular conceitua Poder Popular como: 

 

Artículo 2. El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por 

parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, 

internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de 

la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de 

organización, que edifican el estado comunal. (Leyes del poder 

popular, 2012, apud MOURA, 2015). 

 

 Assim o Poder Popular, afirma Moura, se fundamenta no princípio de soberania 

popular (mecanismo de controle sobre o estado por parte do povo, além da esfera 

eleitoral) na democracia burguesa, e seu desenvolvimento se dá à medida que os níveis 

de consciência política e organização do povo aumentam. 

Para Moura (2015) há uma diferença clara entre os conceitos de poder popular e 

duplo poder, este último encontrado na tradição marxiana-leniniana soviética, que se 

diferencia da tradição marxista-leninista estalinista. O poder popular não rompe com a 

ideia de unidade de poder: o poder ainda se encontra nas mãos do Estado capitalista 

bolivariano e é este que outorga quais são os direitos exercidos pela legislação 

específica, aprovada dentro da Assembleia Nacional.  

No entanto, completa o autor, as leis do poder popular não pretendem se limitar à 

esfera do civismo. A ideia é consolidar uma democracia protagônica e revolucionária 

para construir as bases de uma sociedade socialista. Em tese, se estaria dando 

continuidade ao processo de uma revolução socialista, a revolução bolivariana, lenta e 

gradual que teria sido iniciada com a aprovação da Constituição de 1999, admitindo 

assim a possibilidade de uma revolução através de pequenas e contínuas reformas no 

Estado capitalista.  

 Rosa Luxemburgo acredita que as lutas pelas reformas são um meio e que a 

revolução é o fim, um fim em si mesmo. 
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O poder popular não se efetiva apenas no conselho comunal. Segundo o artigo 

quinze da lei orgânica do poder popular, como afirma Moura (2015), o conselho 

comunal é a menor célula, depois do próprio cidadão, deste poder. Acima do conselho 

comunal existe a comuna, que é:  

 

[…]la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica 

compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en 

el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven 

de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y 

participación protagónica como expresión del Poder Popular, en 

concordancia con un régimen de producción social y el modelo de 

desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación. (Leyes del Poder 

Popular, 2012, p. 13 apud MOURA, 2015). 

 

Assim, para efetivar o controle social, os moradores devem ser eleitos em cada 

conselho comunal para fiscalizar o próprio conselho e a comuna. O controle social se dá 

em duas vias: primeiro a educação pública no sentido de que os moradores desenvolvam 

uma ética socialista, voltada especialmente para crianças e adolescentes. Em segundo 

lugar está a criação de conselhos de controle social nos conselhos comunais e comunas, 

que têm poder de fiscalizar os conselhos executivos e, no caso da comuna, o parlamento 

e o banco da comuna. Todos os resultados das fiscalizações devem ser informados aos 

os moradores do controle social que representam. 

Contudo, tendo em vista os programas sociais, para Cícero (2010), após anos de 

desenvolvimento do “socialismo-bolivariano” na Venezuela, se deduz que: 

 

“a transição pós-capitalista não se estabeleceu apesar da administração 

bolivariana ter empreendido um importante esforço financeiro 

destinado ao incremento dos gastos sociais -diminuindo, assim, a 

pobreza e a diferença econômica entre as classes- não ocorreram 

avanços capazes de solucionar o maior entrave para o sustentável e 

contínuo desenvolvimento do país: a economia venezuelana continua 

a ser extremamente dependente dos recursos oriundos do comércio 

petroleiro”. (CÍCERO, 2010, p. 123) 

 

 Verificou-se que, com base nas ideias de Cícero (2010), a produção nacional não 

foi diversificada e que o Estado ainda está sujeito à variação do preço do combustível 

no mercado internacional. Apesar de ter havido vários programas sociais, os quais 

foram financiados pelo orçamento da PDVSA, surgiram questionamentos sobre a 

efetividade desses, pois não se tinha garantia a respeito do valor do barril de petróleo, o 
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qual sofre bastantes oscilações. Assim, compreende-se que o modelo rentista petroleiro 

continua ativo no país, do qual esse projeto do “Socialismo do século XXI” depende. 

[...] o governo bolivariano acabou portando-se de forma inconsistente, 

ora preso nas amarras impostas pelo sistema de Estados capitalistas e 

ora apostando em medidas que tentaram resgatar os interesses das 

classes trabalhadoras. (CICERO, p. 135, 2010). 

 

Tendo em vista isso, explicamos com base na perspectiva de Moura (2015) que 

“está claro que a Venezuela está sob o modo de produção capitalista, nem mesmo o 

maior entusiasta bolivariano afirma que a transição para o socialismo está completa.” O 

Socialismo do século XXI é, teoricamente, um modelo para transição socialista, para o 

fim do capitalismo, sem a destruição do conjunto de relações sociais burguesas, na 

tentativa de minar o capitalismo por dentro com o intuito de promover micro mudanças 

até chegarmos a um modelo de justiça social. Como as classes dominantes nunca abrem 

mão de seus privilégios sem resistir, o que acontece desde a entrada de Chávez no 

governo em 1999, a experiência bolivariana se assemelha às ideias de socialismo 

utópico. O fato é que como não houve uma mudança no modo de produção, as relações 

sociais de produção na Venezuela, e consequentemente sua formação econômico social, 

continuam sendo de tipo capitalista. 

De acordo com Nildo Ouriques
31

, Hugo Chávez teve uma vida política intensa em 

11 anos, desde o golpe de 2002 até o dia da sua morte, na Venezuela. Segundo o 

mesmo, Chávez ajudou a transformar a vida política latino-americana e a Venezuela 

radicalmente. Assim, para ele, a história da Venezuela será marcada no antes e depois 

de Chávez. Durante esse período, Ouriques nos explica que Chávez retirou a renda 

petroleira do poder da elite, a qual para ele nunca saiu das mãos da mesma e esta foi a 

primeira vez que a renda petroleira não esteve mais com a elite. Se a renda petroleira 

não estava mais no poder da elite, entende-se que a mesma estaria, portanto em poder 

do Estado. 

Tendo em vista que o petróleo é tido como a única fonte de renda natural, na 

Venezuela, e com embasamento no que nos fala Nildo Ouriques sobre o capitalismo da 

Venezuela não ser um capitalismo rentista, e sim, um capitalismo dependente da renda 

                                                           
31

 Professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Ouriques foi entrevistado logo após uma de suas visitas à Venezuela em 2016, na qual 

fala sobre o tema com base em uma pesquisa realizada no Banco Central da Venezuela em 2012.  
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petroleira, isso nos faz deduzir, inicialmente, conforme a nossa ideia, que a hegemonia 

do bloco no poder continua tendo a renda petroleira como base, mas em um capitalismo 

que não é mais rentístico, e sim, dependente. Ouriques nos explica o porquê de que, 

para ele, na Venezuela, estamos diante de um capitalismo dependente e não rentístico. 

Primeiramente, explica que é pelo fato de não se ter uma indústria nacional, pois tudo é 

importado e por isso à medida que o preço do petróleo e a renda crescem drasticamente 

por elevação dos preços dos produtos agrícolas minerais, inundando o país de dólares. 

No que se refere à aliança de classe que está vigente na Venezuela agora, entende-

se, assim como Ouriques, que é uma aliança entre as forças armadas, a maioria absoluta 

da população e uma fração da burguesia. Isso porque o Estado tem o domínio da renda 

petroleira, assim, quem o domina fortalece o sistema bancário nacional e estatal. Para o 

mesmo, a aliança que está com o Maduro já existia no governo de Chávez, pelo fato de 

que havia uma conta de capitais aberta, o que significa para o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) que há uma fuga de capitais na Venezuela. Tendo em vista isto, a 

renda petroleira não permanece no país, acarretando no aumento da inflação, 

desvalorização da moeda permanente, e a inflação alcança percentuais elevadíssimos, da 

ordem de 400% a partir de 2016, alcançando em 2017 800%. Então, para Nildo 

Ouriques, há no bloco no poder venezuelano uma fração bancária e uma fração da 

burguesia comercial. 

Fazendo uma comparação entre o Brasil e a Venezuela, Nildo Ouriques explica que 

o Banco Central do Brasil, com Henrique Meirelles, significa uma corrupção completa. 

Assim, o que distingue o Brasil da Venezuela é o fato da renda petroleira não ficar na 

Venezuela e aparecer em forma de inflação. O que se percebe é que há um pacto 

evidente entre o Estado, o capital bancário e uma fração da burguesia comercial 

importadora, a qual está se fortalecendo na medida em que a Venezuela importa mais 

produtos do que exporta. 

Ouriques afirma que na Venezuela, desde Hugo Chávez, o povo tem um papel 

importante, pois, segundo o mesmo, ele aprendeu a lutar e possui um grau de 

consciência que está além do líder político falecido, e também está além do presidente 

Nicolás Maduro. Isso, para Ouriques, pode ser enxergado de forma concreta nas 

comunas, nos projetos agrícolas, etc. Assim, entende-se, conforme o autor, que na 

Venezuela há um governo bolivariano, o que vai de encontro com a problemática 

levantada neste trabalho, de que não há uma revolução democrática bolivariana no 

governo. A revolução bolivariana está no povo, na massa, a qual aprendeu a lutar com a 
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“crise de abastecimento, incompetência do governo e corrupção no Estado.” Portanto, o 

povo é tido como sujeito histórico que enfrenta as lutas, o Estado, a ideologia burguesa 

e a ação imperialista. 

Primeiramente, de acordo com Nildo Ouriques, no que se refere ao Socialismo do 

século XXI, o mesmo explica que para haver socialismo é preciso que o povo tenha 

consciência, necessidade esta que é deixada bem clara por Karl Marx. 

Na Venezuela, de acordo com Ouriques, há de certa forma, uma caminhada que tem 

como objetivo o socialismo e que pode ser vista na busca pelo aumento da consciência 

do povo através das lutas e dos movimentos, o que faz avançar a organização social. “O 

que é o Socialismo? São as formas de propriedade estatal. Gestão democrática de 

estatais sobre controle dos trabalhadores não é socialismo, pois socialismo é a superação 

do sistema atual. O que se enxerga é um avanço no nível de consciência do povo.” 

Acerca da suposição, das questões trabalhadas, e da problemática em torno do 

socialismo do século XXI, conforme as considerações feitas por Nildo Ouriques: “a 

morte de Chávez não influenciou no aprofundamento da crise, pois a crise na Venezuela 

vem desde sempre.” O governo de Hugo Chávez, para Ouriques, foi uma resposta à 

crise do sistema adepto da política de Cogollo. Isso então esclarece nossa dúvida acerca 

do aprofundamento da crise após a morte de Chávez, a qual não possui ligação com a 

morte do líder bolivariano. Assim, entendemos que a crise se inicia quando os preços do 

petróleo caem. Contudo, de acordo com Ouriques, houve crise no governo de Hugo 

Chávez, instabilidade política, tentativas de golpes e também contra golpes. Não se 

mencionava o estado de crise, e agora se está mencionando pelo fato de haver 

desabastecimento, racionamento de energia, etc. 

O contexto de crise na Venezuela bolivariana se dá pelo fato de que o preço do 

petróleo caiu drasticamente. O que o governo está passando são os efeitos da brusca 

queda do preço do recurso natural venezuelano, o petróleo, e consequentemente da 

crise.  

O economista e pesquisador Nildo Ouriques explica que o fato da Venezuela ser 

um país dependente e não mais um país semicolonial reforça o fato do país ser dotado 

de uma soberania formal, mesmo que este não controle a economia, e apesar da 

economia ser a característica dominante do conceito de dependência. Países 

dependentes, como no caso específico da Venezuela, não correspondem mais à 

característica de semicolonial, afirma Ouriques. Para ele, o que há no neocolonialismo 
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(dominação política e econômica) há também na dependência, como por exemplo, a 

maturidade capitalista nas relações entre as classes sociais, o Estado e a economia. Isso 

explica a preferência do Ouriques pela caracterização do país como capitalista 

dependente do rentismo, o que reforça, em parte, a nossa presunção.  

Concorda-se com Ouriques quando afirma que o bloco no poder está dado por uma 

aliança entre uma burguesia bancária e uma burguesia comercial impulsionada pela 

força da importação e do excedente petroleiro, por uma burocracia estatal e pelos 

militares que assumem cada vez mais funções políticas, na distribuição de alimentos e 

em outros setores. Esta concordância se dá pelo fato de que vai de encontro com a nossa 

abordagem acerca do bloco no poder. Quando o governo coloca os militares para 

assumirem um protagonismo cada vez maior na Venezuela, acaba por nos esclarecer a 

configuração de uma determinada aliança de classes. Neste protagonismo há a presença 

do povo, o qual, conforme Ouriques desequilibra qualquer jogo: seja no governo, seja 

na oposição. “O povo, como autônomo, como sujeito histórico é quem decide a ‘parada’ 

na Venezuela. Essa, então, seria a aliança de classes que governa a Venezuela.” 

 

“O governo de Chávez começa, após o paro petroleiro, quando 

realmente tem início, o PIB retrocedeu 17 pontos percentuais. Chávez 

demitiu todos os trabalhadores sindicais e depois acabou com a 

terceirização fazendo com que a PDVSA desse os direitos trabalhistas 

e finalmente, em 2002, o governo de Hugo Chávez tem início”. 

(OURIQUES, 2016) 

 

De 2002 até a morte de Chávez, tem a revolução bolivariana. Depois disso, Nildo 

Ouriques explica que começa o governo de Maduro que “estanca a revolução 

bolivariana e faz adormecer a consciência popular, restando um governo bolivariano 

pautado pela democracia, pela corrupção e por um grupo econômico que não é tão 

claro”. Esta afirmação, portanto, não fica distante da nossa problemática em torno do 

socialismo do século XXI (ilusão desenvolvimentista) e consequentemente, da 

continuidade da revolução bolivariana. 

É comum na Venezuela o povo afirmar que Chávez morreu apenas fisicamente, que 

jamais deixará de estar presente nas lutas da população, porque as ideias e projeto de 

mundo que defendia não sairão da mente da gente venezuelana. De fato, é o que está 

acontecendo. O pensamento do líder da Revolução Bolivariana é evocado a todo 

instante nas lutas do povo da Venezuela.  
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“Ninguém deverá se esquecer de que foi ele que, como ninguém, 

colocou a necessidade de se retomar a luta pelo socialismo, num 

contexto em que as esquerdas em geral, como nunca, estavam 

encolhidas em relação a esta questão, que foi ele que, ao defender o 

que ele chama de Socialismo do Século XXI, impulsionou práticas de 

construção do poder popular, comunal, compreendendo ser este o 

caminho para a construção do socialismo” (OURIQUES, 2016). 

 

Para avançar ao socialismo, na Venezuela, deve haver a vinculação da economia, 

dos movimentos sociais e da política. O nível de consciência política é uma das grandes 

conquistas culturais da revolução bolivariana. A revolução bolivariana convoca-nos a 

pensar e atuar em termos de transição... Movimentos de vanguarda têm mudado com o 

tempo e a situação política desde 1999 e a revolução bolivariana não avançará um passo 

sem a participação ativa destes movimentos, pois significa a capacidade de assumir o 

poder em todas as suas formas. Como fenômeno midiático, Aporrea é uma expressão 

mais avançada do fenômeno social da nova comunicação na Venezuela, tem caráter 

comunitário por sua origem e sua raiz social. Para Chávez a Aporrea era um dos 

melhores meios de comunicação da revolução bolivariana. O futuro da revolução 

bolivariana está nas mãos do governo de Maduro, mas precisa ser defendida pelo povo e 

também pelo aprofundamento do processo rumo ao Socialismo do século XXI. 

Avançar com esse processo é necessário um plano de emergência que garanta 

investimentos maciços para ampliar e diversificar a produção industrial e agrícola do 

país, rompendo com a matriz econômica baseada na exportação de commodities. Além 

disso, industrializar o país rompendo a dependência externa e garantir a soberania 

alimentar é central. Um primeiro passo neste sentido é estatizar sem indenização toda a 

indústria de alimentos e construir um grande complexo agroindustrial nacional que 

produza alimentos de qualidade e baratos para todo o povo.  

Para aprofundar esta discussão em torno desses dois processos trazemos a Rosa 

Luxemburgo e sua obra “Reforma ou Revolução” ([1900], 2002). Nesta, a autora aponta 

pela melhoria da situação dos trabalhadores, que, conforme a social-democracia seria 

trabalhar para conquistar o poder político e abolir o sistema salarial e que entre a 

reforma social e a revolução há um elo indissolúvel: a luta pela reforma social como um 

meio e a revolução social como o fim.  

Mas, nas teses do Eduard Bernstein, conforme Luxemburgo há uma oposição 

quanto ao elo, pois a sua teoria visa uma única coisa: conduzir-nos ao abandono do 
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objetivo último da social-democracia, a revolução social e, inversamente, fazer da 

reforma social, simples meio da luta de classes, o seu fim último... Assim, a ideia que se 

supõe dessas teses, com base na autora, é que o regime capitalista fará nascer de si 

próprio, a partir das suas contradições internas, o momento em que o seu equilíbrio será 

rompido e onde se tornará propriamente impossível. Acrescenta Bernstein, os 

sindicatos, as reformas sociais e a democratização política do Estado, são os meios para 

realizar progressivamente o socialismo. Pois, os sindicatos consistem em permitir aos 

operários a realização da lei capitalista dos salários, quer dizer a venda da força de 

trabalho ao preço conjuntural do mercado (sistema de escala móvel de salários).  

As reformas colidem com os limites dos interesses do capital. Claro 

que Bernstein e Conrad Schmidt consideram que o movimento 

sindical atual é um “fraco estágio inicial”; esperam, para o futuro, 

reformas que se desenvolvam até ao infinito, para maior bem da classe 

operária [...] (LUXEMBURGO, [1900], 2002). 

 

De acordo com Rosa Luxemburgo, “Conrad Schmidt comete o mesmo erro de 

perspectiva histórica no referente à reforma social: espera que ‘obrigue a classe 

capitalista com a ajuda das coalizões operárias sindicais, às condições em que possa 

adquirir a força de trabalho’”. Com isso, Bernstein e Schmidt caem na ilusão quando 

acreditam fervorosamente numa expansão ilimitada do sindicalismo. Assim, sobre o 

crescente ‘controle social’, como afirma Luxemburgo, “não passa de uma fórmula oca, 

contradita, dia a dia, pela realidade”. Aqui é interessante lembrar-se das comunas e 

conselhos sociais instituídos no governo de Hugo Chávez, nos quais surgiu a 

necessidade de criar o mecanismo de controle social (Lei orgânica de controladoria 

social), que já foi explicado anteriormente. Com base nisso, a autora mostra que “a 

teoria da instauração progressiva do socialismo reporta-se, finalmente, a uma forma de 

propriedade e do Estado capitalista evoluindo para o socialismo”. 

Entende-se, assim, conforme Rosa Luxemburgo, que a intervenção do controle 

do Estado sobre o processo de produção é cada vez maior e que a propriedade privada 

assume, ainda mais, a forma de exploração capitalista do trabalho e que o controle 

exercido pelo Estado é marcado, do mesmo modo, pelos interesses de classe. Ou seja, 

na medida em que o Estado, a organização política e as relações de propriedade do 

capitalismo tornam-se cada vez mais capitalistas, ao invés de mais socialistas, opõem-se 

à teoria da instauração progressiva do socialismo duas dificuldades intransponíveis. “As 

relações de produção da sociedade capitalista aproximam-se sucessivamente das 
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relações de produção socialista. Em contrapartida, as suas relações políticas constroem 

entre sociedade capitalista e a sociedade socialista um muro cada vez mais alto.” E por 

conta desse obstáculo, as reformas sociais não conseguiriam abrir lacunas, pelo 

contrário, o consolidaria. Portanto, a classe operária não se pode contentar com 

reformas, enquanto a transformação socialista da sociedade não estiver acabada, assim 

seja qual for a táctica utilizada, as reformas sociais são e continuarão a ser, em regime 

capitalista, insuficientes. 

Luxemburgo afirma: 

O socialismo não sucede automaticamente e em todas as 

circunstâncias da luta cotidiana da classe operária. Surgirá das 

contradições internas da economia capitalista e da conscientização da 

classe operária, que compreenderá a necessidade de destruí-las por 

intermédio de uma revolução social. (LUXEMBURGO, 2000) 

 

 Ou seja, as reformas são um meio de buscar o avanço ao socialismo, de buscar a 

transição, mas a revolução é o fim em si mesmo, e as reformas não têm nenhuma força 

motriz própria, independente da revolução. 
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3 - Venezuela pós- governo de Hugo Chávez  

 

Não dá para falar deixar de refletir sobre o governo de Nicolás Maduro, mesmo que 

a pequisa esteja voltada para o governo de Chávez, pois Maduro, como vice- presidente 

assumiu a presidência no período em que Chávez estava impossibilitado de seguir com 

suas reponsabilidades, e posteriormente, quando Hugo Chávez faleceu (2013), Maduro 

tornou-se presidente da Venezuela.  

Assim, o presidente Nicolás Maduro acumula, frente a este governo, duas grandes 

derrotas: A primeira é economicamente, por não saber lidar com uma crise que se 

iniciava no fim do governo anterior (2013). A crise se estende e se aprofunda até hoje, e 

algumas das conquistas sociais do governo de Chávez estão sendo gradativamente 

desfeitas pelo governo de Maduro e a sua forma de “lidar com a crise”. 

O presidente tenta justificar, conforme aponta D’León (2016 b), do La Izquierda 

Diario, este colapso econômico-social dizendo ser uma sabatogem imperialista, risco de 

uma tentativa de golpe contra o governo por parte da oposição ao almejar seu referendo 

revogatório. 

Porém, podemos verificar através de dados estatísticos que a realidade e as causas 

deste colapso são outras, e que o governo acaba por não revelar ao povo venezuelano os 

números reais da situação em que o país se encontra. A inflação na Venezuela, em 

janeiro de 2017, contava com três dígitos que equivale a 800%, como mostra o gráfico 

2, e desde então só fez aumentar, alcançando quatro dígitos de mais de 2.616%
32

 ao 

final do mesmo ano, de acordo com a Assembleia Nacional. 

 

                                                           
32

 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_rafael-guzman-en-el-2017-la-inflacion-acumulada-fue-

de-2616 
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Gráfico- 3: A inflação na Venezuela no governo de Nicolás Maduro (jul/2015- 

Jan/2017) 

 

Gráfico 3: Gráfico ilustrando a inflação, anualmente, na Venezuela no governo de Nicolás Maduro, 

sendo especificamente, entre os meses de julho de 2015 e janeiro de 2017, o que equivale aos anos de 

(2015, 2016 e início de 2017). Verifica-se, portanto, a inflação de três dígitos a partir de julho de 2015 

com 109,8%, a qual só fez crescer no decorrer dos anos e alcançou a porcentagem de 800% em 2017. 

Fonte: https://pt.tradingeconomics.com/venezuela/inflation-cpi 

 

  

 Assim, observa-se que entre 2015, 2016 e 2017 a inflação no país cresceu 

desenfreada, e alcançou três dígitos em 2017, ou seja, 800%. 

 

Gráfico- 4: Previsão da inflação mensal na Venezuela no governo de Nicolás Maduro 

(jun/2017-dez/2017) 

 

Gráfico 4: Gráfico que ilustra a inflação mensal na Venezuela no governo de Nicolás Maduro desde 

junho de 2017 até dezembro de 2017. No qual se verifica uma hiperinflação de 50% desde o final de 

outubro de 2017, alcançando, em novembro de 2017 a porcentagem de 56,7 %.  

Fonte: https://pt.tradingeconomics.com/venezuela/inflation-rate-mom 
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 A Venezuela registrou no final de outubro de 2017 uma inflação de 50,6% em 

relação ao mês anterior, entrando tecnicamente em hiperinflação
33

, ao superar, pela 

primeira vez na história do país, uma alta de preços acima de 50% em um único mês. 

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou antes mesmo de serem 

anunciados os índices de hiperinflação, um reajuste de 30% no salário mínimo, o quinto 

apenas neste ano (2017). O salário mínimo no país é de 177.507 bolívares, equivalente a 

US$ 53 na taxa oficial de câmbio. No mercado paralelo
34

, no entanto, onde o bolívar é 

muito mais desvalorizado, o montante equivale a apenas US$ 4. 

No Programa de Transição Trótsky nos mostra que a massa deve fazer 

reivindicações em busca de melhorias frente ao sistema capitalista, pois nem a inflação 

nem a estabilização servem de consignas para o proletariado. Com isso, e tendo em vista 

a situação da Venezuela, com a crescente inflação, principalmente no governo de 

Nicolás Maduro, pode-se dizer, com base em Trótsky, que só será possível lutar nesse e 

contra esse sistema com a escala móvel de salários, a qual “assegura o aumento 

automático dos salários em relação à elevação dos preços dos artigos de consumo”. 

(TRÓSTSKY, 2008, p.22) 

Além disto, o autor explica que a organização das massas junto aos sindicatos em 

forma de comitê de fábrica são um meio para a revolução, e que abolir o “segredo 

comercial das empresas é o primeiro passo em direção a um verdadeiro controle da 

indústria, primeiro passo no caminho da direção socialista da economia”. 

Mesmo o governo tentando obscurecer os dados estatísticos da situação real da 

econômica do país, o povo, e principalmente a oposição (direita venezuelana, maioria 

na Assembleia Nacional) faz questão de deixar clara a situação em que se encontram. 

                                                           
33

 Segundo Philip Cagan, ocorre hiperinflação quando a taxa de inflação é igual ou supera os 50% 

mensais. Em muitos países da América latina as subidas de preços já alcançaram nas últimas décadas 

taxas muito elevadas, algumas na ordem de 400% anual e inclusive superiores. Há uma mudança 

qualitativa, é uma situação substancialmente diferente à inflação normal, com problemas e peculiaridades 

próprias, que requerem explicações e soluções diferentes. Numa situação hiperinflacionária, as pessoas 

não estão dispostas a manter dinheiro devido à rapidez com que este perde seu valor. 

34
 Representa o mercado de títulos cujas transações não são regulamentadas ou fiscalizadas pelo governo 

ou pelas instituições financeiras credenciadas. É o mercado que surge pelo fato de não existir um mercado 

de câmbio inteiramente livre. Existe uma tolerância por parte do governo com relação a esse mercado, 

desde que não ultrapasse certos limites. 
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Assim, todas as projeções econômicas apontadas em termos estatísticos são, para o 

país, marcadamente catastróficas. A Venezuela comporta o pior desempenho do 

crescimento e da inflação em todo o mundo, mesmo que seja o quinto maior produtor de 

petróleo, há falta de controle em termos econômicos.  

Em meio à crise, que vem se prolongando já por mais de três anos, se tem as 

políticas de ajuste econômico por parte do governo de Maduro, as quais atingem a 

classe operária e as massas populares. 

Maduro afirmou, de acordo com La Izquierda Diario (2016 c) ter havido em 

dezembro de 2016 um golpe financeiro promovido por banqueiros, líderes políticos e 

máfias de Cucuta e Maicao: “nós identificamos que havia apenas 5% das notas de 100 

bolívares em circulação, o resto dos bilhetes estavam escondidos e removidos por 

máfias.” Isso fez com que Maduro retirasse de circulação as notas de 100 bolívares que 

restavam e também anunciou prolongar o fechamento da fronteira da Venezuela com a 

Colômbia e o Brasil como uma medida para continuar a implementar políticas para 

derrotar as máfias que operam para remover o papel-moeda.  

Isto reforça a ideia de que quem sofre as consequências das medidas tomadas pelo 

governo é o povo venezuelano e que frente ao cenário de crise, a única ‘abertura’ que o 

povo possuía para ter, em parte, seus suprimentos básicos foi fechada pelo governo para 

tentar barrar a máfia e, mais uma vez, o governo esquece-se do povo que o elegeu, o 

qual atravessava a fronteira colombiana para enfrentar a crise. 

Marianela Millán 
35

 explica que no artigo ‘Dólar’, publicado em Março de 2013 por 

Steve Hanke (porta-voz econômico da direita- MUD), o interesse final desses setores 

conspiratórios sempre foi o desaparecimento físico do Comandante Hugo Chávez e o 

desaparecimento do bolívar como moeda nacional. A conspiração contra o bolívar, 

explica Millán, é porque, como toda a conspiração absolutamente contrária ao projeto 

constitucional venezuelano é também contrária à essência do povo venezuelano. 

Como tentativa de sair do contexto de crise, frente às ameaças da máfia do bolívar e 

o enfrentamento com a direita, Nicolás Maduro implementa medidas que na prática 

afetam diretamente à população, talvez numa tentativa de resgatar o que proclamava 

                                                           
35

 Supervisora de Orçamento, Custos e Economia Financeira, Executivo Orinoco Oil Belt. 
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Hugo Chávez. Embora Maduro elabore medidas que funcionam na teoria, na prática, 

não foram planejadas pensando na situação do povo venezuelano. 

 

3.1- A oposição no governo de Nicolás Maduro 

 

A oposição
36

 venezuelana está organizada pela direita na Mesa da Unidade 

Democrática (MUD) 
37

 que obteve a sua vitória eleitoral em 06 de dezembro de 2015. 

Com isto, a oposição ganhou força para arrastar parte da população para as ruas no 

movimento para “tomar Caracas”. O chavismo também fez um chamado para o povo, 

mesmo no cenário de crise e estado de anomia o governo conseguiu concentrar parte da 

Venezuela que o elegeu, no centro de Caracas. Neste contexto, observa-se que a MUD 

tem força, a qual é adquirida frente à situação em que se encontra o país, mas que 

também vem sendo construída ao longo dos anos, desde o tempo de Hugo Chávez frente 

ao governo, então este levante da MUD não é novidade. Porém, a oposição almeja pela 

retirada do Maduro do governo através do referendo revogatório. Está demarcado que 

há um enfrentamento entre o chavismo e a oposição, mas também há a tentativa de 

negociar acordos de paz vindos do governo por intermédio do Vaticano. 

Tabela 3: Assembleia Nacional da Venezuela 

                                                           
36

 Entre os líderes está o deputado Henry Ramos Allup (Acción Democrática), o deputado Julio Borges 

(Primeiro Justiça) e Angél Oropeza, coordenador da Mesa da Unidade Democrática (MUD), a coalizão 

política que reúne 18 partidos da oposição. 

37
 O acordo que deu origem à MUD foi firmado em 23 de janeiro de 2008 pelos partidos: Acción 

Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Bandera Roja 

(BR), Primero Justicia (PJ), Proyecto Venezuela (PV), Un Nuevo Tiempo (UNT), La Causa Radical 

(Causa R), Alianza Bravo Pueblo (ABP), Movimiento al Socialismo (MAS) e Vanguardia Popular (VP). 

 

Assembleia Nacional da Venezuela 

Asamblea Nacional de Venezuela 

 

Tipo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Coat_of_arms_of_Venezuela.svg
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_da_Venezuela 

 

Tabela 4: Composição da Assembleia Nacional 

Partido Nº de deputados 

GPP 55 

MUD 112 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_da_Venezuela 

 Nesta composição, temos O Grande Pólo Patriótico Simon Bolivar (GPPSB), mais 

conhecido como o Grande Pólo Patriótico (GPP) é um grupo político na Venezuela que 

apoia a Revolução bolivariana. Foi criado na véspera das eleições presidenciais de 2012 

na Venezuela para o grupo de forças políticas e sociais que apoiavam a reeleição de 

                                                                                                          Unicameral 

Liderança 

Henry Ramos Allup, (MUD) 

desde 5 de janeiro de 2016 

Enrique Márquez, (MUD) 

desde 5 de janeiro de 2016 

Sede 

 

Palácio Federal Legislativo, Caracas 

Site 

www.asambleianacional.gob.ve  

http://www.asambleanacional.gob.ve/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PalacioLegislativo2_fixed.jpg
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Hugo Chávez como presidente da Venezuela. É composto por partidos políticos de 

esquerda como o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), o Partido Comunista 

da Venezuela (PCV), Unidade Popular Venezuelana (UPV),
 
Pátria para Todos (PPT),

 

Movimento Tupamaro da Venezuela (Tupamaros), Movimento Eleitoral Popular 

(MEP), independente pela Comunidade Nacional (IBCR), para a Democracia Social 

(CAN), Cadeias Revolucionárias Venezuelanas (CRV), nova forma revolucionária 

(NCR), Partido REDES, entre outros. 

Tabela 5: Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) 

 

Presidente Nicolás Maduro 

Fundador Hugo Chávez 

Coordinadora Blanca Eekhout 

Fundación 7 de octubre de 2011(6 años) 

Ideología Bolivarianismo/Socialismo del Siglo XXI/Marxismo-

leninismo/Chavismo 

Posición Izquierda 

Sede Caracas 

Grupo Parlamentario del 

Parlasur 

Grupo Progresista 

 

Parlamento Latinoamericano 4/12 

Parlamento del Mercosur 5/23 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gran_Polo_Patriotico_Simon_Bolivar.png
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Asamblea Nacional 50/167 

Gobernadores 19/23 

Consejos Legislativos 22/23 

Alcaldes 306/335 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_da_Venezuela 

Tabela 6: Partidos Integrantes do GPPSB  

Partido 

político 
Siglas Fundación 

Definición 

política 
Web 

Independientes 

por la 

Comunidad 

Nacional 

IPCN 1995 Socialismo http://www.ipc.org.ve/ 

 Alianza 

para el Cambio 
APC 2013 Socialdemocracia 

 

Corrientes 

Revolucionarias 

Venezolanas 

CRV 2000 Antiimperialismo crvnacional.blogspot.com.es 

 Movimiento 

Electoral del 

Pueblo 

MEP 1967 Socialismo www.mep.com.ve 

 Movimiento 

Tupamaro de 

Venezuela 

MRT 1998 
Marxismo-

Leninismo 
www.tupamaro.org.ve 

 Organización 

Renovadora 

Auténtica 

ORA 1988 Socialcristianismo 

https://web.archive.org/web/20

141218030310/http://oraporve

nezuela.org/ 

Partido 

Comunista de 

PCV 1931 
Marxismo-

www.pcv-venezuela.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alianza_para_el_cambio_logo.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MEP-LOGO.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUPAMARO.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo-partido-organizacion-renovadora-autentica.jpg
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Venezuela Leninismo 

 Partido 

Socialista 

Unido de 

Venezuela 

PSUV 2008 
Socialismo del 

siglo XXI 
www.psuv.org.ve 

Partido 

Revolucionario 

del Trabajo 

PRT 2012 
Marxismo-

Leninismo 

 

 Patria 

Para Todos 
PPT 1997 

Marxismo 

libertario 
www.patriaparatodos.com.ve 

Piensa en 

Democracia 

PIED

RA 
2008 Socialdemocracia piensaendemocracia.com 

Partido 

Socialista 

Organizado en 

Venezuela 

PSOE

V 
2006 

Socialismo 

Democrático 
www.psoev.org.ve 

 Por la 

Democracia 

Social 

POD

EMO

S 

2002 Socialismo 
http://www.podemos.org.ve/v1

/ 

 Partido 

REDES 

RED

ES 
2012 Socialismo 

http://www.redesrevolucionari

as.com.ve 

 Unidad 

Popular 

Venezolana 

UPV 2008 Comunismo 
http://upvsucre.blogspot.com.a

r/ 

Vanguardia 

Bicentenaria 

Republicana 

VBR 2011 Bolivarianismo 

 

Movimiento 

Somos 

Venezuela 

MSV 2018 Socialismo 
https://registro.somosvenezuel

a.org.ve/ 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_da_Venezuela 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psuv_(Venezuela)_logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PPT-Logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podemos_Venezuela.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LOGO_2014.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UPVlogo.jpg
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Ainda com base nesta composição, tem-se a Mesa da Unidade Democrática (MUD) 

que  é uma coalizão de partidos políticos na Venezuela para fazer oposição formal 

à Revolução Bolivariana do PSUV e seus aliados no Grande Pólo Patriótico. Ele foi 

formalmente criado em  23 de janeiro de 2008 em Caracas por meio de um documento 

chamado Acordo de Unidade Nacional e reestruturou a 8 de junho de 2009 , mas na 

prática existe desde meados de 2006 .  É a principal organização da oposição no país de 

acordo com a última eleição parlamentar (2015), pois obteve a maioria qualificada 

da Assembleia Nacional da Venezuela , depois de obter 112 dos 167 deputados nas 

últimas eleições legislativas. Posteriormente, frações pertencentes a deputados 

dissidentes foram criadas para as diferenças com a Unidade. 

 

Tabela 7: Unidade Democrática (MUD) 

 

Coordenador Geral José Luis Cartay  

Secretariado Anjo Oropeza (secretário político) /Roberto Picon (Secretário Técnico)  

Alfredo Padilla (Co-Secretário social) /Guia Tinedo (Co-Secretário social) 

Fundação Como 23 de janeiro de 2008 

Slogan Para viver e progredir em paz 

Ideologia Antichavismo 

Posição Centro/Centro Centro /Direito 

Parlamento Latino-

Americano 

6/12 

Parlamento do Mercosul 14/23 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MUD-Logo.png
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Assembleia Nacional 96/167 

Governadores 5/23 

Conselhos Legislativos 56/237 

Prefeitos 25/335 

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_la_Unidad_Democr%C3%A1tica 

 

 

Tabela 8: Partidos Integrantes da MUD 

Partido 

político 
Siglas Fundação Definição política 

Afiliação 

internacional 
Web 

 Acción 

Democrática 

AD 1941 Social-democracia 
Internacional 

Socialista,COPPPAL 
[6] 

Alianza Bravo 

Pueblo 
ABP 2000 Social-democracia 

 

[7] 

 Convergencia 

CONVE

RGENCI

A 

1993 Democracia Cristã ODCA (observador) 

 

 Limpar contas 
CC 2004 Progresso 

  

Força Liberal FL 2003 Socioliberalismo 

 

[8] 

Pessoas 

Emergentes 
GE 1991 

Centro político à 

esquerda 

  

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Convergencia.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuentas_claras.jpg
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3.1.1- Suprema corte Venezuelana assume a Assembleia Nacional  

 

Na Venezuela, existe o poder executivo, liderado pelo presidente Nicolás Maduro, e 

o poder Judiciário, cuja Suprema Corte da Justiça é controlada pelo governo do 

presidente Maduro, pois nela estão os juízes que são declarados publicamente chavistas, 

sendo muitos ex-ministros ou deputados do governo de Hugo Chávez e de Maduro. 

Além desses dois poderes, há também um terceiro poder, o legislativo, que nesse caso é 

a Assembleia Nacional, cuja maioria das cadeiras se encontra ocupada pela oposição. 

Tendo em vista isso, em abril de 2017 o Supremo removeu os foros privilegiados dos 

deputados, permitindo ao presidente do poder executivo o julgamento - por delitos 

militares ou terrorismo - dos deputados opositores em Tribunais Militares. Na prática, o 

prédio do parlamento não foi fechado. O prédio seria fechado se caso tratasse de um 

golpe de Estado clássico. Mas, “teoricamente” é como se o parlamento não existisse. 

Assim, Maduro passou a contar com poderes especiais concedidos pelo Supremo, 

permitindo-o tomar todas as medidas necessárias para evitar o “Estado de comoção 

nacional”.  

Frente a essa decisão do Supremo, Maduro se posicionou dizendo ser uma 

decisão histórica, e que seria em defesa da soberania nacional, permitindo assim uma 

melhor governabilidade para si. A Ministra Delcy Rodriguez 
38

 pronunciou-se a respeito 

dessa decisão apenas para rebater as críticas internacionais, afirmando que há um pacto 

regional, na América Latina, da direita contra a Venezuela. A oposição, no entanto, 

também se colocou acerca da decisão do Supremo declarando que a atitude é bem 

parecida ao ocorrido no ano de 1992 no Peru, quando o Presidente Alberto Fujimori deu 

um auto-golpe de Estado fechando o parlamento a fim de manter um governo “civil”- 

golpe e ditadura- o que ficou conhecido como “Fujimoraço”, e por similaridade a isto, a 

atitude de Maduro foi chamada de “Maduraço”, lembrando que esta comparação foi 

feita pela oposição. Maduro, no seu mandato, tomou decisões através de decretos, sem 

aprovação do Parlamento, como foi o caso do novo orçamento nacional, e também 

                                                           
38

 Delcy Rodríguez Gómez Eloina (Caracas, 18 de maio de 1969), mais conhecida como Delcy 

Rodríguez, é uma advogada e política venezuelana, ex-Ministra das Relações Exteriores da República 

Bolivariana da Venezuela. Também foi ministra da Comunicação e Informação de seu país durante o 

governo Nicolás Maduro. É filha do marxista Jorge Antonio Rodriguez, fundador da Liga Socialista da 

Venezuela. 
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quando ele adiou a realização das eleições para governadores de estados, que estavam 

previstas para o segundo semestre de 2016.  

Assim, compreendemos que a decisão do Supremo foi o estopim para que a 

oposição se mobilizasse organizando marchas contra, ao denominado pela mesma, o 

“auto-golpe de Maduro”. O presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, o 

deputado opositor Julio Borges
39

, disse que Maduro está violando a Constituição 

Venezuelana: “É a primeira vez que essas duas sentenças dão todo o poder para Nicolás 

Maduro fazer qualquer lei que ele quiser fazer, assinar qualquer contrato que quiser 

assinar, colocar o país em qualquer dívida que ele quiser e perseguir venezuelanos da 

forma que ele quiser.” Sobre essa atitude de Nicolás Maduro, alguns países vizinhos se 

pronunciaram, como no caso do Peru em que o Presidente Pedro Pablo Kuczynski 

retirou de forma definitiva seu embaixador da Venezuela devido à “quebra da ordem 

democrática nesse país caribenho”; já o governo colombiano declarou estar 

extremamente preocupado com a situação da Venezuela; o México afirmou que a 

Venezuela está “afetada pela deteriorização da ordem democrática” e o Brasil repudiou 

a sentença do supremo da Venezuela que retira as prerrogativas do parlamento em 

Caracas. 

O secretário geral da OEA, Luis Almagro
40

, declarou em uma reunião que o 

governo de Nicolás Maduro realizou um auto-golpe de Estado e pediu que o continente 

se reunisse imediatamente para restaurar a democracia na região. Ao se convocar a 

Carta democrática, resulta-se na possível suspensão da Venezuela na OEA, o que na 

prática, faria com que o país ficasse pressionado a mudar o regime e a realizar novas 

eleições, além de prejudicar ainda mais a economia, e outras questões que são cruciais 

ao país. Quanto ao Brasil, os reflexos da crise da Venezuela estão no estado de Roraima, 

com um grande fluxo de imigrantes que chega a mais de 40 mil refugiados 

venezuelanos
41

, conforme os dados de janeiro de 2018. 

                                                           
39

 Julio Andrés Borges (Caracas, 22 de outubro de 1969) é um ex-membro do conjunto nacional 

venezuelano pelo partido Primero Justicia. Borges é ex-candidato para as eleições presidenciais da 

Venezuela no ano de 2006, Borges funcionou para o presidente nos primários da eleição presidencial 

venezuelana de 2006, mas em 9 de agosto de 2006 desistiu da candidatura para apoiar Manuel Rosales,  

governador atual do estado de Zulia. 

40
 Luis Leonardo Almagro Lemes (Paysandú 1 de junho de 1963) é um advogado, político e diplomata 

uruguaio. Foi Ministro das Relações Exteriores do governo de José Mujica. É o atual Secretário Geral 

da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

41
 População venezuelana (2015) 31.703,499 habitantes. 
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Após várias pressões dos países latino-americanos e da comunidade internacional, o 

Supremo reverteu a sua decisão tomada na quarta-feira (26 de abril de 2017) de assumir 

os poderes da Assembleia Nacional, o que significava a dissolução do Parlamento 

venezuelano. O tribunal anulou também a decisão mediante a qual havia retirado a 

imunidade dos deputados, o que foi uma decisão sem precedentes na história da 

Venezuela desde que é governada pelo regime chavista, há 18 anos. Maikel Moreno
42

 

presidente do Supremo Tribunal da Justiça - garantiu que a decisão do Supremo é para 

resolver os desacordos "entre os venezuelanos", e que o tribunal obedecerá, em última 

análise, à Constituição.  

Apesar de o Supremo ter voltado atrás na decisão, a oposição não deixou por 

menos e afirmou que essa decisão seria apenas uma maneira de maquiar o ocorrido e 

que mesmo assim não deixaria de ser um auto-golpe. 

Desde o ano de 2016, segundo o La Izquierda Diario (2017a), “o governo começou 

com um lançamento de todas as políticas econômicas no que ele chamou de ‘Agenda 

Econômica Bolivariana’. Tratava-se de uma política cheia de discursos, como uma 

espécie de cortina de fumaça, quando na verdade começou a programar uma série de 

medidas econômicas entre as quais está a acentuada desvalorização da moeda, o 

aumento do endividamento, acompanhado por liberalização dos preços e forte 

depreciação dos salários através da inflação e da mão de obra barata”. 

De acordo com o declarado pela Liga dos Trabalhadores pelo Socialismo (LTS), ao 

La Izquierda Diario (2017 b), o conflito de poderes e a luta entre o governo e a 

oposição de direita, é uma tentativa do governo para avançar nos níveis de 

bonapartização para o qual não tinha correlação de forças. A oposição, apoiada por 

Almagro e por sanções do governo de Trump e seu vice-presidente, fez redobrar seu 

compromisso com a interferência de governos de direita na região e com o imperialismo 

norte-americano. 

É interessante destacar, de acordo com La Izquierda Diario (2017 h) que a oposição 

conta com o apoio do governo de Michel Temer (Brasil), o governo de Mauricio Macri 

                                                           
42

 Maikel José Moreno Pérez é advogado, juiz, doutor em direito constitucional venezuelano, que atua 

como presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. 
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(Argentina), o governo de Enrique Peña Nieto (México), e com o governo de Juan 

Manuel Santos (Colômbia), além do governo de Donald Trump (EUA), os quais, em 

discurso, dizem estar buscando “restaurar a democracia" na Venezuela.  

Assim, para a LTS, nem a oposição e nem o chavismo defendem os direitos dos 

trabalhadores, pois ambos possuem interesses próprios. O chavismo, segundo a LTS, 

“quer ficar no governo para continuar a sua festa de corrupção, as suas políticas de 

ajuste (desvalorização do Bolívar, pagamentos da dívida externa, autorização de 

aumentos de preços, nenhuma discussão sobre acordos coletivos, a repressão da luta, 

etc.), além de manter suas alianças com setores concentrados da burguesia nacional 

"produtiva" (que entregou dezenas de milhões de dólares), sua abertura à transnacional 

(Arco Mineração, joint ventures em petróleo e gás, ZEE); já a direita quer continuar o 

pagamento da dívida, alargar a abertura para as transnacionais, deixar os empresários e 

comerciantes (com dólares, a produção, os trabalhadores e postos de trabalho), e 

devolver o país à órbita do imperialismo dos EUA”. 

Portanto, para a LTS, diante das circunstâncias, há uma “resposta verdadeiramente 

democrática” e que pode pôr em causa os projetos que visam sustentar essa mesma 

ordem social capitalista, a qual só pode surgir das mãos de pessoas que trabalham e 

lutam por uma Assembleia Constituinte soberana e livre, que concentre o poder 

executivo e legislativo, que faça a remoção do gabinete presidencial por ser uma figura 

única destinada a manter a ordem capitalista e que facilita o bonapartismo, a forma 

antidemocrática de representação na Assembleia Nacional (que não é proporcional e 

representa mais a primeira força), a interferência da FANB na vida econômica e civil e a 

intervenção repressiva na ordem interna, substituindo o judiciário atual, a casta de juízes 

por um júri eleito por sufrágio universal. 

O governo é acusado, pela oposição, de golpe de Estado pela via do Supremo 

Tribunal da Justiça (STJ); a oposição é acusada, pelo governo, de golpe parlamentar por 

meio da Assembleia Nacional (AN). O governo e a posição acusam um ao outro de 

golpe, porém, na verdade, quem está sofrendo um golpe é o povo. 

No ano passado (2016), a Assembleia Nacional declarou abandono de cargo pelo 

Presidente Maduro, e, portanto, pediu a realização de uma eleição presidencial que foi 

vista pelo chavismo como uma tentativa parlamentar de golpe, a qual foi associada à 
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realizada pela oposição contra Dilma Rousseff no Brasil. Essa tentativa de golpe, para o 

chavismo, permanece, mas com a tentativa de remover os juízes do STJ.  

De acordo com o La Izquierda Diario (2017c), a oposição faz o mesmo ao 

argumentar que houve golpe por parte do Supremo Tribunal, a pedido do governo, o 

qual emitiu declarações, dizendo que buscava a imunidade dos parlamentares e os 

poderes, os quais foram atribuídos ao STJ. Aproveitando-se da crise política, a oposição 

aposta em crescentes e continuas marchas de pressão, em um conflito político contra o 

governo de Maduro. A oposição busca forçar uma solução para a atual crise através da 

saída imediata de Maduro, de acordo com seus interesses patronais e planos que estão 

servindo apenas para deixar a crise recair ainda mais sobre o povo. Os discursos de 

"democracia" em todo este setor da oposição burguesa, para o La Izquierda Diario, são 

nada mais do que uma farsa, porque, quando realizou o golpe de Estado em 2002 contra 

o presidente Chávez, que foi automaticamente e imediatamente dissolvida a Assembleia 

Nacional, através de decretos, não viu nenhum problema em passar por cima do voto da 

"soberania popular". 

Segundo o La Izquierda Diario (2017 d), ao se falar, politicamente, em planos 

econômicos, estamos tratando de uma demagogia que é igual à dos planos neoliberais e 

dos interesses dos empregadores nos governos latino-americanos, como no caso de 

Macri, na Argentina, e Temer, no Brasil, além destes governos que são anti-

trabalhadores, destaca-se também, o do Peru, o do México, o da Colômbia e o do 

Paraguai. 

Porém, Maduro continua governando por meio de decretos sob um estado de 

emergência que continuamente se renova e que aplica ajustes econômicos que caem 

sobre as pessoas e consequentemente aceleram a crise. 

Assim, para o La Izquierda Diario (2017 b), esta crescente crise e o conflito de 

poderes significam dizer que nem o governo e nem a oposição representam os interesses 

dos trabalhadores e das pessoas pobres, pelo contrário, é um confronto de dois projetos 

políticos em que se busca a sobrevivência política e que cada vez mais se revela quais 

são os interesses particulares da oposição e do chavismo. 
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Desde o início do ano de 2017, conforme os relatos do La Izquierda Diario (2017g) 

ocorrem manifestações na Venezuela, as quais foram convocadas pela oposição e que a 

partir das primeiras semanas de abril só se intensificaram. Na Semana Santa, a oposição 

manteve suas manifestações, assim como o chavismo, que realizou concentrações. A 

oposição, com as manifestações, está exigindo a demissão dos sete juízes da Câmara 

Constitucional do Supremo Tribunal Federal, uma eleição geral e está forçando a saída 

de Maduro do governo. Além do mais, o chavismo também convocou atos no meio da 

Semana Santa, especialmente em Caracas, os quais coincidiam com o 15º aniversário do 

golpe do ano de 2002 realizado pelos mesmos representantes aglutinados hoje na Mesa 

da Unidade Democrática (MUD), os quais realizam manifestações da oposição de 

direita, que continuam em várias cidades para tentar retirar o governo do poder. Porém, 

as manifestações estão deixando os primeiros saldos trágicos. 

Dentro deste contexto de conflitos, não se deve esquecer que a oposição fez 

exatamente o mesmo que o governo de Maduro ao acusá-lo de golpe, pois em abril de 

2002 a Assembleia Nacional deu um golpe para dissolver automaticamente todas as 

autoridades públicas e reduzir todos os direitos democráticos. Então, essa mesma 

oposição, para atingir o governo vai usar a mesma escalada de violência, porém ainda 

mais difícil, pois está lidando com protestos de trabalhadores e setores populares. 

Tudo isso acontece em meio a uma grave crise econômica, onde os mais afetados 

são os trabalhadores e os setores populares. A economia está “em queda livre”. A 

previsão da inflação é de 2.000% para o ano 2018, também calculada pelo FMI, desde o 

encerramento de 2016. 

O La Izquierda Diario (2017 b) afirma que todo bonapartismo em declínio se 

utiliza dos vários tipos de medidas, e no caso específico venezuelano, há um 

permanente estado de exceção que implica na suspensão das garantias democráticas 

para sobreviver. Particularidades do fenômeno do chavismo desenvolveram uma 

burocracia estatal com interesses próprios, anti-operários e anti-populares, 

entrincheirados nas grandes empresas estatais em um país rentista, no qual essas 

empresas são manipuladas inteiramente pelos agentes do Estado, com taxas elevadas, 

com funcionários do alto escalão político e que fazem parte das Forças Armadas, as 
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quais também dirigem grandes empresas e que assumem outras funções, além das 

militares.  

Portanto, assim como afirmou a LTS, ao La Izquierda Diario (2017 e), há uma 

necessidade de se lutar por um plano de emergência dos trabalhadores, diante da crise 

atual. Lutar por uma Assembleia constituinte livre e soberana, onde a maioria da 

população, que é composta por trabalhadores e por setores populares, decidiria sobre os 

principais problemas estruturais do país, tais como a nacionalização do petróleo, sob 

controle dos trabalhadores, contra os planos de privatização e a luta contra a ingerência 

imperialista. 

3.1.2- O governo busca aliviar tensão e anuncia eleições locais  

Luis Almagro chamou de “covardia” o que o governo da Venezuela está fazendo 

com os manifestantes opositores e pediu eleições no país urgentemente. Pois, somam-se 

mais de 20 mortos nos protestos no país desde o início de abril. Até o dia 10 de maio de 

2017, das mortes, 12 foram causadas pelos civis, as outras mortes são alegadas como de 

responsabilidade do coletivo, de todos. Protestos esses que se iniciaram logo após a 

decisão do Tribunal Superior da Justiça (TSJ) de assumir as funções da Assembleia.  

Nos últimos dias (agosto de 2017), conforme os dados apresentados pelo Efeito 

Cocuyo
43

 “totalizam-se 645 presos políticos, muitos deles submetidos a tratamento cruel 

e tortura, e 139 mortes dentro dos quatro meses de protestos, além de pessoas mortas 

nos protestos de 2014”. 

Almagro criticou: “Quando a liderança política dá ordem de atirar contra o 

próprio povo, isto é um sinal muito forte de covardia e de debilidade”. “Um governo 

forte se sustenta com o poder que o povo lhe concede, e não com a repressão a este 

povo.” Diante da violência na Venezuela, vários países e entidades estão se 

manifestando, tais como o Brasil, a União Europeia, a ONU e dentre outros, em busca 

de atos pacíficos. Para Almagro, “a única saída da crise institucional e política é com 

eleições, com um cronograma eleitoral. A Venezuela precisa de um governo legítimo, 

                                                           
43

 Informações ver: http://efectococuyo.com/secundarias/cada-vida-cuenta-marchara-por-las-victimas-de-

la-represion-en-caracas-el-30ago 
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que permita ao país captar mais recursos financeiros, mais apoios internacionais para 

recuperar seu aparato produtivo e social.” “Somos conscientes do problema que tem a 

Venezuela, um país afetado completamente por uma crise econômica, social, política e 

cultural como não se havia visto em nenhum momento antes”, completou o secretário-

geral da OEA.   

Tendo em vista a importância de um cronograma eleitoral, no ano da morte de 

Hugo Chávez, 2013, Maduro venceu as eleições e declarou-se pronto “para o que o 

poder eleitoral dissesse”. Nas eleições de 2015, a Mesa da Unidade Democrática 

(MUD) conquistou a maioria na Assembleia Nacional pela primeira vez desde 1999, 

além disso, incorporou três deputados (dois do Estado do Amazonas e um da cota 

indígena) impedidos pela Justiça de tomar posse devido às fraudes cometidas nas 

eleições, como a compra de votos. Assim, dos 112 deputados eleitos, a bancada da 

MUD só pode contar com 109 deputados. 

 

3.1.3- Maduro anuncia saída da OEA 

A Ministra das Relações Exteriores, Delcy Rodríguez, conforme o La Izquierda 

Diario (2017 f) explanou que a Venezuela vai iniciar um processo para abandonar a 

OEA após a organização anunciar uma reunião de chanceleres sem a aprovação do país: 

“Amanhã (28 de abril de 2017), como indicado pelo presidente Nicolás Maduro, irá ser 

apresentada a carta de reclamação à Organização dos Estados Americanos (OEA) que 

dará início a um procedimento que levará 24 meses”. De acordo com a Ministra, o 

presidente afirmou que a Venezuela não vai participar “de qualquer atividade ou de 

qualquer evento que se destine a posicionar o intervencionismo e a ingerência neste 

grupo de países que só buscam romper a estabilidade e a paz”. Disse, ainda, que a saída 

do país desta organização “não é cíclica” e “tem a ver com a dignidade do nosso povo, 

com a doutrina bolivariana que promove o não intervencionismo, que defende a 

igualdade soberana dos Estados e o multilateralismo na igualdade jurídica”. 

Não basta um país estar numa profunda crise, pois o presidente Maduro continua a 

tomar decisões que afetam a população. O governo de Maduro realiza uma forte 

repressão, sendo que as prisões resultaram das ações dos contingentes da Guarda 

Nacional Bolivariana (GNB, polícia militarizada) e da Polícia Nacional Bolivariana 

(PNB). Além do mais, o governo não assume sua responsabilidade pelo número 

crescente de mortos de feridos. 
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3.1.4- Referendo revogatório e o contexto de crise 

A Assembleia Nacional (AN) visa acelerar o processo de revogar o mandato do 

presidente Nicolás Maduro. Esse processo se dá no contexto de conflitos de poderes que 

se passa no país, em que a oposição busca retirar de Maduro a possibilidade de 

continuar no cargo presidencial por mais quatro anos, através da busca de limitar para 

uma vez o processo de reeleição. A Mesa da Unidade Democrática (MUD) fez a 

chamada para recolher assinaturas em apoio ao referendo revogatório e, assim, colocar o 

Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para ativar o processo, acusando o chavismo de 

retardar o mesmo para que a consulta não fosse realizada neste ano (2016). Tendo isto, 

Ramos Allup chegou ao ponto de declarar que “seria irresponsável deixar Maduro 

completar o seu mandato”. 

Com isso, o contexto de crise, políticas governamentais limitadas, o governo de 

Maduro busca se reconectar com sua base aos níveis de antes, o que pode ser visto 

como uma expressão da crise na qual se encontra a Venezuela, devido à escassez de 

alimentos básicos à saúde.  

Segundo Humberto Zavala, em 2016, os indicadores que mostraram o estado de 

crise no governo e toda a situação política da Venezuela no governo de Maduro eram 

perceptíveis (LA IZQUIERDA DIARIO, 2016a). 

Paralelo a isto, Zavala afirma que Maduro tenta responder ao agravamento da crise 

com mais acordos setoriais de atividades através dos "nove motores do Conselho 

Nacional de economia produtiva", os quais resultam como as mais recentes tentativas de 

obter o apoio de entidades externas, como a FAO (agência das Nações Unidas que 

busca erradicar a fome), a quem pediu ajuda para promover projetos de agricultura 

urbana; e chamou a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – 

CELAC (organização internacional). 

São políticas governamentais que estão limitadas à margem de manobra deixada ao 

governo de Maduro. Mas, o que é mais notável é a ausência de qualquer medida de 

controle sério para combater as raízes da crise econômica. 
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La Izquierda Diario (2017 e) afirma, em um dos seus artigos, que a burguesia 

nacional é a classe que, como um agente servil de dominação econômica e política do 

imperialismo, tem historicamente obtido os lucros especulativos. Por este motivo, 

mantém-se uma política econômica desastrosa para a economia local, com concessões e 

benefícios para as empresas e as multinacionais que operam no país e que são parcerias 

do Estado em várias joint ventures como a mais recente reserva de ouro, que além de 

roubar a riqueza nacional e ter que realizar o pagamento da dívida externa, deixa imenso 

dano ambiental.  Conforme o artigo, a solução para a crise seria "novos" acordos que 

seguem com o setor privado. 

Segundo o Diario, na verdade, o governo está tomando medidas de ajuste 

“gradual”. Apesar de suas diferenças, o programa de ajustamento "puro e duro" e a 

abertura neoliberal da oposição pró-imperialista como o "gradualista" programa de 

convergência, deixam cair o peso da crise nas costas das pessoas que trabalham para 

sobreviver.  

O país está em crise, porém com um capitalismo não mais rentista e sim 

capitalismo dependente da renda do petróleo. 

As razões para essa crise têm a ver com o país e a maioria dos trabalhadores que 

estão sujeitos à dinâmica e interesses dos capitalistas, tanto nacionais como 

estrangeiros, em um compromisso com a burocracia de Estado. Porém, Nicolás Maduro 

busca um culpado para a situação em que o país se encontra, e nenhuma das razões 

mencionadas acima apontam como culpados o imperialismo e as tentativas de golpe. 

Conforme La Izquierda Diario (2017 e), a oposição da direita (MUD) representa o 

mais desagradável da burguesia nacional, cuja impostura "democrática" mostra quem 

governou por algumas décadas e que impôs abertamente a vontade das classes 

proprietárias da minoria no país, e a garantia de saquear o país pelo capital imperialista. 

Poder-se-ia dizer que a história se repete. O país se encontra em situação crítica em 

termos econômicos, na qual, quem sofre os impactos é a classe trabalhadora, e quem se 

sobressai é a burguesia, inicialmente, a burguesia nacional. Essa situação faz com que 

recaia sobre a classe trabalhadora a falta de subsídios fundamentais para sobreviver, 

além de ter uma direita com maioria parlamentar que está o tempo todo numa luta que 

tem como objetivo a derrubada do presidente Nicolás Maduro. Maduro, frente a esta 
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situação, tenta se fortalecer junto às Forças Armadas, agindo de maneira mínima, com 

medidas que quase não contribuem para desenvolver o país economicamente. 

Agora, a direita relança seu plano de destituir o presidente e que vai do referendo 

revogatório, por meio de proposta de emenda constitucional para encurtar o mandato, à 

política aberta para pressionar a renúncia de Maduro.  

Para La Izquierda Diario (2017 d), o governo se mostra incapaz de fornecer uma 

solução para a crise em linha com os interesses nacionais e populares dos trabalhadores, 

porque isso implicaria tomar medidas anticapitalistas verdadeiramente revolucionárias. 

Assim, para o Diario, a solução de acordo com os interesses do país e sua maioria 

sugeriria:  

Parar de pagar a dívida externa e compensação para o capital 

transnacional; expropriação sem compensação a grandes empresas de 

capitais imperialistas que operam no país, e colocá-los sob o controle 

de seus trabalhadores- não os burocratas do Estado, para colocar esses 

recursos para servir o país e as pessoas; ir para o bem público, sem 

indenização e sob controle dos trabalhadores, com a participação da 

comunidade, os principais grupos capitalistas nacionais, incluindo as 

empresas de alimentos e commodities; nacionalizar os bancos, sem 

pagamento, estabelecendo um único banco nacional sob o controle de 

seus trabalhadores [...]. 

 

Tendo em vista isto, concorda-se com o que alega o Diario, ao afirmar que as 

medidas que o governo está tomando para enfrentar a crise são fracas, então falta uma 

ação concreta para que o país se fortaleça economicamente e socialmente. 

De acordo com as informações fornecidas pela mesma fonte, La Izquierda Diario, 

Maduro considera que pode superar a escassez e "reviver" a economia. Mas, neste 

contexto, há quem ainda desfrute da economia, como a classe da burguesia nacional que 

como agente servil da dominação econômica e da política do imperialismo, tem 

faturado com a importação dos produtos necessários para a sobrevivência dos 

venezuelanos e com o rentismo. Assim, o chavismo está defendendo a estratégia de 

colaboração aberta com a burguesia nacional e o governo está trabalhando com medidas 

de ajuste “gradual”.  

Dentre as medidas, o que se observa é um caminho contínuo de inflação elevada e 

pagamento de impostos elevados, como é o próprio caso das pessoas que pagam mais 

por tudo o que compram. O governo acaba por beneficiar à elite empresarial e 

transformar isto em uma ação direta contra o povo, como com o aumento dos preços 
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dos combustíveis. Portanto, para o La Izquierda Diario, o que se conhece como "a 

regulação dos preços" como “justos” não é nada mais do que uma ficção. 

Segundo as informações do Diário Internacional, a crise foi caracterizada por um 

aumento da intervenção do Estado para regular alguns aspectos da economia capitalista. 

Entende-se, com isto, que o problema da crise está relacionado ao estatismo e à 

propriedade privada, além da corrupção. 

Com base nisto e na vitória da oposição com a maioria parlamentar, pela primeira 

vez em 16 anos, a oposição vê esta vitória como "a mudança". Para Maduro, isto é o 

início da luta entre dois modelos: o "do povo, que quer preservar as conquistas sociais 

da revolução", e "o neoliberal da burguesia, que quer privatizar tudo". 

Frente à exaustão econômica e política do chavismo, persiste durante o governo de 

Maduro um elevado interesse em manter ao seu lado a burocracia militar. O chavismo 

se depara com uma oposição ameaçadora que anseia por sua retirada do governo, o que 

seria um motivo a mais para Nicolás Maduro buscar fortalecer a lealdade dos militares 

como garantia de sua permanência no governo e/ou por um possível retorno no futuro. 

Assim, o Diario questiona se há um sentido bonapartista e anti-trabalhador se 

inclinando frente à crise no governo de Maduro. O que se considera como categoria 

importante para se pensar o governo, já que muitas vezes o mesmo é caracterizado 

como bonapartista. E, ainda para o Diario, a classe trabalhadora deve veementemente se 

opor a qualquer política que o chavismo realize, não confiando nem um pouco nas suas 

propostas que atacam os seus direitos, e deste modo, se mobilizar frente à crise que 

assola o país. 

A proposta de Henrique Capriles (Governador do Estado de Miranda, do Partido 

Primero Justicia) e o presidente da Assembleia Nacional, Henry Ramos Allup (Acción 

Democrática), conforme o El País convocou o referendo revogatório do presidente 

Nicolás Maduro. O referendo foi autorizado pelo Conselho Nacional Eleitoral da 

Venezuela (CNE), o que mostra que a oposição abriu uma luta para chegar ao poder 

central, após 16 anos do chavismo no poder. Para isto, a oposição necessitaria de 

197.978 assinaturas, correspondendo a 1% (apresentadas no final de junho de 2016) da 

norma eleitoral para satisfazer o primeiro passo exigido pela CNE.  

Porém, o cenário muda quando a oposição foi acusada de ter realizado coletas de 

assinaturas falsas. De acordo com o El País, o “Tribunal Penal de Arágua anulou o 

processo de coleta de assinaturas e reparou a fraude cometida pela MUD”. Dentre as 
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assinaturas apresentadas pela MUD como ponto de partida do processo, existiam muitas 

identidades falsas, as quais o chavismo denunciou. Enquanto o CNE certificava a 

validade das assinaturas, a cúpula chavista ameaçava ir aos tribunais para ordenar a 

suspensão do processo. A rápida resposta da Justiça garantiu que Maduro permanecesse 

no cargo e esperasse um melhor momento para enfrentar uma eleição. 

 

3.2- Maduro e o chavismo 

Identifica-se um forte giro à direita na América Latina, sabendo que a cada dia 

mais, especificamente na Venezuela, a oposição vem se fortalecendo e ameaçando o 

governo de Nicolás Maduro. 

Observamos que o governo de Maduro não possui as estratégias econômicas que 

Hugo Chávez possuía. Portanto, compreende-se que o chavismo está perdendo-as, 

porém esteja buscando fôlego em meio à crise. 

Nicolás Maduro está tendo que enfrentar a crise e as dificuldades do chavismo, 

como no caso da luta contra a oposição, o que resulta numa “guerra econômica”. Ocorre 

que muitos tentam desmascarar o madurismo, na figura do Presidente, tendo em vista as 

medidas que o mesmo toma para lidar com a crise econômica onde ‘força’ o povo a 

clamar por socorro frente aos efeitos da “guerra econômica”.  

Segundo afirma D’León, “nas condições atuais podemos argumentar claramente 

que chegou ao fim do estágio que era conhecido como ‘revolução bolivariana’. O 

chavismo pode continuar no governo, mas gerou um projeto político em fase terminal.” 

(D’LEÓN, 2016 a) 

De acordo com D’ León (2016 a), quando se fala sobre o fim da "revolução 

bolivariana", para ele, não é o fim do chavismo como corrente na vida política nacional, 

pelo contrário, o chavismo continuará a ser peça chave, seja como sobrevivente do 

governo ou da oposição em um eventual governo de direita. Além disso, a sua 

influência sobre as Forças Armadas desempenha um papel importante no contexto geral 

do país. 

O chavismo pode até estar em um processo de decadência e de enfrentamento 

constante com a direita, mas não deixa de lado o seu braço direito, no caso, as Forças 
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Armadas que, desde os primórdios do governo de Chávez, desempenharam papel 

importante e, portanto, hoje não seria diferente. 

Porém, com Maduro, muda a gravitação, sendo que mesmo assim, os militares 

desempenham um papel de maior relevância política. Por exemplo, dos trinta ministros, 

atualmente, dez são membros da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB): seis 

ativos e quatro aposentados, ocupando eles os cargos de maior impacto, para que 

tenham mais destaque em termos qualitativos. Além disso, além de ocupar posições 

ministeriais, os militares estão na vanguarda de vários governos estaduais, empresas 

públicas diretas, instituições tipicamente civis, e têm grande peso no setor empresarial 

do Estado. 

O autor ainda afirma que o atual Ministro da Defesa, general Vladimir Padrino 

López, desempenha um papel fundamental no governo e, como Maduro ordena, 

praticamente todos os ministros devem estar subordinados a este. No atual contexto 

político, os militares assumem papel vital para a manutenção do governo. 

Nicolás Maduro busca estabilidade para permanecer no governo, por isso busca 

atender às demandas de setores empresariais e, enquanto isso, a crise continua sobre o 

país e principalmente sobre a classe trabalhadora, confiando o governo à elite militar. 

A classe trabalhadora se manifesta em busca de resposta para a crise e se questiona 

de como Maduro está lidando com a mesma. 

Verifica-se, conforme a LTS, que há na Venezuela uma crise orgânica profunda e 

uma disputa sobre a transição para o pós-chavismo, na qual, os trabalhadores e os 

setores populares continuam a sofrer a crise política, econômica e social, sem que suas 

necessidades estejam representadas nessa luta. Portanto, devido a esta situação, a LTS 

acredita na necessidade de se lutar por uma Assembleia Constituinte realmente livre e 

soberana, na qual seriam colocados em discussão os assuntos do país, todos os 

problemas da classe trabalhadora, dos setores populares, dos camponeses sem terra, das 

mulheres e dos jovens. Essa Constituinte iria servir para desenvolver a mobilização 

popular dos trabalhadores para com as suas exigências. 

Entende-se que esta crise que assola a Venezuela não é recente e nem se originou 

no governo de Maduro. Porém, esse governo surgiu no meio de uma profunda crise 

econômica e política, e que está tendo que gerir o chavismo, o qual acaba perdendo, aos 

poucos, os traços do “bonapartismo sui generis” orientado para a esquerda.  
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O chavismo tem mantido uma figura presidencial forte que tem o apoio das Forças 

Armadas e da massa de mobilização, como para representar o interesse nacional que 

está em conflito com o capital e com os governos imperialistas. Os 14 anos de governo 

de Hugo Chávez deixaram uma ampla estrutura de leis que criminalizam as lutas 

operárias e populares, o direito à greve e a autonomia sindical, ou seja, que restringem 

as liberdades e as lutas, as quais são importantes para os direitos democráticos dos 

trabalhadores, afirma a LTS.  

No que se refere ao "Socialismo", para a La Izquierda Diario, existe apenas em 

discursos, pois o “país continua a ter um capitalismo dependente de renda, sujeito à 

lógica de negócios do lucro e do papel subordinado atribuído à divisão internacional de 

trabalho imposta pelo capitalismo imperialista”. (LA IZQUIERDA DIARIO, 2016b) 

Essa questão afirmada pelo La Izquierda Diario dialoga com a nossa problemática, 

na qual afirmamos que o Socialismo está envolvido por uma ilusão desenvolvimentista. 

Interessante destacar que, dentro deste cenário, o que se observa é que não há 

interesse no desenvolvimento do país, pois não se diversifica a produção nacional, e 

continua-se importando em abundância, vivendo a mercê desta importação. Assim, 

pode-se inicialmente dizer que o governo não tem uma medida real para contornar esta 

situação.  

É notável a ausência de controle sério por meio do governo para combater as raízes 

da crise econômica, do que uma medida para avançar nos acordos com os setores 

empresariais. 

A crise do chavismo, as divisões no seio da direita
44

, a insustentável situação de 

inflação/pobreza devido à crise econômica, faz com que se abra um cenário de lutas 

reivindicativas dos diversos setores de trabalhistas em defesa dos seus interesses. Isto 
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 Para Atilio Boron “há um setor que optou por desatar a violência em suas variantes mais absurdas 

como forma de instalar a imagem de uma ‘crise humanitária’– produto do desabastecimento planificado 

de produtos de primeira necessidade e a orgia de ataques, saqueios, ‘guarimbas’, incêndios de pessoas 

vivas e atentados com ‘bombas molotov’ a escolas e hospitais – para que sirva de prelúdio a uma invasão 

não menos ‘humanitária’ do Comando Sul e, aplicando a receita utilizada na Líbia para derrubar e linchar 

Gaddafi, produzir a ansiada ‘mudança de regime’ na Venezuela. Existe um setor da oposição que não 

concorda com essa metodologia porque suspeita que o final possa ser uma guerra civil na qual as massas 

chavistas, quietas por agora, saiam para batalhar e coloquem fim ao enfrentamento, infringindo uma 

esmagadora derrota aos golpistas. Porém, esta parte da oposição (vamos chamá-la de institucional ou 

dialoguista, ainda que na realidade não seja nem uma coisa nem outra) esteve durante meses submetida à 

intimidação ou à pura e simples extorsão da fração violenta, que julgava como inqualificável traição 

somente o fato de sentar-se para negociar com o governo uma saída não violenta para a crise.” 
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faz com que resulte no enfraquecimento político do governo de Maduro, o qual se 

aproxima das eleições para presidente, porém está em meio a acontecimentos que são 

contrários ao seu governo, como os movimentos populares nas ruas, os quais são 

convocados pela MUD, assim, como também está frente ao grande giro político dos 

países latino-americanos, portanto, são elementos significativos que vão gerando 

incertezas na população. 
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Considerações finais 

No mais, apontamos como a Venezuela, desde Hugo Chávez, emergiu 

impulsionada pelas Forças Armadas, e que isso não difere do governo de Nicolás 

Maduro, o que nos faz compreender que o mesmo se constrói a partir de uma força 

social de “cima para baixo”. 

No ano de 2013 ocorreu a morte de Hugo Chávez e a posse de Nicolás Maduro. Ao 

assumir interinamente a presidência venezuelana, cargo que já havia ocupado durante o 

tratamento de Chávez em Cuba, Maduro, automaticamente deparou-se com 14 anos do 

governo de Chávez, a partir dos quais buscou estabelecer sua rotina na política junto ao 

poderio militar e a burguesia venezuelana.  

Após isso, verificamos que o país entrou em uma crise econômica que se iniciou 

com a queda brusca dos preços do petróleo. Porém, a crise sempre existiu e só se 

intensifica. Assim, a mesma apareceu para o povo em forma de inflação.  

Além disso, compreende-se que a renda petroleira está nas mãos da elite, 

identificada como “boliburguesa” e que o país é dependente desta, sendo caracterizado 

como um capitalismo dependente. Como a Venezuela tem seu capital dependente da 

renda petrolífera, mantém-se refém das oscilações dos preços do petróleo no mercado 

mundial, o que gera efeitos sobre seu Produto Interno Bruto (PIB), exportações, 

importações, orçamento nacional, câmbio e inflação.  

Quanto ao bloco no poder, observa-se que o mesmo depende da renda petroleira e 

que está constituído por uma aliança de classe e frações de classe. Identifica-se a fração 

da burguesia bancária e a fração da burguesia comercial importadora, além das Forças 

Armadas. Com isso, conclui-se, inicialmente, que esta aliança, junto às Forças Armadas, 

existia com Hugo Chávez e continua com Nicolás Maduro. 

O aumento da consciência de classe é algo que entendemos como necessário para o 

avanço ao Socialismo do século XXI. O povo é o sujeito histórico e um dos autores 

principais para que isso, no caso, o Socialismo do século XXI, seja construído. Porém, o 

governo de Maduro também não está avançando na Revolução Bolivariana e, com isso, 

faz adormecer a consciência popular dentro de uma guerra econômica, a qual, 

consequentemente, limita o avanço rumo ao Socialismo do século XXI. 

Podemos constatar que não houve mudanças no que diz respeito à formação 

econômica do país, no modo de produção, mas que ocorreram algumas modificações de 
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cunho estrutural, principalmente no governo de Hugo Chávez, como por exemplo, as 

missões sociais (2003), as comunas/conselhos sociais e políticas monetárias, fiscais - 

expansivas para o crescimento econômico. Assim, este governo bolivariano buscava 

mobilizar as massas com intuito de incentivar as mudanças. Além disto, identificam-se 

alterações com relação às frações de classes, pois há novos atores sociais se apropriando 

e que se apropriaram do excedente, e que o modelo rentista petroleiro permanece sendo 

a fonte de renda natural principal do país, da qual o bloco no poder depende. Então, 

entende-se que não é o suficiente para avançar com o modelo de justiça social, o 

socialismo do século XXI.  

Entretanto, o chavismo implementou os conselhos comunais, os quais tornaram-

se importantes na busca pelo avanço ao Socialismo do século XXI, o que faz o governo 

pensar na construção de uma liderança não de “cima para baixo”, mas de “baixo para 

cima”. 

Vale salientar que, diferente do Socialismo do século XX, o Socialismo do século 

XXI recupera as ideias centrais de Karl Marx, de se querer construir uma nova 

sociedade não através do Estado (de cima para baixo), mas através do povo (de baixo 

para cima) a partir de uma prática revolucionária, como bem orienta Rosa Luxemburgo 

em seus escritos, cujo objetivo da nova sociedade é o pleno desenvolvimento humano. 

Desde a ascensão de Chávez à presidência da República, em 1999 todos os setores, 

particularmente a oficialidade do Exército, vieram se convertendo na chamada 

burguesia bolivariana (boliburguesia), proprietária de inúmeras empresas que vivem de 

parcerias público-privadas com o Estado e a PDVSA, negócios de importação e 

exportação e, sobretudo, especulação com os petrodólares. Os militares possuem ampla 

participação em muitas esferas da administração, a qual também lhes deu oportunidades 

para negociações e enriquecimento. Por fim, a fração burguesa que controla o aparato 

do Estado, controla a economia e a regulação do mercado capitalista de maneira 

praticamente absoluta. 

Sobre realidade econômica do país no governo de Nicolás Maduro percebemos, 

inicialmente, a partir de pesquisas em sites jornalísticos e sites do governo, que houve 

um avanço da direita, a qual busca o referendo revogatório do atual presidente Maduro, 

convocando o povo para uma pressão popular que leve o presidente a renunciar. Sendo 

que o governo parece não querer ceder aos anseios da oposição, no caso, a Mesa da 
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Unidade Democrática (MUD), e diz que vai lutar até o fim para sua permanência no 

poder da República Bolivariana da Venezuela. 

O diálogo entre o governo e a oposição não tinha nada a oferecer aos trabalhadores e 

ao povo venezuelano que sofrem as consequências dessa crise através da inflação, do 

desabastecimento, dos baixos salários e do desemprego. Com base nisso, o governo 

buscou acordo com a oposição para garantir a governabilidade em troca de mais 

concessões econômicas com a burguesia pró-imperialista. Porém, esse acordo não se 

manteve por muito tempo pelo fato de ter adiado as eleições regionais para 

governadores, as quais estavam previstas para dezembro de 2016.  

Nicolás Maduro, com os princípios da revolução bolivariana, precisa se afastar das 

pressões da chamada “boliburguesia” e então pautar as aspirações do povo pobre e da 

classe trabalhadora. 

Diante disso, conforme nossa presunção, a hegemonia do bloco no poder continua 

tendo a renda petroleira como base, sendo um capitalismo dependente. Há no bloco no 

poder venezuelano uma fração bancária e uma fração da burguesia comercial, porém a 

hegemonia estaria recaindo sobre a fração bancária. O bloco no poder está dado pela 

aliança entre a burguesia bancária e a burguesia comercial. 

Tendo em vista nossa ideia acerca do Socialismo do século XXI, podemos dizer, 

com base no estudo bibliográfico, que é, teoricamente, um modelo que colocaria fim no 

capitalismo com o intuito de promover micro mudanças até chegarmos a um modelo de 

justiça social. 

A revolução bolivariana convoca-nos a pensar e atuar em termos de transição, por 

isso sua importância, para não se deixar adormecer a consciência popular.  

O “país continua a ter um capitalismo dependente, sujeito à lógica de negócios do 

lucro e do papel subordinado atribuído à divisão internacional de trabalho imposta pelo 

capitalismo imperialista”.   
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