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Democracia 6: Semear o Petróleo

Petróleo e Democracia na Venezuela
Parte 1: Por que Chávez?
Norman Gall

Revolução Bolivariana, ao pé das Torres do Silêncio, 2005 - Norman Gall

A Venezuela serve de advertência para o resto da América Latina quanto aos custos da degradação e falência das
instituições públicas. A história da Venezuela é uma história do impacto das receitas petrolíferas sobre as instituições
fracas, agravada por dramáticas transformações demográficas, que precedeu a ascensão ao poder do presidente Hugo
Chávez e sua “Revolução Bolivariana”, em 1998, e que
Chávez elevou a um novo nível de desordem. A Venezuela
inspira tristeza, medo e indignação diante do que essa desordem pode acarretar.
O tenente-coronel Hugo Chávez liderou uma revolta
militar fracassada em 1992. Foi eleito presidente em 1998,
mobilizando o ressentimento provocado pelo fracasso do
sistema político frente à deterioração das condições de vida
desde o início dos anos 1980, que afetava especialmente os
pobres: inflação em alta, queda dos salários reais, violência

e criminalidade crescentes e declínio dos serviços públicos
básicos administrados por uma burocracia estatal inchada,
corrupta e ineficiente.
Outros países latino-americanos sofrem dos mesmos
problemas, mas se mantêm no caminho da estabilidade e
consolidação democrática, enquanto Chávez procura reviver formas arcaicas de populismo e ditadura militar. Em
eleições recentes, as populações do Chile, Peru, Colômbia
e México reagiram à ameaça da desordem, reafirmando sua
vocação pela estabilidade democrática como base do progresso, com isso refutando a alegação de muitos comentaNorman Gall é diretor executivo do Instituto Fernand Braudel e editor do
Braudel Papers. Este artigo retoma uma série de ensaios publicados em 1973,
quando o autor residia na Venezuela como American Universities Field Staff
Reports. Os artigos estão disponíveis em www.normangall.com.

2 BRAUDEL PAPERS

Instituto Fernand Braudel
de Economia Mundial

Associado à Fundação
Armando Alvares Penteado (FAAP)
Rua Ceará, 2 – 01243-010
São Paulo, SP
Tel.: 11 3824-9633
e-mail: ifbe@braudel.org.br
www.braudel.org.br

Conselho Diretor: Rubens Ricupero
(Presidente), Antônio Carlos Pereira
(Vice-Presidente), Alexander Bialer,
Antônio Corrêa de Lacerda, Cláudia
Costin, Claudio de Moura Castro,
Eduardo Suplicy, Eliana Cardoso, Felícia
Madeira, Francisco Gros, Geraldo Coen,
Getúlio Pereira Carvalho, Hilton Casas
de Almeida, John Schulz, José Cecchin,
Marcelo Basílio de S. Marinho, Marcos
Magalhães, Paulo Renato de Sousa,
Roberto Macedo, Sérgio Amaral e
Viveka Kaitila.
Diretor executivo: Norman Gall
Coordenadores: Patricia Mota Guedes e
Nilson Vieira Oliveira

Patrocinadores:
AES Tietê | AmBev | Banco Safra
BASF | Bradesco | Brascan | Brasmotor
British Gas/Comgas | Embraer
Fosfértil | FutureBrand
General Eletric Foundation
Instituto Unibanco | Ipiranga | Itaú
Klabin | Moore Stephens Auditores
Natura | Nestlé | O Estado de S. Paulo
Open Society Institute | Philips | Pirelli
Santander Banespa | Siemens
Souza Cruz | The Tinker Foundation
Unilever | Vitae | Voith Hydro
World Education & Development Fund

Braudel Papers é uma publicação do
Instituto Fernand Braudel de Economia
Mundial.
ISSN: 1981-6502

ristas que uma onda de populismo esquerdista estaria se espalhando pela América
Latina.
Chávez é uma figura cada vez mais
isolada na América Latina, apesar de seu
talento para aparecer na mídia e de presentear com petróleo e dinheiro os aliados
potenciais em outros países. Nas eleições
recentes no Peru e no México, seu endosso aos seus candidatos preferidos contribuiu para a derrota deles. Com a notícia
da doença de Fidel Castro, tudo indica
que o isolamento de Chávez aumentará,
se forem verdadeiras as informações de
que suas relações são tensas com o irmão
de Fidel Castro, Raúl, o atual presidente
interino de Cuba. O jornal El Nacional,
de Caracas, reportou que Chávez teria
persuadido Castro a viajar até Córdoba,
na Argentina, para uma reunião de cúpula do Mercosul, uma
semana antes de Fidel
ter sido hospitalizado
com uma hemorragia
intestinal. Em Córdoba, Castro proferiu
um discurso de três
horas e visitou o local de nascimento de
Che Guevara. Depois
disso, Chávez o conduziu pessoalmente
pela cidade num velho Cadillac presidencial que pertenceu ao ditador argentino
Juan Domingo Perón (1946-55).
O tema deste ensaio, dividido em duas
edições do Braudel Papers, é a desordem
na Venezuela e sua relação com o petróleo
e a democracia. A primeira parte analisará
as origens da desordem e o papel do petróleo e da democracia na modernização
da Venezuela. A segunda parte examinará
a performance institucional da “Revolução Bolivariana”, abarcando a ascensão de
Hugo Chávez como líder exótico e arcaico
e as perspectivas da Venezuela com e sem
Chávez.

quia velha deu lugar a um novo conjunto
de favoritos servis. Hoje, a administração
pública e as finanças do Estado se encontram em situação mais caótica. A desorganização e a falta de investimentos no setor
petrolífero nacionalizado estão reduzindo
a produção. A infra-estrutura está desabando. Os homicídios triplicaram nos últimos dez anos. A Venezuela possui hoje
o maior índice de homicídios cometidos
com armas de fogo por cada 100 mil habitantes, entre 57 países estudados pela
Unesco em 2005. Sob o controle arbitrário de Chávez, as enormes entradas de
receita petrolífera geraram mais confusão
nas finanças públicas. O governo não tem
feito os investimentos necessários para a
operação de uma sociedade complexa.
Os processos democráticos vêm sofrendo
erosão, na medida em que as instituições
públicas — as Forças
Armadas, a Assembléia Nacional, o Judiciário, os gastos do
governo e as autoridades eleitorais — passaram para o controle
pessoal de Chávez.
No entanto, a abstenção de 75% de
todos os eleitores nas
eleições legislativas de
dezembro de 2005 solapou a legitimidade do governo, que procurará renovar seu
mandato popular na eleição presidencial
marcada para dezembro de 2006.
A enxurrada de receita petrolífera possibilitou a Chávez, nos últimos anos, distribuir dinheiro por meio de programas
sociais para a população pobre. Fortalece-se com a assessoria de especialistas
cubanos, especialmente no aparelho de
segurança e nos ministérios principais, em
troca do envio de 98 mil barris diários de
petróleo venezuelano a Cuba. Os especialistas estão reorganizando o sistema de
identificação pessoal. A influência cubana
no apoio do regime Chávez vem levando
alguns venezuelanos a falar de uma futura
“Cubazuela”. Mas o poder de Chávez o
se vê ameaçado pela desordem crescente,
na medida em que seu governo não proporciona bens públicos fundamentais. De
fato, é possível que a desordem seja o le-

O petróleo gerou
a esperança que
foi investida na
democracia.

Editor: Norman Gall
Editor assistente: Nilson Vieira Oliveira

1. Introdução e visão geral
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Na “Revolução Bolivariana”, a desordem continuou a se agravar durante os
oito anos de Chávez no poder. A oligar-
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gado duradouro de Chávez, refletindo
as falhas de governos anteriores, além
de suas próprias. Essa desordem afasta a Venezuela do modelo cubano e a
aproxima dos padrões comportamentais vistos hoje na Nigéria, o maior
exemplo mundial de um petro-Estado
fracassado.
A atração exercida por Chávez tem
sua origem no ressentimento da marginalidade que tem raízes profundas
na história da Venezuela. A antropóloga Patricia Márquez observou que
os pobres apoiavam Chávez porque
ele era “um deles”, um militar de pele
morena nascido no povoado de Sabaneta de Barinas, onde as ladeiras
dos Andes se fundem com as imensas savanas que formam a extensa e
violenta fronteira venezuelana com a
Colômbia. As feições zambo de Chávez, filho de professores rurais que
militavam no COPEI (Partido SocialCristão), são moldadas pela mistura
racial indígena e negra comum entre
os venezuelanos. Chávez conquistou a
simpatia do povo com sua paixão pelo
beisebol, sua loquacidade confiante,
as provocações e os insultos que lança contra os ricos e poderosos, suas
pretensões geopolíticas, seus protestos simbólicos e atos de solidariedade
para com os pobres, seus programas
sociais e subsídios caríssimos. Mas
pode perder tudo isso com o impacto político da desorganização de uma
economia e uma sociedade inundadas
com petrodólares que não conseguem
administrar ou investir de maneira
racional. Mas a questão subjacente é
a marginalidade que Chávez procura
mobilizar para levar adiante suas metas políticas.
Foram reduzidos tanto os privilégios tradicionais quanto as liberdades
fundamentais. Ao mesmo tempo em
que os venezuelanos desfrutam um
boom do consumo financiado pelos
altos preços do petróleo, sentimentos
de medo e de impotência assaltam a
oposição política. A sensação de impotência cresce diante do fato de a
oposição não ter conseguido derrubar
Chávez, apesar de promover passea-

tas em massa, um golpe palaciano de
curta duração, uma greve geral de dois
meses que aleijou o setor petrolífero e
um referendo para encurtar seu mandato em agosto de 2004, que deu a
vitória a Chávez. “Quem quiser um
referendo para votar contra Chávez”,
disse o próprio Chávez na televisão,
em tom de ameaça, “terá que assinar
seu nome e deixar seu número de
identidade e suas digitais.” Apesar
disso, 3,5 milhões de pessoas assinaram petições para fazer o referendo,
aproveitando um dispositivo constante da Constituição promulgada pelo
próprio Chávez em 1999. Os nomes
dessas pessoas foram registrados num
banco de dados computadorizado,
conhecido como a “Lista Maisanta”,
que é usado para eliminar milhares
delas de cargos e contratos públicos,
negar-lhes a emissão de passaportes
e até mesmo documentos oficiais de
negócios como notas fiscais. Senhores idosos que operavam postos de
combustível há 30 anos receberam
cartas da estatal petrolífera Petróleos
de Venezuela (PDVSA) informando
que seu fornecimento de combustível
seria cortado.
Jogando com os ressentimentos residuais, Chávez aproveita o apartheid
de Caracas. Existe a cidade das comunidades de pobres, que se mantiveram
estagnadas ao longo da última geração, e a outra, das classes superiores,
dotada de novos shopping centers e
edifícios de escritórios de design espetacular, além de mansões de uma
vulgaridade agressiva e pretensiosa,
espalhadas pelos morros que circundam a cidade. Os novos luminares e
favoritos da “Revolução Bolivariana”
se mudam para mansões e apartamentos de cobertura de sua propriedade.
Chávez ainda fala em “semear o
petróleo” com investimentos estratégicos, para garantir a segurança econômica do país no futuro. Todos os
presidentes venezuelanos prometeram
“semear o petróleo” desde que a frase
foi cunhada, em 1936, pelo escritor e
político conservador Arturo Uslar Pietri. Apesar do discurso revolucionário

e do cerceamento das instituições democráticas, a “Revolução Bolivariana” com seu mal definido “socialismo
para o século 21”, parece apenas levar
adiante o histórico de desorganização,
desperdício colossal da receita petrolífera com investimentos fracassados
que vêm empobrecendo o povo venezuelano nas décadas recentes.
Por que esse desperdício e empobrecimento? A concentração da receita petrolífera nas mãos do Estado, distribuída por critérios políticos, privou
a Venezuela da oportunidade de criar
mecanismos de mercado e instituições
para guiar a atividade econômica, a
partir dos quais se desenvolvem a confiança, a cooperação e a concorrência,
num sistema baseado em regras. Em
uma série de pesquisas de opinião realizadas entre 1989 e 2006 pela Alfredo Keller & Associates, três quartos
dos venezuelanos disseram que a Venezuela é um dos países mais ricos do
mundo, que o papel do governo é distribuir essa riqueza de maneira justa,
que eles não têm se beneficiado dessa
riqueza, que a culpa cabe aos governos
anteriores e que “vamos ser ricos outra
vez se a corrupção for eliminada”.
O petróleo parecia conferir ao Estado poderes mágicos para transformara
nação. “O Estado é um feiticeiro magnânimo”, disse José Ignacio Cabrujas,
famoso roteirista de telenovelas, à Comissão Presidencial de Reforma Estatal, em 1984, enquanto a Venezuela
mergulhava em seu ciclo mais recente
de empobrecimento e crise política,
depois da bonança dos anos 1970 ter
terminado com o colapso dos preços
petrolíferos internacionais. Em El Estado Mágico, o historiador e antropólogo Fernando Coronil observou:
Nas batalhas públicas de atores políticos, tanto quanto nas fantasias particulares, o Estado tornou-se o lugar
para a performance de ilusões e para a
ilusão da performance, um teatro mágico em que os símbolos da vida civilizada — a história metropolitana, as
commodities, instituições, usinas siderúrgicas, autopistas, constituições —
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eram transformadas em potentes fichas
que podiam ser comprados ou copiados.
Como teatro mágico, o Estado passou a
ser um lugar dotado do poder alquímico de transmutar a riqueza líquida em
vida civilizada. Nesse Estado mágico, os
atores principais eram facilmente seduzidos pelo encantamento de sua própria
performance e acabavam por encarnar
os poderes do Estado como sendo os seus.
O petróleo gerou a esperança
investida na democracia como veículo de transformação. O vínculo
entre petróleo e democracia começou com as pressões populistas que
irromperam ao final da longa ditadura de Juan Vicent Gómez (19081935), um caudilho tradicional
andino que concedeu generosas
concessões companhias estrangeiras de petróleo quando indústria
iniciou suas operações na Venezuela quase um século atrás. Do que
começou como uma revolta estudantil fracassada contra Gómez em
1928, surgiu uma geração de líderes que formaram uma nova democracia em meado do século 20. Essa
democracia, nas décadas d, 1960 e
1970, tornou-se motivo de inveja
de outras repúblicas latino-americanas, a maioria delas submetidas a
governos militares nesses anos.
Essa nova democracia durou
quatro décadas e foi desfeita gradativamente pela desorganização e
corrupção engendradas pelo fluxo
de dinheiro que ingressou na Venezuela durante a bonança petrolífera dos anos 1970 O percurso da
democracia na Venezuela pode ser
dividido em quatro fases: (1) consolidação (1959-73), quando os
governo dos presidentes Rómulo
Betancourt, Raul Leoni e Rafael
Caldera superaram rebeliões militares e uma insurreição guerrilheira castrista para iniciar as reformas
sociais; (2) bonança petrolífera
(1974-82), que levou ao desperdício e à corrupção; (3) o declínio
do sistema bipartidário (1983-98),
começando com uma grande des-

Chávez e Lula, Recife, 2005 - Agência Estado.

valorização monetária, quando os
preços do petróleo desabaram, terminando com a eleição de Hugo
Chávez, e (4) a era de Chávez, marcada pelo governo de um homem
só, a militarização e o cerceamento
dos direitos básicos.

2. O homem marginal
A sociedade venezuelana tem
sido historicamente impactada pelas forças voláteis e dispersas que
ocupam suas margens. A “Revolução Bolivariana” representa uma retomada do conflito social que moveu as Guerras da Independência e
as guerras civis do século 19. Laureano Vallenilla Lanz, respeitado
intelectual e diplomata da época da
ditadura de Gómez, argumentou:
“Todo esses movimentos são apenas
a continuação da mesma luta iniciada em 1810, ou mesmo antes!”,
mobilizando “impulsos igualitários
reivindicações econômicas confusas”.
A marginalização histórica da
maioria da população da Venezuela,
alheia às formas estável de organização social, impediu o país de faze
bom uso da bonança financeira recebidas na oito décadas passadas,
desde a descoberta de enormes de-

pósitos de petróleo, em 1922. O
conceito de marginalidade era um
dos favoritos dos cientistas sociais
da década de 1970 Essencialmente, significa uma categoria de vida
à margem da sociedade organizada
que mantém uma relação instável
com o poder central. O crescimento demográfico intenso desde 192I
e a urbanização da população venezuelana aproximaram o problema
da marginalidade dos centros do
poder.
Muitos historiadores constatam
que as Guerras da Independência na Venezuela foram guerras civis, com conflitos social e racial de
grande selvageria. Naqueles anos,
as sociedades agrárias baseadas no
latifúndio em toda parte nas Américas foram abaladas pelas ondas de
medo saídas da sangrenta revolta
dos escravos no Haiti, influenciada
pela Revolução Francesa Num primeiro momento, os marginalizado
negros, mulatos, zambos (cafuzos) e
indígenas ressentidos contra a elite
branca local, se aliaram com os monarquistas. Após a morte no campo de batalha de seu líder, o cruel
general espanhol José Tomás Boves,
esse povo marginal passou defender
a causa da independência, liderados
por Simón Bolívar (1783-1830).
Em 1817, o general espanhol Pablo

BRAUDEL PAPERS 5

Morillo descreveu as táticas guerrilheiras deles e sua resistência nos
longos períodos que suportavam
cavalgando, em carta escrita a seu
rei:
... sua bagagem não os onera, pois
eles vestem couros de vaca e não se
preocupam com rações, já que são
saudáveis e robustos por comer carne
[dos rebanhos locais]. Apesar de seus
esforços, nossos soldados não conseguem evitar seus movimentos velozes
e habilidosos. Os llaneros [habitantes
das planícies] mergulham a cavalo
desde a margem do rio, com as selas nas cabeças e lanças entre os
dentes, atravessando com 2.000
ou 3.000 cavalos em um quarto
de hora, sem receio de se afogar
ou perder suas armas ou roupas,
como se estivessem atravessando
sobre uma ponte larga. Nossas colunas os perseguem em marchas
dolorosas, perdendo muitos homens que adoecem nesse terreno pantanoso. Considerando essas perdas, e
o cansaço e inutilidade de nossos cavalos, que não têm descanso, eles vêm
nos atacar ou nos aguardam em emboscadas.
Adorado pelos venezuelanos de
hoje, que o vêem como o Libertador da América do Sul, Simon
Bolívar perguntou a um de seus líderes por que ele servia no exército
realista. “Cobiça”, respondeu Negro
Primeiro. “Vi que todos partiam
para a guerra sem camisas e voltavam trajando um belo uniforme e
com dinheiro nos bolsos. Então eu
também quis ir à procura de minha
fortuna”. Após muita destruição,
violações e matanças de civis por
exércitos saqueadores, Bolívar, em
1815, escreveu com ironia e perplexidade que “por um evento singular, os mesmos homens libertos
e escravos que tanto contribuíram
para a vitória dos realistas, embora
pela força, [agora] transferiram sua
lealdade ao partido da independência, que não lhes ofereceu a li-

Maria Lionza

berdade
absoluta,
como fizeram
os guerrilheiros espanhóis.
Os
atuais
defensores
da independência são os mesmos seguidores de
Boves, agora unidos aos mestiços
brancos”. Em 1826, em desespero
por seu fracasso em unir os atuais
territórios da Venezuela, Colômbia
e Equador em uma única nação, a
Gran Colômbia, Bolívar escreveu:
Somos a prole vil dos espanhóis
predadores que vieram à América
para sangrá-la por inteiro e parir filhos com suas vítimas. Mais tarde, a
prole ilegítima dessas uniões juntouse
aos filhos dos escravos transportados
da África. Com tal mistura racial e
tal histórico moral, será que podemos
nos dar ao luxo de colocar as leis acima dos líderes, e os princípios acima
dos homens?
Ao lado do culto formal de Bolívar floresce o culto pagão a Maria
Lionza, uma figura mítica com raízes afroindígenas. A estátua, na via
expressa central que divide o vale
estreito de Caracas, é de uma deusa
da fertilidade, montada numa enorme anta, com braços estendidos ao
céu, erguendo um osso de pélvis

feminina. A estátua foi colocada lá
pelo ditador Marcos Pérez Jimenez
nos anos 1950. O culto cresceu
mais desde a crise econômica dos
anos 1980.
Numa palestra ministrada no
Instituto de Belas Artes de Caracas, na noite de 11 de outubro de
1911, Vallenilla Lanz descreveu o
estado primitivo de seu país como
“uma república sem cidadãos”.
Em termos de estrutura familiar,
comércio, propriedade da terra e
legitimidade de seus governos,
a Venezuela foi uma sociedade
de fato durante a maior parte de
sua história. Era um quintal de um
império espanhol mais interessado
no ouro e na prata do México e do
Peru. Quase desde o início, sua estrutura social frágil da era colonial
sofreu a erosão das revoltas e fugas
de escravos e do comércio de contrabando que devastava o monopólio imperial espanhol. No século
18, os quilombos se proliferaram.
O antropólogo Miguel Acosta Saignes constatou que “os cimarrones
(escravos fugitivos) atuavam como
intermediários no contrabando.
Essa era uma das maneiras que encontraram para sustentar-se nos
povoados que fundaram em locais
inacessíveis.” Negros f pardos (mulatos ou mestiços) fugitivos também acorreram aos lhanos (llanos),
as planícies do Sul da Venezuela.
Lá formaram os bandos de vaqueiros e cavaleiros errantes que se tornarar a feroz cavalaria das Guerras
da Independência, primeiro sob a
bandeira realista de Boves e depois
no movimento pela Independência,
liderado por Bolívar. Nesse sentido,
o Império espanhol na América foi
destruído pelos movimentos que se
desenvolveram às suas margens.
Embora tenha alcançado proporções espantosas nas décadas recentes, a marginalidade urbana na
Venezuela é muito antiga. Por volta
do final do século 18, no auge do
boom do cacau que antecedeu as
Guerras da Independência, milha-
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res de pardos e negros libertos convergiram para Caracas para erguer
moradias improvisadas m periferia
da cidade. O cronista francês François Depois observou que havia
mais negro! libertados em Caracas
do que em qualquer outra parte
do Caribe. A população de Caracas cresceu rapidamente, passando
de 18 mil habitantes em 1772 para
cerca de 40 mil em 1800, graças ao
influxo de pessoas de cor que não
tinham nenhum status claramente
definido na sociedade colonial Novamente segundo Acosta Saignes:

guerras que perdurou até o século 20.
Em 1876, uma década após as terríveis Guerras Federais, o presidente do
Congresso, Antonio Leocadio Guzmán, respondeu à mensagem publicada por seu filho, o ditador Antonio
Guzmán Blanco: “Não sei, Senhor,
porque o senhor se faz conhecer como
o Restaurador. Restaura-se algo que já
existiu previamente, mas quando foi
que verdadeiramente existiu a República da Venezuela?”.

o levava à ilha holandesa de Curaçao,
de onde tomava outro navio a vapor
para chegar ao porto de La Guaira,
de onde, então, subia até Caracas por
uma trilha primitiva, em lombo de
burro. Algumas dessas dificuldades
logísticas foram superadas em 1928
com a conclusão da rodovia Transandina, que ligou Caracas ao Estado de
Táchira, na fronteira com a Colômbia, que Gómez mandou construir
para facilitar a movimentação de
tropas contra revoltas nas províncias.
Em 1928 a Venezuela tinha
apenas duas universidades, com menos de 2.000
alunos, e um punhado de
No século 18 vemos a cidaescolas secundárias. Do pede crescer por razões diversas.
queno núcleo de estudantes
A periferia é habitada sobreda Universidade Central de
tudo por pardos. Mas negros
Caracas iriam emergir os lílibertos, índios e brancos poderes dos partidos políticos
bre também se estabelecem
modernos do país.
ali. O número de casas cresce
Ao longo do século 20
constantemente.
verificou-se uma aparente
consolidação da sociedade
Surgem muitos pedintes.
venezuelana. Sua velha dis[Os pobres e viúvos] pressiopersão política, demográfica
nam constantemente a Câe econômica passou a ser
mara Municipal para obter
sujeita a um controle cenlotes ou isenções de impostos.
tral, graças aos recursos disGrandes grupos familiares
ponibilizados pela produção
formaramse no centro da cipetrolífera, que financiou
dade e com mais parentes e
a consolidação atrasada de
agregados na periferia. Os
um Estado nacional. Góofícios de artesão não são mais
mez tornou-se um dos hopraticados apenas por branmens mais ricos da América
cos pobres, mas também por
do Sul e dividiu a riqueza
escravos. O mercado é repleto Sacerdotisa no culto a Maria Lionza, Yaracuy, 1969 - Norman Gall com sua rede de parentes e
de uma população diversificaamigos, entregando concesda, dotada de direitos muito desiguais,
Ascensão do Estado
sões petrolíferas a seus favoritos, que
numa sociedade de castas. Os impostos
Até a descoberta do petróleo, no as venderam a empresas estrangeiras
aumentam; rebeliões de índios, negros e século 20, a sociedade venezuelana com enorme lucro. Em 1913 a Shell
brancos são organizadas. É um século de era atrasada e dispersa. A logística era comprou duas grandes concessões
dinamismo extraordinário.
tão deficiente que, para se chegar do que seu patriarca, H.W.A. Deterding,
Estado andino de Mérida a Caracas, descreveu como “nosso negócio mais
O trauma das Guerras da Indepen- que hoje, percorrida em rodovia, tem colossal”. Em 1922, a Shell perfurou
dência, revivido quatro décadas mais uma distância de 680 quilômetros, um poço exploratório nas margens
tarde nas destrutivas Guerras Federais um viajante era obrigado a viajar de do lago Maracaibo, o poço Los Bartravadas entre bandos e chefes regio- trem até a margem infestada de malá- rosos /No. 2, do qual jorravam esnais pelo controle do incipiente apa- ria do lago Maracaibo, para então su- pantosos 100 mil barris por dia. Em
rato do Estado, gravaram na camada bir numa pequena embarcação que o pouco tempo a Venezuela se tornou
superior da sociedade venezuelana um levaria até a cidade de Maracaibo. Ali o maior exportador de petróleo do
senso de fracasso, temor e cansaço das ele embarcava num navio a vapor que mundo. Os advogados de três com-
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panhias americanas redigiram um
novo código do petróleo (1922) que
previa impostos e royalties baixos,
isenções de tarifas de importação, o
fim dos limites às áreas que uma só
empresa podia controlar, e menos
pressão para explorar as concessões
em pouco tempo.
Na década que antecedeu a morte de Gómez, em 1935, o valor real
da receita petrolífera se multiplicou
por cinco. Gómez criou uma nova
burocracia, comandada por amigos
seus, usando de apadrinhamento para
neutralizar seus potenciais rivais. Seus
inimigos sofriam o exílio, a prisão ou
a morte. Nas palavras de Fernando
Coronil, “seu regime realizou a unificação política e administrativa da nação e sua primeira estabilidade política desde a independência, em 1821”.
Com o petróleo, a urbanização se
acelerou. Ao longo de todo o século
20, a população rural permaneceu
em aproximadamente 3 milhões de
pessoas. Todo o crescimento demográfico foi absorvido pelas cidades
menores e maiores, que receberam
os pobres rurais e criaram uma nova
classe média dependente do Estado.
A população de Caracas mais do que
dobrou entre 1920 e 1936 e voltou
a dobrar entre 1936 e 1950. Entre
1950 e 1971, ela triplicou. Os maiores surtos de migração se seguiram a
mudanças políticas: a morte de Gómez em 1935, o golpe militar da “Revolução de Outubro”, em 1945, que
levou ao poder o populista Partido de
Acción Democrática (AD), para três
anos de conflito sectário e reformas
sociais, e a derrubada da ditadura de
Pérez Jiménez, em 1958. Da mesma
forma que no resto da América Latina, o processo de urbanização alcançou sua intensidade maior na década
de 1940. Durante todo o período de
1941 a 1961, o índice de crescimento anual de Caracas superou a média
de 7%, superior ao de qualquer outra
grande cidade latino-americana.
A morte de Gómez foi seguida por
tumultos e saques. Migrantes povoaram os morros que cercam o estreito

vale de Caracas. Mas o fato novo mais
crítico foi a agressiva classe média que
acabou por dominar a arena política,
reivindicando uma participação cada
vez maior na riqueza petrolífera distribuída pelo Estado, criando o quadro geral do estabelecimento da peculiar democracia venezuelana.
As sete décadas após a ditadura
de Gómez - excetuando a década de
governo militar (1948-1958) - não
foram apenas anos de populismo político e nacionalismo econômico crescentes. Foram anos que também viram a chegada de um grande fluxo de
habitantes da zona rural às cidades,
num dos maiores índices de urbanização do mundo, algo que agravou
os efeitos da explosão demográfica.
Ambos inflacionaram enormemente
os custos gerais do desenvolvimento
econômico e da estabilidade política,
enquanto a produtividade do setor
não petrolífero da economia venezuelana permaneceu baixa. De acordo
com Ricardo Hausmann, ex-ministro
do planejamento, atualmente professor de economia em Harvard, a
produtividade dos trabalhadores da
Venezuela caiu 36% entre 1978 e
2004, sendo que 16% dessa queda
se deu nos seis primeiros anos do governo de Hugo Chávez. Nos mesmos
anos, a produtividade nos Estados
Unidos subiu 51%, a do Chile, 98%,
a da Tailândia, 179%, e a da China,
585%. Apenas a Libéria, o Congo, Nicarágua, Geórgia e Costa do
Marfim, que sofreram guerras civis,
apresentam performances de produtividade piores que a da Venezuela. A
maioria dos venezuelanos parece não
ter consciência do vínculo histórico
entre liberdade e produtividade na
evolução das sociedades modernas.
Pobreza e desorganização
Os problemas históricos de pobreza e desorganização da Venezuela
foram definidos em 1957 por Celso
Furtado, que, quando jovem, trabalhou em Caracas como representante
da Comissão Econômica das Nações
Unidas para a América Latina (CE-

PAL), pouco antes da derrubada de
Pérez Jiménez. Furtado avaliou assim
o que viu:
A Venezuela possui o maior produto
per capita de qualquer economia subdesenvolvida no mundo. Seu produto nacional bruto por habitante, em 1956,
se aproximou de US$800, um nível
semelhante à média das nações industrializadas da Europa Ocidental. Mesmo quando se mede esse produto em termos de dispêndios feitos no interior das
fronteiras nacionais - com isso excluindo
os superávits do comércio internacional - alcança-se a cifra per capita de
US$650, que é comparável à de países
altamente desenvolvidos como a Alemanha Ocidental e representa o dobro da
média latinoamericana. Apesar disso,
a Venezuela apresenta todas as características estruturais de uma economia
subdesenvolvida. Essas características da
economia venezuelana são muito mais
acentuadas do que em muitos outros países latinoamericanos que possuem níveis muito menores de renda per capita.
Tais características envolvem a estrutura da produção e da ocupação da força
de trabalho; as grandes disparidades de
produtividade entre diferentes setores da
economia; a distribuição muito desigual
da renda entre as zonas urbana e rural e
entre grupos sociais distintos na mesma
zona; os baixos padrões de consumo da
grande massa da população, os altos índices de analfabetismo, etc.
Em 1900 a Venezuela tinha apenas
2,4 milhões de habitantes, 85% dos
quais camponeses ou trabalhadores
em fazendas. Um século mais tarde,
a população se multiplicara por mais
de dez, chegando a 27 milhões, com
90% dos venezuelanos vivendo em
cidades. Até recentemente, o petróleo
e a democracia, juntos, protegiam a
sociedade dos efeitos da desorganização, mas essa proteção foi minada
pela pressão demográfica intensa e o
declínio da potência econômica da indústria petrolífera. Enquanto a receita
petrolífera crescia em ritmo mais acelerado do que a população, o sistema
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político era capaz de administrar e absorver essa transformação demográfica notável. As exportações petrolíferas
aumentaram 5,5% ao ano entre 1930
e 1972, ao mesmo tempo em que a
população crescia no ritmo muito
acelerado de 3%. Durante a bonança
dos anos 1970, as exportações petrolíferas venezuelanas mais do que dobraram em valores constantes entre 1972
e 1980.
Depois elas retrocederam até 1988
para o nível de 1972, deixando o sistema político em crise. A renda per
capita, medida em dólares constantes, caiu 20% entre 1957, último
ano da ditadura de Pérez Jiménez, e
1989, o ano dos distúrbios do chamado Caracazo, que marcaram o começo do fim das quatro décadas de
domínio dos dois maiores partidos
políticos, a AD e o Social-Cristão
COPEI, levando à ascensão de Hugo
Chávez.
Num estudo em grande escala da
pobreza empreendido por pesquisadores da Universidade Católica, Andrés Bello atribuiu a deterioração das
condições de vida à falta de crescimento econômico: “Em 2002, quase
70% da população vivia na pobreza,
e 29% dela na pobreza crítica. Em
1978, os que viviam na pobreza eram
17%, e os que viviam na pobreza extrema somavam apenas 6%. De cada
dez trabalhadores [em 2004], cinco
atuavam na economia informal, dois
estavam desempregados, um era funcionário público e dois trabalhavam
no setor privado [...]. Quando se lida
com a pobreza, o problema não é a
cultura dos pobres, mas a cultura da
sociedade que produz a pobreza.”
As avalanches são um sinal da
pressão demográfica intensa exercida
sobre os recursos naturais e econômicos de Caracas. À medida que a densidade demográfica se multiplicava
no estreito e superpovoado vale de
Caracas, mais esgotos desciam pelas
aproximadamente 50 “quebradas”,
ou córregos estreitos, que cortam
as encostas íngremes ocupadas por
barracos. Na temporada das chuvas,

que vai de maio a setembro, são comuns enxurradas barrentas descendo
com violência pelos barrancos, pondo em risco os barracos amontoados
em suas margens. Crianças põem as
cabeças para fora das portas e das janelas de madeira e lona. Às vezes elas
se aventuram pelas passarelas toscas
que atravessam os desfiladeiros, para
olhar as águas revoltas carregando
jornais velhos, latas e excrementos
humanos depositados nas quebradas para serem levados embora pelas
enchentes. A chuva cai barulhenta sobre os telhados de zinco, sobre
os quais se colocam pesos de pedra,
pneus velhos e partes de móveis quebrados, para impedir que o vento
carregue o telhado improvisado. Mas
as águas operam de maneira mais sutil e destrutiva dentro do solo. Vazamentos subterrâneos enfraquecem as
fundações de algumas das obras de
construção monumentais erguidas
nas décadas da prosperidade petrolífera: autopistas, túneis, barragens,
estádios e torres comerciais, além
dos superbloques 23 de Enero, as 51
torres de cores pastéis que formam o
gigantesco condomínio público de
apartamentos para pobres, no topo
dos morros baixos do distrito operário de Catia, dominando o horizonte da zona oeste de Caracas, como
monumentos templários manchados
que se erguem sobre a imensa extensão de barracos, conhecidos como
ranchos.
Os ranchos assediaram e abriram
caminho à força na cidade asfaltada
de obras públicas e orçamentos governamentais, em todas as oportunidades políticas. O desmatamento
nas encostas dos morros para a construção dos ranchos tornou a erosão
muito mais rápida e violenta, provocando deslizamentos de terra sobre as superrodovias e obrigando a
retirada de centenas de famílias dos
superbloques. Quando chove nesses
morros, o solo fica como uma esponja encharcada e distendida. O perigo
aumenta quando o subsolo começa
a secar, após três ou quatro dias sem

chuva, e grandes rachaduras aparecem nas encostas dos morros. As
rachaduras mostram que os morros
e os ranchos ficaram perigosamente instáveis e podem desmoronar.
Cada novo agrupamento de ranchos
foi sendo construído sobre encostas
cada vez mais perigosas ao longo da
serra do mar que segue para o norte,
em direção ao Caribe.

3. Petróleo e democracia
O general Gómez gerou mais de
90 filhos ilegítimos, governou o que
era então um país primitivo com
mão de ferro, e morreu na cama, aos
78 anos de idade. Embora os dois
presidentes que o sucederam também fossem generais andinos, a década seguinte (1935-1945) testemunhou uma tendência liberalizante,
tanto em termos de política quanto
de gastos sociais. Essa evolução relativamente pacífica foi interrompida
pela chamada “Revolução de Outubro” de 1945, na qual um grupo de
oficiais mais jovens do exército juntou-se ao populista partido Acción
Democrática (AD) para derrubar o
regime liberal do general Isaías Medina Angarita. A reviravolta política
de 1945 marcou uma ruptura convulsiva com o passado, instalando
um regime provisório da AD, que
radicalizou o nacionalismo venezuelano no trato com as companhias
petrolíferas, inaugurando o princípio
“50- 50” de divisão igual dos lucros
do setor entre o governo e os interesses estrangeiros, e empregou os novos
recursos petrolíferos para financiar
programas sociais. O coronel Marcos
Pérez Jiménez promoveu outro golpe em 1948, afastando o governo da
AD, encabeçado pelo presidente Rómulo Gallegos, um escritor respeitado que tinha sido eleito apenas sete
meses antes. Após operar nos bastidores nos quatro anos anteriores, Pérez Jiménez assumiu plenos poderes
ditatoriais para o período abrangido
aproximadamente entre as eleições
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presidenciais fraudulentas de dezembro de 1952 e dezembro de 1957.
O governo militar de 1948-58
não gerou iniciativas importantes na
área social, nem mudanças no caráter
das relações da Venezuela com as petrolíferas. Mas a era democrática que
começou em 1958 gerou mais diplomacia petrolífera nacionalista e programas sociais ambiciosos nas áreas
da saúde, educação, habitação, reforma agrária e outras. Esses programas
foram financiados pela receita petrolífera e, por sua vez, geraram novas
pressões para arrancar mais dinheiro
do setor petrolífero.
O fato crítico no estabelecimento da democracia eleitoral na Venezuela foi a derrubada da ditadura de
Pérez Jiménez, em 23 de janeiro de
1958. O breve triênio (1945-48),
liderado pela AD e derrubado por
Pérez Jiménez, acelerou a ampliação
dos empregos no Estado e no governo, instaurou o sufrágio universal e
aumentou os gastos sociais. Os dispêndios com saúde, educação, água
e saneamento, habitação, recreação e
relações trabalhistas aumentaram de
5% sob o governo de Gómez para
uma média de 28% de orçamentos
muito maiores, sob os governos democráticos que chefiaram o país de
1958 a 1973. Estes gastos sociais, e
os empregos que eles proporcionaram, sob o patrocínio dos partidos,
atenuaram o impacto da marginalidade urbana, enquanto a receita petrolífera não parava de crescer.
A superlotação das cidades venezuelanas e o despovoamento da zona
rural foram estimulados ainda mais
pelos apelos demagógicos lançados
pelo Governo Provisório encabeçado pelo almirante Wolfgang Larrazabal, candidato presidencial nas
eleições de 1958, que decretou um
Plano de Emergência sob o qual os
camponeses podiam mudar-se para
as cidades, erguer barracos e receber
salários atraentes, trabalhando em
obras públicas reais ou fictícias. Todas as restrições à ocupação precária
de terrenos urbanos foram suspen-

sas. Em pouco tempo as periferias da
maioria das cidades ficaram repletas
de novos ranchos. A classe alta de
Caracas apoiava o Plano, visto como
meio de reduzir as tensões sociais
geradas pelas migrações em massa a
Caracas durante um período de confusão política. Entre 1959 e 1966, a
população dos ranchos de Caracas
dobrou. Em um estudo sobre os posseiros urbanos venezuelanos, Talton
F. Ray escreveu em relação ao período pós- 1958 que “o movimento de
campesinos em direção às cidades,
repentinamente atingiu proporções
tremendas. Tão concentrada foi a

zuelano desde que a produção petrolífera em grande escala começou, em
1922. Essa tentativa de diversificação
abarcou grandes investimentos largamente divulgados em três setores
principais: (1) a construção de uma
infra-estrutura moderna, sob a forma
de rodovias, pontes, aquedutos e barragens para a irrigação e a geração de
eletricidade; (2) a renovação da economia agrícola decadente, e a criação de indústrias estatais novas, tais
como a petroquímica e a siderúrgica,
além da ampliação de manufaturas
tradicionais pela substituição de importações e (3) a ampliação das ca-

Panorama de Catia, 2006 - Iatã Cannabrava.

tendência que hoje, mais bairros traçam suas origens àqueles primeiros
24 meses que se seguiram à revolução [1958] do que a qualquer outro
período”.
“Semear o petróleo”
Originalmente, “semear o petróleo” significava um programa de
desenvolvimento agrícola. Mas, nas
tumultuosas décadas da urbanização
acelerada da Venezuela, a expressão
acabou por designar a diversificação
em relação à dependência econômica total do petróleo, o produto que,
sozinho, gerou quase todo o dinheiro
depositado no Banco Central vene-

pacidades da população venezuelana,
por meio de programas sociais como
a reforma agrária e a expansão das
instalações para a educação e a saúde.
Mas o crescimento da receita petrolífera gerou uma moeda sobrevalorizada, o que desencorajou a produção nos setores que competem com
as importações, tanto hoje quanto
quando o The Economist relatou em
1952:
Nos últimos anos, a produção caiu
em vários setores da economia. Assim,
entre 1947 e 1951, a produção de
manteiga, biscoitos, cigarros, leite em pó
e sabão diminuiu, sendo que os têxteis,
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apesar de se beneficiarem tanto da proteção forte quanto de uma grande parcela de investimento do Estado, tiveram
queda de nada menos de 50% em sua
produção. Esses reveses precisam ser vistos contra o pano de fundo de uma expansão econômica geral que os superou
em muito em volume. Sua importância
não deve ser exagerada. Mas eles servem
para mostrar que a simples injeção de
ajuda do Estado, por mais generosa que
seja, não basta para garantir um desenvolvimento rápido e universal da indústria e da agricultura, sob circunstâncias
desse tipo [...]. Por um lado [a indústria
venezuelana] é atrelada à intensa atividade presente nos setores da construção
e dos transportes, e à demanda de consumo de uma população cujo padrão de
vida vem se elevando rapidamente, mas
desde uma base muito baixa; por outro,
ela é agudamente limitada pela falta de
matérias-primas, equipamentos pesados
e mão-deobra treinada. O desequilíbrio
em sua estrutura percebe-se claramente
pelo fato de que do aumento de Bs. 96
milhões (em valores de 1947) no volume da produção industrial entre 1945
e 1949, 57 milhões representavam a
cerveja.
O “semear do petróleo” começou
de fato com o “grande salto à frente” dado pela ditadura Pérez Jiménez.
Aqueles foram anos extraordinários
para a economia venezuelana, possivelmente sem paralelo na história econômica moderna. Entre 1950 e 1958
o valor das exportações petrolíferas
dobrou, e o consumo pessoal dobrou
entre 1951 e 1957 - numa taxa anual
bruta de 11%, ou 7% per capita. Entre 1948 e 1957, a indústria petrolífera rendeu US$7 bilhões em receitas
governamentais, segundo a CEPAL,
um total “maior do que todo o total
anterior da receita pública desde a
colonização do país pela Espanha”.
A prosperidade atraía migrantes não
apenas da zona rural, mas também
europeus, em sua maioria da Itália,
Portugal e Espanha.
O consumo e o acúmulo privado
aumentaram porque a receita petro-

lífera governamental deu uma série
de saltos em quantidade. Entretanto,
a Venezuela começou a manifestar
sinais de indigestão econômica. As
infusões maciças de receita petrolífera começaram a ser desviadas para
investimentos especulativos, em parte
devido à escassez de quadros técnicos e administrativos para os programas de desenvolvimento, e em parte
pelo volume de novos recursos que
surgiam a todo ano, tornando o enriquecimento pessoal algo facilmente
alcançável. Como observou a CEPAL
em 1960, “a receita foi desperdiçada
porque os preços das licitações para
contratos com o governo muitas vezes
eram mais altos em função de lucros
excessivos e irregularidades técnicas;
as técnicas de construção eram geralmente extravagantes, e os custos às
vezes eram inflados ainda mais pelo
apressamento dos projetos [...] . O dinheiro gasto pelo governo com desenvolvimento era canalizado sobretudo
para super-rodovias, prédios de escritórios, hotéis, edifícios de apartamentos e monumentos. Quase todos esses
gastos foram vertidos nas áreas que já
eram as mais desenvolvidas. O petróleo foi ‘semeado’, sim, mas a semente
não foi espalhada amplamente, nem
com prudência.”
Com os aumentos na receita petrolífera, o ambicioso programa de
construção rodoviária do governo
acelerou, iniciando o que seria o mais
importante investimento em obras
públicas. A malha viária nacional de
estradas passíveis de transitar durante o ano todo se multiplicou por 13,
entre 1938 e 1970, sendo que a quilometragem de rodovias pavimentadas
dobrou apenas na década de 1960.
Entretanto, em 1959 uma missão do
Banco Mundial observou que “o custo
da construção de estradas na Venezuela é extremamente alto. Na opinião da
missão, as deficiências administrativas
contribuem de maneira significativa
para esses custos tão inflados. O componente de mão-de-obra na construção de rodovias na Venezuela é muito alto, apesar das técnicas de capital

intensivo empregadas.” Infelizmente,
como veremos mais adiante neste
ensaio, boa parte da infra-estrutura
construída naqueles anos de boom foi
desperdiçada por falta de manutenção.
Quase a metade da renda particular venezuelana em 1957 foi para os
moradores de Caracas, apesar de apenas um sexto da população nacional
viver na cidade. No entanto, foi a população de Caracas, rica e pobre, que
repentina e inesperadamente se revoltou contra a ditadura de Pérez Jiménez, levando o ditador a fugir para o
exílio na madrugada de 23 de janeiro
de 1958.
Por que? A fonte principal da nova
riqueza das classes superiores e daqueles que integravam o governo era a especulação imobiliária e a construção.
O valor da atividade na construção
dobrou entre 1951 e 1957. A bolha
estourou depois do governo central
e suas agências autônomas terem supostamente acumulado uma dívida
pública de quase US $1, 5 bilhão em
papéis de curto prazo, refletindo os
vínculos estreitos entre o governo, a
indústria da construção e os fornecedores de materiais de construção.
Embora o regime de Pérez Jiménez tivesse recebido aproximadamente US$700 milhões (mais ou menos
US$5 bilhões em dólares de 2006)
das companhias petrolíferas em 195657 em troca de novas concessões territoriais, durante 1957 ele começou,
misteriosamente, a deixar de saldar
algumas notas de curto prazo. Essa
inadimplência nunca foi plenamente
investigada ou explicada. Parece que
tanto dinheiro entrou no Tesouro naqueles anos, tantos projetos tinham
sido iniciados e tantos contratos assinados, muitas vezes por agências
autônomas, que o governo perdeu
a conta de seus compromissos. Essa
experiência se repetiu durante a bonança petrolífera dos anos 1970, sob
o governo do presidente Carlos Andrés Pérez. A mesma coisa parece estar
acontecendo sob o boom petrolífero
atual da “Revolução Bolivariana”. Em
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The Magical State, Coronil explicou:
“Pérez Jiménez tratava seus aliados
locais não como parceiros na formulação de políticas, mas como partidários subservientes. Suas políticas não
admitiam discussão, negociação ou
acordos. Pérez Jiménez procurou governar sozinho”, traço manifestado
também por Chávez, cinco décadas
depois.
Quando o governo parou de pagar,
o balão começou a se esvaziar. A indignação e o susto gerados entre os ricos foram o suficiente para que alguns
deles começassem a conspirar contra
o ditador, no final de 1957. A crise
econômica se converteu num conflito
político pleno e em insurreição, após
o fraudulento “plebiscito” de reeleição
promovido pelo ditador em dezembro. No dia 10. de janeiro de 1958, a
Base da Força Aérea em Maracay promoveu uma revolta malsucedida. Esse
sinal de insatisfação no setor militar
conferiu novo ímpeto às manifestações de rua, em que o Partido Comunista desempenhou papel chave, sob a
bandeira da Junta Patriótica, respaldada por interesses comerciais. Três semanas depois, o ditador fugiu, diante
de um levante de massas cuja ponta
de lança era formada por uma revolta
militar e uma greve geral.
Tanto sob a democracia quanto
sob a ditadura, os benefícios de longo prazo dos enormes investimentos
públicos têm sido muito modestos.
Enquanto sucessivas mensagens presidenciais e planos quadrienais têm sido
repletos de autocongratulação em torno do “semear o petróleo”, a literatura
política e acadêmica é repleta de acusações de desperdício e extravagância.
Em seu estudo benevolente sobre o
Petróleo na Venezuela, Edwin Lieuwen escreveu, em 1953: “Em nenhum
quesito o histórico é tão negro quanto
no que diz respeito ao investimento
feito pelo governo de sua imensa receita petrolífera. Embora tenha ocorrido um influxo tremendo de impostos, o programa ‘semear o petróleo’
realizou surpreendentemente pouco”.
De acordo com Juan Pablo Pérez Al-

fonzo, duas vezes ministro de Petróleo
e arquiteto tanto da OPEP quanto da
política petrolífera nacionalista, “existe uma capacidade relativamente fixa
de empregar capital novo de maneira
útil. Quando essa capacidade é excedida, o crescimento econômico deixa
de corresponder às quantias maiores
de capital empregadas”. Nesse contexto, Pérez Alfonzo tornou-se um crítico
severo do desperdício (despilfarro) da
receita petrolífera venezuelana, tanto
por Pérez Jiménez quanto pelos governos democráticos das décadas anteriores. Nas três décadas após a queda de
Pérez Jiménez, os gastos públicos anuais se multiplicaram por oito. No final
de sua vida, denunciando a festa de
desperdício e corrupção desencadeada pela bonança petrolífera dos anos

“Estamos afundando
no excremento do
diabo.”

1970, Pérez Alfonso publicou um
livro intitulado Hundiéndonos [afundando] en el excremento del diablo.
Apareceu recentemente na Internet
um blog oposicionista em sua homenagem, El Excremento Del Diablo.
Após a queda da ditadura de Pérez
Jiménez, em 1958, o programa de “semear o petróleo” foi ampliado para fazer investimentos sociais elevados na
educação, na saúde e na reforma agrária. Mas a ampliação efetiva do ensino
básico havia sido prejudicada por métodos de ensino antiquados e o alto
índice de abandono escolar, enquanto o ensino médio, e universitário na
década anterior sofreram repetidas
paralisações provocadas pelas convulsões políticas. Um relatório publicado
em 1968 pelo Ministério da Educação observou que quase a metade das

crianças que ingressam na escola, “ao
encontrar-se numa classe com 50 ou
mais alunos, com professores em muitos casos inexperientes e com um corpo discente difícil, abandona a escola
entre a primeira e a segunda série”.
A porosidade desses programas de
desenvolvimento social, e sua perversão para que se conformassem à
estrutura social preexistente, podem
ser ilustradas pelo fato de a Venezuela ter investido mais de US$2 bilhões
(US$14 bilhões em dólares de 2006)
na reforma agrária entre 1960 e 1971.
Numa avaliação traçada do programa
em 1971, o ex-diretor do Instituto
Agrário Nacional (IAN) informou
que, de 162 mil lotes de terra supostamente entregues a “beneficiários”
camponeses nos 12 anos anteriores,
apenas 95.320 continuavam ocupados por camponeses que trabalhavam
a terra. Dos camponeses restantes,
80% não chegaram a receber os títulos de propriedade ou estavam vivendo ilegalmente, como posseiros, em
terras anteriormente entregues a outros camponeses.
Numa série de artigos incisivos publicados no jornal El Nacional sob o
título de “La Cosecha del Fracasso” (A
Colheita do Fracasso), o veterano jornalista investigativo German Carías
traçou um quadro detalhado de como
a reforma agrária havia desperdiçado
investimentos públicos enormes. O
custo geral para as 95 mil famílias
camponesas que ainda ocupam lotes
entregues na reforma agrária chega à
média de mais de US$20 mil cada,
no período de 12 anos. Mas, mesmo assim, o programa não conseguiu
cumprir suas metas básicas de aumentar a produtividade e o bem-estar da
população agrícola e de desacelerar a
migração para as cidades. Apenas cerca de 20% desses agricultores estavam
recebendo crédito supervisionado, e,
segundo Carías, muitos dos 1.500 assentamentos foram abandonados, estando “repletos de casas mortas, com
seus lotes recobertos de mato e seus
clássicos cemitérios de materiais e máquinas”. Em La Morita, assentamento
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da reforma agrária no Vale de Aragua,
onde os presidentes John Kennedy e
Rómulo Betancourt entregaram os
primeiros títulos de propriedade aos
camponeses, em 1961, a maioria dos
“beneficiários” abandonou seus lotes
quando, dois anos depois, descobriuse que o solo era altamente salino.
Um dos camponeses que permaneceu
disse a Carías: “É uma operação desonesta. O que se vê são negociatas e
comissões por toda parte. Houve até
mesmo aumentos inexplicados no
custo de construção das casas da reforma agrária, que foi calculado originalmente em Bs. 5.500 e depois subiu
para Bs. 20.000 por casa. Também
houve acordos escusos na construção
da igreja”.
Os benefícios econômicos da reforma agrária foram sendo transferidos constantemente dos camponeses
para grandes proprietários de terra
e para funcionários do IAN. Latifundiários receberam indenizações
extravagantes por suas fazendas desapropriadas, “propiciando o enriquecimento de muitos proprietários de
terras improdutivas e de seus advogados com a reforma agrária”, escreveu
Carias, mencionando “as descaradas
comissões sobre vendas e as benesses
pagas por fornecedores de insumos
agrícolas a técnicos do IAN que vendem maquinários e fertilizantes às
cooperativas camponesas, sendo que
algumas autoridades recebem comissões de 10 a 20%”. Muitos dos investimentos infra-estruturais feitos
na reforma agrária também foram
desperdiçados. Carias escreve sobre o
grande centro de reforma agrária de
Las Majaguas, no Estado de Portuguesa, onde US$100 milhões “foram
gastos para construir uma barragem
e canais de irrigação - descritos em
cartazes do governo como ‘o maior
sistema de irrigação na América Latina’ - e também por obras de infraestrutura no próprio assentamento.
Hoje a maioria dos canais está entupida, os camponeses estão perdendo suas safras, e, paradoxalmente,
o gado vem morrendo por falta de

Beira de córrego, bairro Catia (Caracas) 2005 - Norman Gall.

água no verão. A barragem imensa é
conservada por dezenas de funcionários do IAN, mas a única utilização
feita dela hoje em dia é por esportistas domingueiros vindos de Caracas
ou Valencia, que a usam para praticar esqui aquático”.
A bonança e a queda dos partidos políticos
O colapso da infra-estrutura e
o ressurgimento da marginalidade
constituem os efeitos mais visíveis
do desperdício, da negligência e da
corrupção que grassaram nas décadas
recentes, solapando as visões de prosperidade e progresso sem fim de uma
“Venezuela Saudita” amparada pelos
altos preços do petróleo. De fato, a
primeira administração do presidente Carlos Andrés Pérez (1974-79)
recebeu mais receita do que o total
combinado de todos os governos anteriores desde 1917. Terry Lynn Karl
explicou: “O boom ampliou a jurisdição do Estado e enfraqueceu sua autoridade já frágil. Ao mesmo tempo
em que carregava o Estado de novos
papéis e novas responsabilidades, ele
minou qualquer eficácia que pudesse
ter sido conquistada anteriormente,
além da legitimidade da democracia
pactuada. Embora isso não tivesse sido compreendido na época, a
resposta ao boom de 1973 desenca-

deou a gradual desestabilização do
sistema político, que explodiu com
conseqüências desastrosas quase duas
décadas mais tarde, em 1992”, com
a tentativa de golpe de Chávez contra a segunda administração Pérez
(1989-93), que acelerou a dissolução
do sistema partidário.
Quando a Comissão Presidencial
para a Reforma do Estado (COPRE)
apresentou seu relatório ao presidente Jaime Lusinchi, em 1986, após
o colapso dos preços mundiais do
petróleo de uma desvalorização monetária que chocou o país, ela identificou a partidocracia como um dos
maiores problemas da Venezuela. A
partidocracia significava o controle
extremamente centralizado das decisões partidárias, que impedia a competição aberta e regrada pelas candidaturas legislativas e as nomeações
governamentais. Os partidos também apresentavam suas próprias chapas de candidatos que disputavam o
controle das organizações profissionais, civis e de classe, como as associações de engenheiros, advogados,
médicos, contadores, professores,
funcionários públicos e entidades estudantis, desde as universidades até o
nível secundário, além dos sindicatos
de camponeses e trabalhadores e até
mesmo os concursos de beleza. O
cientista político Michael Coppedge
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observou: “Os partidos na Venezuela
têm uma preocupação em controlar
as organizações sociais que beira a
obsessão”.
Na AD, que governou a Venezuela
durante a maior parte do período democrático recente, até o impeachment
de Pérez em 1993, uma Comissão
Executiva Nacional (CEN) composta
de 20 a 30 membros escolhia todos os
candidatos ao Congresso e à maioria
das câmaras municipais, selecionando-os principalmente a partir de listas
apresentadas por organizações locais,
o que os tornava dependentes do favorecimento da CEN. Os nomes dos
candidatos não apareciam nas cédulas
de voto, deixando aos eleitores a opção de escolher chapas partidárias sem
identidades individuais. Os vínculos
entre os legisladores individuais e os
eleitores eram muito tênues. O presidente nomeava todos os governadores
de Estado, até 1993, quando uma reforma introduziu a eleição direta dos
governadores, ao lado de distritos de
membro único que escolhiam metade
dos integrantes da Câmara dos Deputados. Mas essas reformas chegaram
tarde demais para salvar o sistema político.
A vida interna intensa da partidocracia separava a classe política do
restante da população. Moisés Naim,
ex-ministro do gabinete de Pérez e
atual editor da revista Foreign Policy,
em Washington, escreveu sobre “uma
estrutura predatória de grupos vinculados ao Estado que, com o decorrer
do tempo, restringiu grandemente
sua capacidade de formulação e implementação autônoma de políticas”.
Karl descreveu a insatisfação generalizada em 1973, na véspera do aumento
nos preços do petróleo que se seguiu
à Guerra do Yom Kippur no Oriente
Médio:
Os partidos eram excessivamente centralizados e inalcançáveis; a representação era insuficiente, e a responsabilidade
dos políticos perante os eleitores era inexistente, exceto nos períodos eleitorais.
O Estado era ineficiente e permeado de

favoritismo de alto a baixo. A economia
era gravemente desequilibrada e enviesada no sentido dos consumidores ricos,
altamente concentrada e caracterizada
pelo mais alto co eficiente de importação, menor produtividade e menor grau
de utilização da capacidade industrial
em todo o continente. As estatísticas da
desigualdade eram abismais. Um quarto da população sofria de desemprego
ou subemprego, enquanto a metade não
dispunha de água corrente e esgotos. A
renda média dos 20% mais pobres era
inferior à da Colômbia, Argentina,
México ou Brasil. Em comparação com
55 outros países de renda média incluídos num ranking do Banco Mundial, a
Venezuela, apesar de figurar no quinto
lugar em termos de PIB per capita, ocupava o 17o. em termos de expectativa
de vida, 22o. em mortalidade infantil
e 40o. em níveis de consumo calórico.
A intranqüilidade em relação ao futuro
era onipresente.
Nesse clima, o presidente Carlos
Andrés Pérez suscitou grandes esperanças quando assumiu o poder
em 1974, na crista de uma maioria
eleitoral maciça, justamente no momento em que a bonança petrolífera
começava. Ele prometeu usar o dinheiro do petróleo para criar a Gran
Venezuela, nacionalizando a indústria
de petróleo e investindo em duas novas siderúrgicas para multiplicar por
sete a capacidade do país. Ao mesmo
tempo quadruplicaria sua capacidade hidrelétrica, coma ampliação da
enorme barragem de Guri. Outros investimentos ambiciosos foram feitos
nos setores petroquímico, de níquel,
cimento, celulose e papel, montagem
de aeronaves pequenas e, explorando
um grande depósito de bauxita que
tinha sido descoberto pouco antes, na
produção de alumínio.
Como faria Chávez três décadas
mais tarde, Pérez ampliou seus poderes de modo a concentrar virtualmente todas as grandes decisões
em suas próprias mãos. Governando
por decreto em seu primeiro ano no
poder, com uma ausência total de

discussão sobre sua estratégia de desenvolvimento, ignorou a ameaça da
inflação e a ausência de mão-de-obra
qualificada para levar adiante todos
os projetos, ao mesmo tempo e em
ritmo aceleradíssimo. Tanto Chávez
quanto Pérez emascularam os poderes
do Banco Central e do Ministério das
Finanças para fiscalizar os gastos. Isso
gerou um caos nas finanças públicas.
O temor da inflação virou uma grande preocupação pública, como já está
hoje sob Chávez, quando uma nova
enxurrada de dinheiro inunda o sistema financeiro. Como havia feito
Pérez, Chávez desviou as receitas petrolíferas extra-orçamentárias para um
fundo especial de desenvolvimento
posto sob seu controle pessoal. Tanto Chávez quanto Pérez patrocinaram
grandes ampliações das empresas estatais. Ambos decretaram grandes aumentos no funcionalismo público e
nos salários em toda a economia. Pérez dobrou o número de empregos de
colarinho branco no governo nacional e triplicou os gastos com pessoal
previstos no orçamento. Então, como
hoje, a corrupção tornou-se questão
de maior importância política.
O vice-presidente José Vicente
Rangel, principal operador político
de Chávez, porta-voz do movimento
guerrilheiro comunista dos anos 1960
e candidato presidencial de esquerda
na década de 1970, foi um combatente clamoroso da corrupção. Hoje ele
próprio é alvo de acusações de corrupção. Disse-me no final de 2005 que “a
corrupção continua, apesar das mudanças no governo. A velha corrupção
se reproduz na corrupção nova. A corrupção é nosso pior inimigo, depois
de Bush”. Em 1978, quando os escândalos se intensificaram com a aproximação de novas eleições, o presidente da Acción Democratica, Gonzalo
Barrios, observou com ironia: “Na
Venezuela, as autoridades públicas
roubam porque não têm razão para
não roubar”.
“Onde foi parar o dinheiro?”
[“Donde están los reales?”] era o grito da oposição nas eleições de 1978,
Continua na página 16
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Avalanche: um vislumbre do passado
Esta é uma história antiga. máquinas de terraplanagem,
Eu a conto agora porque ela levaram quase três dias e noime comoveu muito e porque tes escavando para encontrar
ilustra a marginalidade con- os corpos de oito das 12 pestínua da população venezue- soas que ocupavam o rancho
lana. Às 3h20 do domingo, de dois cômodos feito de ti28 de setembro de 1969, oito jolos ocos, da cor de salmão.
membros da família Soteldo- Os corpos de duas mulheres
Sequera, beneficiários da re- e seis crianças foram enconforma agrária que tinham mi- trados em meio aos destrogrado para Caracas,
foram soterrados vivos por um deslizamento de terras. No
bairro batizado em
homenagem ao presidente Isaías Medina
Angarita, o general
derrubado no golpe
de 1945 liderado por
Pérez Jiménez e a Acción Democratica.
O local do Bairro
Medina Angarita tinha sido um grande Bairro Medina Angarita, Caracas, 1969 - Norman Gall
terreno de depósito,
primeiro de lixo e depois para ços do televisor da família, de
a terra escavada durante a seus móveis e sua geladeira,
construção dos superbloques ao lado de outros artefatos so23 de Enero.
terrados, como discos de múO rancho em que a maior sica dançante, uma cabeça de
parte da família SetoldoSeque- boneca,garrafas de cerveja, o
ra foi soterrada sob toneladas caderno de redação de uma
de terra ficava na extremida- criança e diversos cosméticos.
de do bairro Medina Angarita, As duas mulheres eram Isaonde migrantes recentes da bel Soteldo, 28 anos, mãe de
zona rural plantaram conucos três das crianças mortas, que
(pequenas roças de subsistên- ganhava US$22 trabalhando
cia) de milho e feijão nos mor- sete dias por semana como
ros próximos a seus ranchos. cozinheira num restaurante; e
Bombeiros e soldados, usando Sofia Soteldo, 21, que era faxi-

neira no prédio da Associação
dos Professores, no centro de
Caracas.
Uma das três sobreviventes
da avalanche foi Flor Maria Soteldo, 52 anos, uma camponesa
séria e grisalha de compleição
mestiça, mãe de três das vítimas e avó das outras cinco. Até
a noite da avalanche, a história
da família SoteldoSequera não era atípica das pessoas do
campo que migravam
para Caracas. A família estava entre as 160
mil famílias camponeses “beneficiárias” da
reforma agrária venezuelana, três quintos das quais abandonaram seus lotes
de terra devido ao
insuficiente apoio financeiro e técnico e à
atração exercida pela
cidade grande. Esta é a história
de Flor Soteldo, conforme ela a
contou para mim:
“Depois da morte de Sequero, meu primeiro marido,fui
viver com Julián Sanchez,que
há dez anos nos trouxe de Yaracuy para o Estado de Portuguesa, nos Ilanos, porque ouviu falar que a reforma agrária
estava distribuindo terras ali.
Plantamos arroz e milho em
Portuguesa, mas nossas roças
se afogaram nas enchentes.
Terminamos devendo quase
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US$1.000 ao Banco Agrícola
em empréstimos para a plantação, e por isso abandonamos
nosso lote. Minhas duas filhas
já tinham ido a Caracas para
trabalhar como empregadas.
Sofia foi viver com um motorista de táxi chamado Gilberto
Acosta e teve dois filhos com
ele. Mas dois anos atrás Gilberto foi morto a tiros por um policial de trânsito que tentava assaltar um de seus passageiros.
Após a morte de Gilberto, Sofia
foi trabalhar como faxineira e
mandou me buscar, para eu vir
a Caracas cuidar dos filhos dela.
Isabel, minha outra filha, tinha
ido viver com um homem com
quem teve três filhos. Quando
esse homem a deixou, ela e
seus filhos vieram morar conosco, também. Minhas duas filhas
tinham aprendido a ler depois
de vir a Caracas, estudando
na escola noturna. Quando
elas morreram, Sofia estava na
quarta série, e Isabel, na terceira”.
“Estávamos vivendo naquele rancho havia três anos. Meu
marido, Julián Sanchez, não
estava em casa naquela noite.
Ele tinha encontrado trabalho
como guachimán (vigia), e estava no serviço aquela noite,
de modo que estávamos só em
11 no rancho. Quando anoiteceu, vimos que o porco que tínhamos no quintal estava muito inquieto. Quando fui à janela
para ver o que estava acontecendo, vi que o capim estava se
mexendo. Contei para minhas
filhas, e Sofia respondeu: “Pre-

cisamos tomar cuidado. Podem
ser ladrões atrás do porco”. O
porco passou a noite toda gritando, e eu fiquei acordada até
muito tarde. Israel, meu filho
de 15 anos tinha ido assistir a
uma luta e ainda não tinha voltado. Ele chegou finalmente à
meia-noite e meia. Então eu saí
para a torneira pública, do lado
da escadaria de cimento que
havia entre os ranchos, e enchi nossas latas de gasolina de
água para o dia seguinte. Voltei
para a casa e tirei a roupa para
dormir. Pouco depois, quando
minhas filhas desligaram a luz,
ouvi o porco gritando de novo,
desta vez desesperado, como
se quisesse escapar do cercado, enquanto ouvíamos um
barulho no morro. “Está acontecendo alguma coisa estranha,
Sofia”, eu disse a minha filha.
Sofia ligou a luz e foi à janela.
“Mamãe, pelo amor de Deus, o
morro está descendo em cima
das nossas cabeças!”, ela gritou.
Corremos para a porta,
tentando fugir. Então Isabel
gritou:”Temos que salvar as
crianças!”. Sofia me deu Ana
Irene, a filha dela, para segurar,
e entrou no rancho outra vez
para buscar as outras crianças.
José, meu filho de 13 anos, me
seguiu até a porta. Então senti
que o morro estava descendo
tudo de uma vez, e comecei
a correr, seminua, descalça e
com a garotinha nos braços.
Caí e torci uma perna, de modo
que agora mal consigo andar.
Continuei, carregando a menininha, sabendo que meu filho

José estava fugindo do meu
lado. Não entendi por completo o que tinha acontecido até
alguns minutos depois, quando
me sentei na escadaria entre os
outros ranchos, enterrando a
cabeça na minha camisola, enquanto as pessoas à minha volta gritavam.”
Uma cruz ficou fincada por
dois anos no lugar onde a família Soteldo-Sequero foi soterrada viva no Bairro Medina Angarita. Então, no início de 1972, a
cruz foi removida, e outro rancho foi erguido em seu lugar.
O rancho foi construído numa
encosta de 45 graus, e suas paredes foram feitas de restos de
madeira e folhas de zinco enferrujadas, sendo os buracos
preenchidos por maços de papel. Dentro havia uma mesa de
compensado e uma poltrona
plástica quebrada em cima do
chão de terra. A luz elétrica e a
água encanada foram instaladas seis meses antes.
“Somos de Oriente, de
Cantaura,no Estado de Anzoátegui, onde plantávamos milho
em nosso próprio conuco”, contou a jovem que vivia onde a
cruz tinha sido fincada. “Não há
mais nada lá em Anzoátegui:
não há trabalho, nada. Viemos
a Caracas há nove meses e moramos por duas semanas com
uma prima. Construímos nosso
rancho aqui porque nos cansamos de procurar um lugar.
Sabemos que é perigoso aqui
e que já morreu gente neste lugar, então quem sabe o governo nos dê uma casa boa.”
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nas quais a AD perdeu a presidência
e sua maioria no congresso. E então
veio o crash. Entre 1981 e 1986, os
ingressos petrolíferos da Venezuela
caíram em aproximadamente 60%.
Em 1983, uma grande desvalorização da moeda, que ficou conhecida
como Sexta-feira Negra, levou o país
ao pânico. O sistema bancário do país
já estava caminhando para o colapso.
Os problemas foram ganhando força
ao longo da década seguinte, até que
58 instituições financeiras falidas tiveram que ser assumidas pelo governo,
além de centenas de companhias não
financeiras vinculadas a essas instituições. Em 1995, os custos acumulados
dos socorros chegaram a 11% do PIB,
dinheiro gasto principalmente na recapitalização de bancos falidos.
Ruth de Krivoy, que era presidente
do Banco Central na época, escreveu
mais tarde que os bancos caíram no
início dos anos 1990 como “um castelo de cartas” erguido pela fraude e
o roubo, produto de uma cultura de
negócios que se tornou parte da cultura política, uma espécie de oligarquia
financeiro-política. O setor bancário
era altamente concentrado, sendo que
63% dos depósitos eram confiados a
sete bancos. Os socorros se tornaram
endêmicos no sistema financeiro. Em
1961- 63, quando os preços do petróleo caíram nos anos que se seguiram à
derrubada da ditadura Pérez Jiménez,
o governo gastou quantias equivalentes a 28% do PIB para socorrer os bancos. As operações de socorro tiveram
que ser repetidas em 1978, quando,
de maneira inacreditável, a Venezuela
gastou tanto que acumulou um déficit enorme de conta corrente (10%
do PIB) no auge da bonança petrolífera, e mais uma vez em 1981-83 e em
1985. “Os bancos lucraram por receber depósitos do governo, pagando
juros baixos ou inexistentes, e depois
reemprestando o dinheiro ao governo
e suas empresas, agências autônomas,
fornecedores e empresas contratadas”,
escreveu Krivoy. “O governo, por sua
vez, dependia dos bancos para obter
empréstimos rápidos e não tinha in-

centivo nenhum para endurecer a regulamentação dos bancos.” Quando o
Banco do Comércio faliu, em 1985,
com grandes somas depositadas por
36 órgãos estatais, os auditores constataram que 70% de seus empréstimos não saldados tinham sido feitos
a cerca de 300 empresas controladas
pelos proprietários do banco. Os funcionários públicos que depositavam
dinheiro do governo em bancos favorecidos recebiam propina de 2% a 5%
sobre os valores depositados.
A fragilidade da partidocracia venezuelana ficou clara após o chamado
Caracazo, o levante contra o plano de
austeridade imposto pelo presidente Carlos Andrés Pérez pouco depois
de ele assumir o poder pela segunda
vez, em fevereiro de 1989. O endividamento pesado do governo começou

“Os bancos caíram
como um castelo
de cartas.”
durante o boom petrolífero dos anos
1970, uma extravagância que vem
sendo repetida hoje pela “Revolução
Bolivariana”, ao mesmo tempo em
que Chávez distribui petróleo e dinheiro a potenciais aliados. A tomada
de empréstimos continuou mesmo
quando as exportações de petróleo
perderam quase dois terços de seu valor real, entre 1980 e 1986. Nas duas
décadas que se seguiram a 1977, o
valor em dólares dos gastos públicos,
somado aos juros da dívida, excedeu a
receita petrolífera. À medida que a Venezuela foi importando mais e mais,
o caos passou a prevalecer nos portos,
aeroportos e sistemas de transporte
internos. Obras enormes como as usinas siderúrgicas e de carvão de Zulia,
a ampliação da barragem de Guri e a
construção do metrô de Caracas foram paralisadas. Entre 1978 e 1988,

a dívida externa se multiplicou por
quatro, chegando a US$33 bilhões.
As finanças públicas estavam tão confusas que o governo nem sequer sabia
quanto devia, ou a quem.
Depois de seu partido ter perdido
a eleição de 1978, o comitê de ética
da AD acusou Pérez de corrupção e
tentou expulsá-lo do partido, mas ele
reconquistou o controle partidário no
final da década de 1980. Quando Pérez tomou posse em seu segundo mandato, em 1989, depois de ter prometido a volta dos bons tempos em sua
campanha, constatou que a economia
estava desabando. A inflação tinha
rompido as barreiras dos controles
de preços, gerando um mercado negro, a escassez de produtos e o racionamento. O Banco Mundial estimou
que, em 1987, a fuga de capitais já
superava a dívida externa nacional em
40%. Depois disso, os venezuelanos
passaram a enviar ainda mais dinheiro
para o exterior. Os salários reais caíram tanto que a renda da população
caiu para os níveis de 1973, enquanto
o número de famílias que viviam na
pobreza se multiplicou por dez desde
1981. Então, de repente, Pérez anunciou “A Grande Virada”, com um pacote de medidas de austeridade voltadas para o mercado que em pouco
tempo ganhou o nome de paquetazo:
negociações com o Fundo Monetário
Internacional, o fim da maioria dos
controles sobre os preços e das proteções contra importações, a alta dos
juros e das tarifas públicas, a abolição
das taxas de câmbio preferenciais e
também da corrupta agência de câmbio externo, e, a medida mais delicada
de todas, a duplicação dos preços da
gasolina subsidiados, que estavam entre os mais baixos do mundo.
Paquetazo e Caracazo
O paquetazo logo provocou o
Caracazo de 27-28 de fevereiro de
1989. A multiplicação por dois do
preço da gasolina levou os motoristas de ônibus e vans a dobrarem os
preços das passagens, violando os
controles de preços e empobrecen-
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do ainda mais os milhões de pessoas que dependiam dos transportes
públicos. Protestos espontâneos
irromperam em todo o país, levando a distúrbios em massa e saques
que se espalharam desde mercearias
e quitandas de bairro até luxuosos
shopping centers. Mais de mil estabelecimentos foram incendiados
e saqueados apenas em Caracas. O
governo recobrou o controle da situação apenas depois de suspender
as garantias constitucionais, impondo estado de sítio e prendendo milhares de pessoas. Tropas ocuparam
as ruas, matando pelo menos 400
pessoas. Foi descoberta uma vala
comum onde 68 pessoas tinham
sido enterradas clandestinamente, envoltas em sacos de lixo. Isso
levou à suspeita de que poderiam
ter morrido muito mais do que as
400 anunciadas. O Caracazo durou cinco dias e foi a maior e mais
violentamente reprimida revolta
contra medidas de austeridade na
história da América Latina. Preparou ainda o palco para a fracassada
revolta militar de fevereiro de 1992
que trouxe fama ao tenentecoronel
Hugo Chávez.
A Venezuela ia de crise em crise ao longo de toda a década de
1990. Em agosto de 1992 foram
decretadas novas medidas de estabilização: a demissão de muitos
funcionários públicos, o congelamento dos salários de outros, a
privatização de estatais e a imposição de novos impostos sobre a renda, as vendas e os bens de capital.
Três meses mais tarde, em 27 de
novembro de 1992, outra revolta
militar tentou derrubar Pérez, desta vez envolvendo membros do alto
comando, muito mais tropas e um
número muito maior de baixas, em
meio a novas acusações de corrupção contra Pérez e sua amante. Seis
meses depois, em maio de 1993, a
Suprema Corte indiciou Pérez por
alegada apropriação fraudulenta
de US$17 milhões, usando fundos
presidenciais secretos para pagar a

segurança de Violeta Chamorro,
viúva de um famoso jornalista assassinado, em sua campanha eleitoral à presidência da Nicarágua,
concorrendo com os sandinistas.
O Senado julgou o presidente culpado das acusações e o afastou do
cargo. Em 1994, a crise dos bancos, que vinha sendo Bestada havia
anos, atingiu seu auge com a falência do Banco Latino, pertencente a
Pedro Tinoco, amigo de Pérez e de
outros presidentes que tinha sido
ministro das Finanças e presidente
do Banco Central. Nesse momento,
o sistema bipartidário que gover-

Reuters.

nara a Venezuela desde 1958 já se
encontrava em processo de dissolução. Em 1993, o vaidoso e prepotente ex-presidente Rafael Caldera
(1969-74) rejeitou o Partido SocialCristão COPEI, que fundara meio
século antes, para candidatar-se à
presidência novamente, aos 78 anos
de idade, criticando os esforços de
estabilização lançados por Pérez.
Derrotou por margem estreita o
candidato Andrés Velázquez, da
Causa R, um agrupamento saído
do Partido Comunista. Meses depois, em nome da “pacificação”,
Caldera libertou Hugo Chávez da
prisão onde ele estava desde a re-

volta de fevereiro de 1992, possibilitando a Chávez levar adiante sua
carreira política. Em 1996, quando
a inflação subiu para 103%, Caldera decretou seu plano próprio de
estabilização com o FMI. Depois
de, num primeiro momento, ter
exortado a população à abstenção
em massa, em dezembro de 1998
Chávez conquistou a presidência
com 56% dos votos, como candidato de uma coalizão de esquerda
chamada Pólo Patriótico, prometendo lutar contra a corrupção e
convocar uma Assembléia Constituinte para “refundar a República”.
Sete eleições e plebiscitos foram
realizadas no prazo de três anos,
com altos níveis de abstenção que,
em dezembro de 2000, chegaram
a 77% do eleitorado. Em meio à
ampla indiferença de um eleitorado
cansado, a Venezuela ganhou uma
“Constituição Bolivariana”. Chávez
manobrou o processo com habilidade, de modo a concentrar quase
todas as alavancas do poder em suas
próprias mãos. Então a economia
petrolífera da Venezuela começou
a ruir, ao mesmo tempo em que os
preços mundiais do petróleo alcançavam níveis cada vez mais altos.
Hugo Chávez tornou-se um presidente excepcionalmente poderoso no vácuo político criado pelo
empobrecimento maciço e o processo de decadência e descrédito
dos principais partidos políticos da
Venezuela. Ele pode ser uma figura arcaica e exótica, mas, até agora,
aqueles que o subestimaram têm
saído perdendo. Muitos já tentaram analisar as complexidades de
sua personalidade descarada, gregária, sedutora e workaholic, sem
dar atenção suficiente a sua argúcia
e tenacidade. Elizabeth Burgos o
descreveu como “produto legítimo
do barroco caribenho”, alguém que
remete aos ditadores do passado,
camuflado sob clichês ideológicos,
dissimulado por sua “teatralidade
midiática que semeia o temor entre
seus opositores e os obriga a atuar
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Carro alegórico da campeã Vila Isabel, com imagem de Bolívar no Carnaval Rio 2006 - Agência Estado

no terreno que ele próprio escolhe,
impedindo-os de forjar sua estratégia própria”.
“A ascensão de Chávez ao poder
marcou o afastamento da elite política que governou a Venezuela por
meio século”, disse Teodoro Petkoff, ex-líder guerrilheiro comunista
na década de 1960, que nos anos
1990 se tornou ministro do Planejamento e hoje é o estrategistachefe do principal candidato de
oposição na eleição presidencial
marcada para 3 de dezembro, Manuel Rosales, governador de Zulia,
o maior Estado produtor de petróleo. “Com Chávez, ingressamos em
uma nova fase de nossa história,
embora eu pense que ele não estava
à altura do desafio que enfrentou.
Ele preencheu um vácuo criado na
Venezuela. Talvez sua principal realização tenha sido colocar o desastre social da Venezuela no centro
do palco. Paradoxalmente, essa foi

também sua maior falha, porque
ele não conhecia um meio de superar esse desastre. Seu discurso lhe
possibilitou conservar um vínculo
com os pobres, aos quais conferiu
um sentimento de identidade, que
mantém vivo esse vínculo.” “As
verdadeiras questões em pauta na
eleição são: o pavoroso aumento da
criminalidade, o fracasso da política
habitacional, o fracasso da luta contra a pobreza e o caráter autocrático
deste governo”.
Até agora, Chávez vem tomando
cuidado para respeitar as formalidades democráticas, já que os venezuelanos ocupam o primeiro lugar
do ranking das repúblicas latinoamericanas em termos do apoio
que manifestam à democracia, segundo pesquisas realizadas ao longo da última década pela agência
chilena de pesquisas Latinobarómetro. Ele vem fatiando movimentos
táticos para reduzir o poder de seus

inimigos. A classe dos profissionais
liberais, que forma o cerne da oposição a Chávez, não possui um programa, nem mantém contato com
os pobres que formam a base política de Chávez. Os ativistas oposicionistas se comunicam entre eles
principalmente lendo e escrevendo
correntes e blogs na Internet, alguns histéricos, alguns sofisticados.
Diante da ameaça de outra onda de
abstenção em massa na eleição presidencial marcada para 3 de dezembro, Chávez avisou que convocaria
um plebiscito que lhe possibilitaria permanecer na presidência até
2031.

4. Chávez e Bolívar
O que é esta “Revolução Bolivariana”? Trata-se de uma revolução ou de uma reencenação do
passado? E o que dizer de Bolívar?
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Simón Bolívar foi um aristocrata culto, nascido em Caracas, que
viajou pela Europa e Estados Unidos quando jovem, na época das
revoluções Francesa e napoleônica. Imbuído dos ideais de liberdade e justiça social do Iluminismo,
ele carregou consigo os tratados
de Rousseau e Montesquieu quando liderou exércitos maltrapilhos
para libertar as repúblicas andinas
de hoje do jugo colonial espanhol.
Ele foi um líder brilhante, um tático astuto e duro, eloqüente em
seus discursos e escritos, dotado de
persistência e imaginação. Conduziu seus exércitos sobre terrenos acidentados, desde a Costa do Caribe
no percurso pelos Andes, para conquistar a independência de países
que hoje são as repúblicas da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru
e Bolívia, acabando derrotado por
elites locais. Um dos livros favoritos de Chávez é O general em seu
labirinto, de Gabriel García Márquez, que relata a lenta e melancólica viajem de Bolívar pelo vale do
rio Magdalena em 1830, após sua
derrota política, para morrer de tuberculose em Santa Marta, na costa Atlântica da Colômbia. García
Márquez cita as célebres derradeiras
palavras do Libertador: “A América
é ingovernável, para nós. Aqueles
que servem a uma revolução aram
o mar [...]. Este país vai inevitavelmente cair nas mãos de massas ingovernáveis e depois, quase imperceptivelmente, passar para as mãos
de pequenos tiranos de todas as raças e cores.” Hoje em dia, Chávez
e muitos de seus seguidores estão se
esforçando para provar que Bolívar
tinha razão.
Num estudo clássico intitulado
El Culto a Bolívar (1969), o historiador Germán Carrera Damas
descreveu o culto a Bolívar como
“uma segunda religião” para os venezuelanos, “uma fórmula mágica para explicar tudo: o fracasso
dos ‘libertadores’ na construção da
nova sociedade prometida; a liber-

dade que é sufocada quando não
é pura e simplesmente trocada por
uma ditadura mal disfarçada; os
vícios, a estupidez, a ineficiência,
a cegueira e outros atributos deste
ou daquele governo [...]. Assim foi
forjada uma alavanca eficaz para
ativar a ideologia popular em concordância com objetivos e interesses na maioria das vezes impopulares: o culto a Bolívar servindo às
forças dominantes na sociedade venezuelana.” O culto a Bolívar se estende para muitos aspectos da vida
venezuelana. Quase todas as cidades do país têm sua própria Praça
Bolívar. Chávez mudou o nome do
país, que passou a ser chamado República Bolivariana da Venezuela,
com sua Constituição Bolivariana
criada pela Revolução Bolivariana.
O bolívar é a moeda venezuelana,
cotada oficialmente em US$1 =
Bs. 2.150. Com o suprimento de
moeda e os gastos governamentais
fugindo ao controle, o governo
prepara uma reforma monetária,
removendo três zeros e mudando
o nome da moeda para bolivariano. A China está construindo para
a Venezuela um satélite de comunicações que, naturalmente, receberá o nome de Bolívar. “Uma das
principais tarefas dos embaixadores
venezuelanos no exterior é a inauguração de estátuas de Bolívar em
outros países”, comentou um diplomata veterano. Circulam histórias segundo as quais Chávez era
tão devoto de Bolívar que costumava deixar uma cadeira vazia em
algumas reuniões, dizendo que o
espírito do Libertador se sentaria
ali para guiar as deliberações.
Chávez se vê como líder do culto
a Bolívar, evocando a ressurreição
do Libertador, prometendo acabar
com a corrupção e democratizar o
uso dos recursos petrolíferos, promovendo o sonho de um país sem
pobres. Sua dedicação já rendeu
alguns gestos exóticos, tais como
presentear o ditador do Zimbábue,
Robert Mugabe, em visita oficial

a Caracas, com uma réplica da espada de Bolívar. Para promover o
prestígio internacional do Libertador, Chávez ordenou que a PDVSA gastasse cerca de US$450 mil
para financiar o desfile da Escola de
Samba vencedora no Rio de Janeiro
que desfilou uma efígie de 12 metros de altura de Bolívar sobre um
carro alegórico. A imprensa venezuelana informou que 500 seguidores de Chávez viajaram ao Rio, com
suas despesas pagas pelo governo,
para assistir ao Carnaval carioca. O
jornal O Estado de S. Paulo observou em editorial:
Quem estava no camarote comprado pelo governo e o povo venezuelanos
não pôde deixar de se impressionar ao
ver o imenso boneco de Simón Bolívar, com 12 metros de altura, carregando na mão direita um coração
com luzes vermelhas piscando. Bandeiras da Venezuela foram erguidas
euforicamente por milhares de “militantes” da Unidos da Vila Isabel,
muitos dos quais, entrevistados na
TV, revelaram não ter a menor idéia
da língua, do país ou da identidade
do boneco gigante em uniforme militar que foi carregado sobre um dos
carros alegóricos da escola de samba.
Eles só sabiam que o coronel Chávez
dera muito dinheiro para a escola
montar um desfile lindo e ser coroada campeã, após 18 anos de esforços
malsucedidos.
Ditadores venezuelanos anteriores — Antonio Guzmán Blanco nas
décadas de 1870 e 1880, Gómez e
Pérez Jiménez — acreditaram ser a
encarnação do espírito de Bolívar.
Chávez não chegou ao ponto de
afirmar ser uma reencarnação de
Bolívar, mas reivindicou certa semelhança com ele, afirmando que
ambos eram zambos. “Bolívar não
foi branco”, anunciou Chávez após
a vitória da Vila Isabel no carnaval
do Rio. “Bolívar nasceu entre os
negros, ele era mais negro do que
branco. Não tinha olhos verdes.
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Bolívar era zambo.” Diferentemente de Chávez, Bolívar era admirador dos Estados Unidos, mas, sob
outros aspectos, seus objetivos geopolíticos são aproximadamente os
mesmos. No final de sua excelente
biografia de Bolívar, John Lynch
observa:
O culto tradicional a Bolívar vem
sendo usado como ideologia conveniente por ditadores militares, culminando nos regimes de Juan Vicente
Gómez e Eleazar López Contreras;
estes haviam mais ou menos respeitado o pensamento básico do libertador, mesmo quando faziam uma

representação errônea de seu significado. Mas a nova heresia, longe de
manter a continuidade com as idéias
constitucionais de Bolívar, como se
afirmava, inventou um novo atributo, o Bolívar populista, e, no caso de
Cuba, lhe deu uma nova identidade, o Bolívar socialista. Ao explorara
tendência autoritária que certamente
existiu no pensamento e na ação de
Bolívar, regimes em Cuba e Venezuela reivindicam o libertador como
patronos de suas políticas, e nesse processo, distorcem suas idéias. Assim o
Bolívar da liberdade e da igualdade é
apropriado por um regime marxista,
que não tem a liberdade e igualdade

em grande estima mas que precisa de
um substituto para o modelo soviético
fracassado. E, na Venezuela, um regime populista do século 21, em busca
de legitimidade política, é atraído a
Bolívar como ímã, outra vítima de
seu encanto. Quem poderá dizer qual
será o último?
Pobre Bolívar!
O autor agradece a Jimmy Brandon
Neves de Ávila por suas contribuições
nessa pesquisa.
Tradução: Clara Allain.
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