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Resumo: 

 

Argentina e Venezuela, consideradas como as nações latino-americanas 

com modelos de sistemas bipartidários consolidados, entraram nos últimos anos 

em períodos de instabilidade democrática. O objetivo aqui é apontar as causas 

dessas turbulências, que, em pleno século XXI, também atingem outros países da 

América Latina e são mais uma dificuldade para o desenvolvimento integral da 

democracia na região. Busca-se ainda contribuir com o debate sobre os meios de 

diminuir a possibilidade dessas ameaças ao regime. 

A instabilidade das democracias argentina e venezuelana é explicada pela 

combinação de crises econômica e de credibilidade de partidos e políticos. Por 

que, então, o Brasil, que passou pelos mesmos problemas no início dos anos 90, 

não descambou para a instabilidade democrática como seus dois vizinhos? 

A hipótese deste trabalho é que multipartidarismo e governo de coalizão, 

que diferenciam o sistema político brasileiro do argentino e do venezuelano, são 

dois aspectos que, em países com altos níveis de desigualdade socioeconômica e 

pobreza, contribuem para a estabilidade democrática. Lijphart (2003) inclui as 

duas características entre as três primeiras do modelo consensual de democracia, 

considerado por ele como o mais adequado a sociedades heterogêneas. 

A confrontação da hipótese com os casos de Argentina e Venezuela no 

século XXI, além de outros incluídos para tornar o teste mais amplo, permitiu a 

conclusão de que multipartidarismo e governo de coalizão amenizam o potencial 

desestabilizador da desigualdade para a democracia, mas, no médio prazo, são 

insuficientes sem a combinação com a inclusão social.    



 4

Abstract: 

 

Argentina and Venezuela, estimated as the Latin American nations with 

models of consolidated bipartisan systems, started in the last years periods of 

democratic instability. The purpose here is to explain the reasons of these 

turbulences that, in the 21st century, happen with another countries of the region 

and are another difficult for the complete development of the democratic in Latin 

American. The other attempt is to contribute with the debate about the ways for 

reduce the possibility of these regime’s overthrows.            

A combination of economic and politician and party’s credibility crises 

explain the instability of Argentinean and Venezuelan democracies. So why Brazil, 

that had the same problems in the beginning of the 90’s, did not started a period of 

democratic instability like his neighbors?     

The explanation of this work is that multipartism and government by 

coalition, that differentiates Brazil from Argentina and Venezuela, are two aspects 

that contribute for democratic stability in countries with many social inequality and 

poverty. Lijphart (2003) include these two characters between those that definite 

the consensual model of democracy, estimated by him as the most indicated for 

heterogeneous societies.        

The use of the explanation on the cases of Argentina and Venezuela, and 

on another ones to make the test more significant, possibilities the conclusion that 

multipartism and government of coalition reduce the potential that the social 

inequality has to instabilize the democracy, but are insufficient at the medium term 

if are not mixed with social inclusion. 
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Introdução 

 

 

 

Argentina e Venezuela, consideradas como as nações latino-americanas 

com modelos de sistemas bipartidários consolidados (Lamounier, 1992), entraram 

nos últimos anos em períodos de instabilidade democrática. O objetivo aqui é 

diagnosticar as causas dessas turbulências, que, em pleno século XXI, também 

atingem outros países da América Latina e são mais uma dificuldade para o 

desenvolvimento integral da democracia na região. Busca-se ainda contribuir com 

o debate sobre os meios de diminuir a possibilidade dessas ameaças ao regime. 

Em linhas gerais, a instabilidade das democracias argentina e venezuelana 

pode ser explicada pela combinação de crises econômica e de credibilidade de 

partidos e políticos. Em conseqüência da primeira, houve ainda a deterioração das 

condições sociais. Essa explicação poderia dar por encerrada a questão não fosse 

por um aspecto que merece reflexão: por que, então, o Brasil, que enfrentou a 

mesma combinação de problemas no início dos anos 90, não descambou para a 

instabilidade democrática como seus dois vizinhos1? 

Essa pergunta, sem a intenção de incluir o Brasil como um terceiro objeto 

de análise neste estudo, é útil para ilustrar a hipótese de trabalho. Se as crises 

mencionadas acima também existiram, em maior ou menor medida, no Brasil, o 

multipartidarismo consolidado no país e a tradição de sua democracia em contar 

                                                 
1 O entendimento é de que o processo de impeachment de Fernando Collor não chegou a gerar 
instabilidade democrática _a variante priorizada nesta pesquisa_, mas apenas política. Essa 
distinção vai ser retomada adiante. 
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com governos de coalizão são características que diferenciam o sistema político 

brasileiro do argentino e do venezuelano. 

A partir da análise dos casos da Argentina e da Venezuela no século XXI, 

pretende-se defender aqui que multipartidarismo e governo de coalizão são dois 

aspectos que, em países com altos níveis de desigualdade socioeconômica e 

pobreza, contribuem para a manutenção da estabilidade democrática _entendida 

como o respeito às regras de alternância no poder. Essa hipótese também se 

restringe a um contexto mais recente das democracias, com eleições regulares, 

livres, minimamente limpas e de participação universal.  

Lijphart (2003) inclui multipartidarismo e governo de coalizão entre os três 

primeiros traços definidores do modelo consensual de democracia, considerado 

por ele como o mais adequado a sociedades heterogêneas, já que, no majoritário, 

“as minorias que têm seu acesso ao poder sistematicamente negado irão sentir-se 

excluídas e discriminadas, podendo perder o senso de lealdade ao regime”. 

Esse mesmo diagnóstico de Lijphart sobre o potencial desestabilizador do 

modelo democrático majoritário em determinadas circunstâncias também vale 

quando, defende-se neste estudo, bipartidarismo e governo de partido único, duas 

características incluídas por ele entre as integrantes dessa variante, combinam-se 

com outras do regime consensual, como na Argentina e na Venezuela.     

No próprio modelo consensual, multipartidarismo e governo de coalizão são 

dois passos a mais para permitir a distribuição dos recursos de poder entre os 

diferentes grupos. A presença de apenas um dos dois aspectos também não se 

mostra suficiente, como indicam os países priorizados neste trabalho, mas, entre 

os dois itens, é preferível o sistema multipartidário, que, segundo Lijphart, leva à 
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aliança para governar. Tanto Argentina quanto Venezuela tiveram experiências de 

coalizões, mas que, sem a superação total do bipartidarismo, geraram um governo 

fraco politicamente ou um quadro inconsistente de alternativas partidárias.     

O entendimento que se tem aqui de multipartidarismo é a existência de ao 

menos três siglas efetivas no sistema partidário _não se adota o cálculo formal do 

número de partidos efetivos; a definição deste trabalho leva em consideração a  

representatividade (quantidade de eleitos nos níveis federal, estadual e municipal) 

e a sustentação como força política de peso. Já governo de coalizão é encarado 

como a participação de integrantes de, no mínimo, duas legendas em cargos de 

primeiro escalão, respaldadas por apoio parlamentar e com ou sem a formalização 

de um acordo por meio da definição de um programa comum de gestão. 

No médio prazo, porém, como também é possível extrair dos dois casos a 

serem analisados, mostra-se imprescindível que multipartidarismo e governo de 

coalizão estejam combinados com um avanço na melhoria das condições de vida 

da população. O nível de desenvolvimento socioeconômico do país interfere na 

sustentabilidade do seu regime democrático (Przeworski et al, 1997). 

Sem evoluir satisfatoriamente nesses três aspectos, as democracias de 

Argentina e Venezuela viram também o protesto popular tornar-se um componente 

de suas práticas políticas. Depois de, ao longo da história dos dois países, ajudar 

a combater ditaduras, a mobilização da população nas ruas cobra hoje resultados 

dos regimes democráticos e tem sido capaz de derrubar ou reerguer presidentes. 

Esta pesquisa sustenta ainda a hipótese de que, agora em discordância 

com Lijphart, o presidencialismo em si não é uma barreira a um maior grau de 

consensualismo e ao conseqüente favorecimento da estabilidade da democracia 
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em sociedades desiguais e pobres, e sim sua configuração, com a ênfase na 

presença ou não do bipartidarismo. Ou seja, países como os latino-americanos 

podem ser presidencialistas e mais consensuais, a exemplo do Brasil, estando 

assim menos sujeitos a turbulências do regime.  

A instabilidade dos governantes é uma característica da história da América 

Latina. Sua origem remonta ao século XIX, quando as guerras de independência 

deixaram o legado de exércitos dispersos e Estados frágeis, incapazes de reprimir 

as investidas para a tomada do poder. Assim, os caudilhos, que haviam liderado 

facções armadas nas lutas emancipatórias, passaram a usar essas forças para 

perseguir suas ambições políticas. Nos 70 anos iniciais da República Dominicana 

independente, por exemplo, houve 23 revoltas vitoriosas. Nesse período, a guerra 

foi o único mecanismo de transferência de poder no país (Rouquiè, 1984). 

 Também já é secular a disposição dos Estados Unidos em interferir nos 

processos políticos na América Latina. A primeira invasão de Cuba data de 1902. 

O mesmo ocorreu nos anos seguintes com Panamá, Nicarágua, Haiti e República 

Dominicana. Nessa época, a crescente importância norte-americana no cenário 

mundial levou o país a se considerar no direito de intervir militarmente na América 

Central e no Caribe, tida como uma “zona vital de segurança” (Rouquiè, 1984). 

 A partir da revolução cubana de 1959, houve um aumento da ajuda militar 

dos Estados Unidos à América Latina, em recursos financeiros e no treinamento 

de pessoal, e um maior intervencionismo norte-americano na região. Com a 

implantação do comunismo em Cuba por Fidel Castro, o subcontinente virou uma 

área de preocupação dos Estados Unidos quanto à disseminação dos regimes de 
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esquerda e ao avanço da influência da União Soviética, que rivalizava com os 

norte-americanos no contexto da Guerra Fria.      

 A América Latina contou ainda com uma extensa relação de governos e 

golpes militares. Em 1954, dos 20 países da região, 13 eram administrados por 

suas Forças Armadas. Apenas entre 1962 e 1966, foram nove tomadas de poder 

conduzidas por elas. Em 1980, dois terços da população latino-americana viviam 

sob o domínio ou sob uma administração militar de fato (Rouquiè, 1984).  

 O populismo completa o quadro de fatores históricos ligados à formação de 

uma tradição de instabilidade dos governantes na América Latina. Por seu estilo 

anti-sistema de fazer política, o líder populista tende a gerar turbulências esteja ou 

não no poder. Outro aspecto é que, ainda que não seja intrínseco a esse tipo de 

político recorrer ao golpe, representantes latino-americanos usaram o expediente 

para continuar ou chegar ao governo. Contra o líder populista, também foi comum 

a ação preventiva diante da possibilidade de radicalização de esquerda. 

 Para Ianni (1991), é inerente ao populismo a submissão do Legislativo pelo 

Executivo. Assim, todo regime dessa natureza “tende a ser forte, semiditatorial ou 

simplesmente ditatorial”. A partir daí, o autogolpe é um desdobramento natural. O 

autor chega a enumerar líderes populistas da América Latina que recorreram à via 

golpista, com a ressalva de que isso não é um padrão. 

           Além dos fatores surgidos a partir do século XIX, é possível buscar na 

história do subcontinente outros até mais distantes para embasar a tradição de 

instabilidade dos governantes na América Latina, como esboça Borón (1996). “O 

molde autoritário do capitalismo latino-americano tem raízes muito profundas, que 
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derivam de nosso passado colonial e da modalidade reacionária e dependente 

com a qual nossas sociedades se integraram ao capitalismo mundial”. 

 Quando teve encerrado seu último ciclo de regimes militares, com a escolha 

de um presidente civil em eleições no Paraguai, em 1992, a América Latina deu, 

enfim, um passo significativo para relegar ao passado a tradição de instabilidade 

dos governantes. Esse avanço, no entanto, não resistiu à conjuntura política e 

econômica das próprias democracias implantadas. 

Atingida pela crise da dívida externa na década de 80, uma parte 

significativa do subcontinente viu-se constrangida pelos organismos internacionais 

de crédito como o FMI e o Banco Mundial a aderir entre o final dos anos 80 e o 

início dos 90, como condição para renegociar seus débitos, ao programa de 

reformas defendido a partir do Consenso de Washington. A aplicação desse 

modelo combinou o tripé reformista básico da desregulação, abertura de mercado 

e privatizações com a busca por equilíbrio fiscal e queda da inflação. Apesar de ter 

provocado uma euforia inicial, por causa da redução inflacionária e da geração de 

crescimento, o principal efeito das medidas, no longo prazo, foi a deterioração das 

condições de vida da maioria da população. 

 Esse programa neoliberal também tornou os governos que o adotaram na 

América Latina mais impotentes diante do processo de globalização, sobretudo 

em relação a sua variante que Fiori (1997) chama de financeira. As reformas 

desmontaram a capacidade estatal de regular os mercados e seus fluxos de 

capitais e geraram uma extrema dependência de empréstimos e investimentos 

externos. Assim, os países ficaram sujeitos a turbulências a cada crise surgida no 

cenário internacional e obrigados a manter os equilíbrios macroeconômicos como 
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condição para ter credibilidade com os mercados, evitar sanções na forma de 

ataques especulativos e atrair recursos financeiros. 

O surgimento do neoliberalismo como ideologia, segundo Anderson (1996), 

data de 1944, por meio de Friedrich Hayek. Sua expansão, porém, só começaria 

na década de 70, com a crise do modelo econômico do Estado de bem-estar 

social nos países ocidentais desenvolvidos. Assim, chegou ao poder, entre o final 

dos anos 70 e o início dos 80, com Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald 

Reagan nos Estados Unidos _onde a implantação do ideário neoliberal foi 

matizada pelo déficit público gerado com a retomada da corrida armamentista_ e 

Helmut Kohl na Alemanha. Uma década depois, viria a expansão para o Leste 

Europeu e a América Latina, com a ressalva de que o Chile de Augusto Pinochet 

já havia abrigado a experiência precursora em nível mundial. 

Para Anderson, o neoliberalismo alcançou seus objetivos, principalmente, 

em termos sociais e políticos. No primeiro caso, por ter promovido o aumento dos 

níveis de desemprego e desigualdade, entendidos como necessários para uma 

economia de mercado eficiente. No segundo, por ter disseminado a crença de que 

não havia alternativa aos seus princípios.     

A Argentina e a Venezuela, que mais tarde viriam a enfrentar instabilidade 

democrática, estiveram, de acordo com Anderson, na linha de frente da onda de 

reformas neoliberais na América Latina a partir das posses, respectivamente, de 

Carlos Menem e Carlos Andrés Pérez em 1989. O segundo, porém, sofreu mais 

resistências políticas para a implementação das medidas, já que não contou com 

o antecedente de uma hiperinflação.  
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“Um regime que cancela a cidadania política conseguida pela reinstauração 

da democracia com a ‘descidadanização econômica e social’ provocada pelo 

apogeu do neoliberalismo pode projetar uma superficial impressão de estabilidade, 

até que de repente se produz a débâcle”, prevenia Borón (1996). 

Iniciados os anos 2000, a América Latina viu o começo de um período de 

instabilidade democrática logo no primeiro mês de 2000, com um golpe no 

Equador. No mesmo ano, houve uma tentativa no Paraguai. A partir de 2001, 

então, já no século XXI, ocorreram quedas de presidente na Argentina, na 

Venezuela, na Bolívia, no Haiti e novamente no Equador.  

Transcorrida mais de uma década desde o final do último ciclo de regimes 

militares na América Latina e superados os períodos de transição na maior parte 

dos casos, as democracias políticas da região ainda não podem ser consideradas 

estáveis. Além dos resquícios golpistas e autoritários de suas elites política e 

econômica e de seus militares, hoje a população se tornou mais um dos juízes 

que podem decidir pela queda ou não dos presidentes latino-americanos. 

Essa constatação não tem o objetivo de censurar ou referendar a realização 

de protestos. A questão aqui é saber como se configuram os quadros que levam à 

ocorrência das manifestações. Defende-se neste estudo que multipartidarismo, 

governo de coalizão e inclusão social contribuem para a estabilidade democrática. 

Na Argentina e na Venezuela, os três aspectos, ou mesmo dois deles, não 

se combinaram efetivamente em suas trajetórias democráticas mais recentes. No 

Brasil, multipartidarismo e governo de coalizão sim, o que serviu até agora para 

evitar as ameaças ao regime, mas sem inclusão social. Na Bolívia e no Equador, 

porém, só os dois primeiros itens não foram suficientes, confrontados com, por 
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exemplo, IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) situados entre os três piores 

da América do Sul _a disputa em torno dos hidrocarbonetos bolivianos, causa 

imediata da instabilidade, tem relação com a exclusão social, pois é difícil para 

uma população majoritariamente pobre aceitar a exploração de suas principais 

riquezas naturais por empresas estrangeiras. Nesses dois países, pesam também 

o descrédito político e o fator étnico, já que os grupos indígenas, que representam 

parcelas significativas das populações boliviana e equatoriana, ainda não foram 

devidamente incluídos como cidadãos e no sistema de representação. 

Por outro lado, na Índia, multipartidarismo e governo de coalizão, que se 

reveza com gabinetes de partido único, também convivem com péssimos 

indicadores sociais e um IDH pior do que os de Equador e Bolívia, mas a 

democracia indiana tem passado incólume _as disputas na nação asiática são de 

outra origem, sobretudo fronteiriça e separatista. 

Um terceiro exemplo bem-sucedido é o do Chile, onde a combinação de 

sistema multipartidário e gestão conjunta, com a vantagem de que o IDH chileno é 

o segundo melhor entre as nações sul-americanas, tem resultado igualmente em 

segurança para a ordem democrática. Outro país da América do Sul, o Uruguai, 

transitou de um bipartidarismo histórico para um maior número de siglas efetivas e 

viu isso ser acompanhado da estabilidade do regime.            

Anastasia, Ranulfo e Santos (2004) formulam outra explicação para a 

instabilidade política nos países da América do Sul _sua ênfase difere da adotada 

aqui, que prioriza a ameaça à ordem democrática. Para eles, a principal causa de 

turbulências é a incongruência entre a agenda dos atores externos e a escolhida 

pelos eleitores nas urnas mas não implantada pelo candidato vitorioso. 
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“Ou seja, a agenda preferida pelos cidadãos tem sido atropelada por 

outra, definida externamente e, muitas vezes, imposta. Como vêm 

sublinhando vários autores, as conseqüências de práticas de policy 

switches são perversas para a democracia na medida em que: 1. violam as 

preferências dos cidadãos, ao substituir a agenda por eles escolhida, nas 

urnas, por outra definida alhures [...]. As recorrentes crises de instabilidade 

política que assolam vários países da região podem ser relacionadas com a 

incompatibilidade entre as agendas interna e externa”. 

A administração Lula no Brasil e a primeira gestão Menem na Argentina, 

nas quais a incongruência entre promessas de campanha e medidas adotadas 

não deu origem a turbulências, enfraquecem esse argumento. Faz mais sentido 

considerar que o mais importante não é o descumprimento do prometido, e sim o 

sucesso ou não da agenda seguida, seja qual for.  

Os períodos que mais interessam a este trabalho são os dos governos de 

Fernando de la Rúa na Argentina (1999-2001) e Hugo Chávez na Venezuela 

(1999-2007), com ênfase nos processos que culminaram na queda dos dois 

presidentes _provisória para o venezuelano e definitiva para o argentino_, 

respectivamente em dezembro de 2001 e em abril de 2002. No caso da Argentina, 

não chegou a configurar-se um golpe de Estado, mas uma derrubada, distinção 

essa que vai ser aprofundada ao longo do texto. Já no da Venezuela, sim, houve 

um golpe, em conformidade com o modelo que se tornou clássico na história da 

América Latina, apesar de algumas peculiaridades importantes. 

As trajetórias democráticas recentes dos dois países têm como principal 

traço em comum o bipartidarismo. Na Argentina, alternam-se na Presidência 
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desde a reinstauração da democracia, em 1983, o PJ (Partido Justicialista), que é 

a legenda do peronismo, e a UCR (União Cívica Radical). Na Venezuela, a AD 

(Ação Democrática) e o Copei (social-cristão) revezaram-se de 1958 até 1993, 

quando Rafael Caldera, que já havia sido presidente pelo Copei, reelegeu-se por 

uma coligação de partidos menores. Se o critério for mais rigoroso, pode-se 

afirmar que a predominância de AD e Copei só terminou mesmo em 1998 com a 

eleição de Chávez, um político sem ligação com as forças tradicionais. 

A gestão De la Rúa foi a primeira experiência de um governo de coalizão na 

Argentina desde a redemocratização e terminou em fiasco absoluto, com a 

renúncia do presidente, após fortes protestos populares. A Aliança pelo Trabalho, 

pela Justiça e pela Educação era composta desde 1997 por UCR e Frepaso, uma 

terceira força surgida em 1994, e já havia vencido as eleições legislativas no ano 

de sua formação. As causas apontadas no início para a instabilidade democrática 

_crises econômica e de credibilidade de partidos e políticos_ estiveram fortemente 

presentes no caso argentino. Dois meses antes da queda de De la Rúa, as 

eleições legislativas de 2001 tiveram 13,23% de votos nulos e 10,76% de votos 

em branco. A situação econômica, então, era periclitante, com o país à beira da 

moratória de sua dívida externa e as condições sociais em franca decadência. 

A decretação do corralito (o bloqueio de depósitos bancários) e, a seguir, a 

do Estado de sítio, em 19 de dezembro de 2001, foram as medidas que lançaram 

a classe média às ruas, em companhia das camadas mais baixas e de agitadores 

políticos profissionais, que já participavam de saques. Um dia depois, De la Rúa, 

isolado politicamente e pressionado pelos protestos, acabou renunciando. 



 17

A coalizão liderada por ele nunca chegou a valer-se desse nome. O vice 

Carlos Chacho Álvarez, da Frepaso, renunciou logo no primeiro ano de mandato, 

após assumir o papel de levar adiante denúncias de suborno a senadores na 

aprovação de um projeto governista e não se sentir apoiado por De la Rúa. 

A Aliança enfrentou problemas de coesão desde sua formação. No curto 

período entre seu surgimento, em 1997, e a vitória nas eleições presidenciais de 

1999, ela não foi capaz de institucionalizar mecanismos de concertação (Novaro, 

2002). Também não tinha uma liderança forte na qual se apoiar. A coalizão 

prejudicava-se ainda pela linha contrária às velhas práticas políticas em que a 

Frepaso havia se afirmado, algo que a centenária UCR não pretendia encampar 

de fato. Isso gerava contradições internas, que atingiram o ápice na renúncia de 

Chacho Álvarez, e dificuldades para a negociação com o PJ e líderes sindicais. 

A administração De la Rúa foi um exemplo de governo fraco politicamente, 

em razão de sua própria natureza e da magnitude dos desafios que teve de 

encarar, reticente em contrariar interesses e incapaz de obter um acordo concreto 

de governabilidade com a principal força de oposição, que tinha a maior bancada 

no Senado. Para dificultar a via da negociação, o peronismo vinha de uma derrota 

e estava muito dividido, além de, diante do tipo de tradição bipartidária da 

democracia argentina, não ter predisposição para a colaboração. 

Diante da magnitude da crise que De la Rúa teve de administrar já como 

legado da gestão Menem (1989-1999), nem a incorporação ao governo de mais 

uma sigla, a de Domingo Cavallo, nomeado para o Ministério da Economia, foi 

suficiente para amenizar a situação. Pelo contrário, pois o ex-ministro menemista 

acabou por aglutinar os setores da oposição, mesmo a interna, em torno da 
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exigência de sua demissão. A ascensão da Frepaso também não chegou a 

representar a consolidação de um sistema multipartidário na Argentina, já que a 

durabilidade das terceiras e quartas forças como partidos efetivos continuaria a 

ser curta, como a rápida derrocada da própria Frepaso mostraria.  

Na Venezuela, que tem a democracia mais duradoura da América do Sul na 

atualidade, a instabilidade do regime não está ligada ao imobilismo do presidente, 

como na Argentina, e sim ao decisionismo e à concentração de poderes. A gestão 

Chávez, porém, não foi a única da história política recente do país a enfrentar 

turbulências. A instabilidade já havia ressurgido no final da década de 80. Em 

1989, um pacote de medidas neoliberais anunciado por Carlos Andrés Pérez (AD) 

logo no início de seu segundo mandato, depois de prometer na campanha que 

não faria isso, gerou distúrbios generalizados no país, por causa do aumento do 

preço da gasolina e, em conseqüência, do custo do transporte. 

Além dessa motivação mais imediatista, é importante descrever o contexto 

em que se deram os protestos, que tiveram um saldo oficial de 270 mortos. A 

Venezuela é o oitavo maior produtor mundial de petróleo e, portanto, um país no 

qual a população é acostumada a pagar pouco pela gasolina. Os venezuelanos 

também viam a crise da dívida externa e a queda do preço do petróleo minarem a 

capacidade de o Estado sustentar os sistemas de prestação de serviços básicos e 

de distribuição de benefícios. Recentemente, em 1983, ainda havia ocorrido uma 

desvalorização da moeda, que, até então, tinha uma cotação razoável frente ao 

dólar. Por último, o pacote neoliberal de Carlos Andrés Pérez não teve, como na 

Argentina e no Brasil, a antecedência de uma hiperinflação, que contribui para 
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desfazer resistências. Nem o presidente pôde culpar a administração anterior 

pelas dificuldades, já que sua eleição havia mantido a AD no poder.  

No governo Carlos Andrés Pérez, a crise política somou-se ao descalabro 

econômico. Em 1992, o presidente foi alvo de duas tentativas de golpe militar _a 

primeira, liderada pelo então tenente-coronel do Exército Hugo Chávez. No ano 

seguinte, o governante venezuelano ainda sofreu o impeachment, acusado de 

corrupção. Ou seja, estava configurado o quadro das crises econômica e de 

credibilidade de partidos e políticos. Nas eleições presidenciais de 1993, com mais 

do que o dobro de abstenção em relação à edição anterior, pela primeira vez o 

vencedor foi nem da AD nem do Copei. 

A instabilidade democrática voltou com a gestão Chávez, iniciada em 1999. 

A partir de então, o novo presidente começou a ter de lidar com as duas crises 

que persistiam e que haviam contribuído para sua vitória e adotou uma postura de 

confrontação com as elites, acusadas por ele de serem as responsáveis pela 

situação da Venezuela. Com isso, três anos depois, acabaria deposto por um 

golpe civil-militar e permaneceria afastado durante cerca de 48 horas. Chávez 

acumulou decisões e inimigos em diversas frentes, a partir de uma ideologia de 

que era necessário refundar o país, corrompido pelas práticas políticas anteriores, 

e levar adiante sua revolução bolivariana. 

A pregação desse mito refundacional é uma das características que liga 

Chávez a líderes populistas do passado da América Latina. O nome do partido 

chavista, MVR (Movimento Quinta República), é uma alusão à idéia de que era 

necessário fundar uma nova República. Outro traço que relaciona o presidente 

venezuelano ao populismo é sua atuação no incentivo a uma participação política 
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mais ativa das classes baixas. Essa participação é entendida mais como uma 

busca do ativismo cívico, mediado pelo líder, do que como um estímulo à filiação 

partidária _vide as freqüentes convocações oficiais a manifestações de rua e os 

círculos bolivarianos (organizações comunitárias, incentivadas pelo Estado, para a 

sustentação política e a atuação conjunta em relação à prestação de serviços 

públicos). Por outro lado, o chavismo e o governo que conduz não podem ser 

definidos como o resultado de uma aliança de classes, o que os diferencia dos 

regimes populistas latino-americanos descritos por Ianni (1991).     

Uma visão negativa da política e da democracia tradicionais determinou a 

maneira como Chávez lidou com a crise de credibilidade de partidos e políticos. 

Sua ascensão à Presidência foi como um líder carismático e anti-sistema, que fez 

campanha em nome da substituição da velha classe política corrompida. Já seu 

partido, uma palavra que, por sinal, desapareceu da Constituição idealizada pelo 

chavismo, é um movimento personalista com fins, sobretudo, eleitorais. O MVR, 

por exemplo, continua a ter Chávez, inclusive formalmente, no topo de sua 

estrutura hierárquica, apesar do crescimento registrado desde as eleições de 1998 

e de administrar hoje 16 das 24 unidades da federação. 

Outra característica da visão política do presidente venezuelano é a 

valorização da participação militar: a nova Constituição deu aos integrantes das 

Forças Armadas o direito de votar; o primeiro escalão de governo é recheado de 

militares; e as tropas são freqüentemente chamadas a colaborarem na prestação 

de serviços básicos e em trabalhos de assistência emergencial. 

O decisionismo de Chávez atingiu seu ponto alto com o anúncio em 

novembro de 2001 de um pacote de 49 decretos, emitido por meio da Lei 
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Habilitante _uma autorização concedida pela Assembléia Nacional para que o 

presidente possa legislar sem a interferência da Casa. No mês seguinte, as 

principais associações de trabalhadores e empresários convocaram a primeira 

greve geral contra a administração Chávez. 

Nesse momento, a mídia também já fazia parte da aliança antichavista. Em 

abril de 2002, quando Chávez foi deposto, o grupo contou ainda com a atuação 

decisiva de setores militares e, no mínimo, a anuência do governo George W. 

Bush aos planos golpistas. Consumada a deposição, os Estados Unidos deram 

apoio ao presidente empossado, o empresário Pedro Carmona. 

Desde os anos 80, propostas de reforma institucional vinham em processo 

de discussão e aprovação na Venezuela. A mais importante a ser implantada foi a 

eleição para governador a partir de 1989 _até então, o presidente fazia as 

indicações. Isso abriu a possibilidade do surgimento de novas lideranças, mesmo 

nas legendas tradicionais, o que chegou a ocorrer, mas, como a crise política já se 

manifestava, a renovação acabou prejudicada. No último período presidencial 

antes de Chávez eleger-se, chegou a haver formalmente um governo de coalizão, 

mas sem que um sistema multipartidário já tivesse se afirmado.  

Com a eleição de Chávez, o bipartidarismo de fato encerrou-se. O que 

passou a se enfraquecer, por outro lado, foi o governo de coalizão. Apesar de ter 

sido eleito por uma coligação partidária, o presidente venezuelano não abre muito 

espaço em seu ministério para integrantes das outras forças e não tem como 

política a valorização dessa participação. O estilo de administrar de Chávez 

também contribui para que a variedade atual de siglas transforme-se, na prática, 

num modelo bipolar _pois são dois pólos, e não dois partidos_ e de jogo de soma 
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zero. Com o nível de confrontação e, conseqüentemente, de polarização que se 

instaurou no país, acabam por só existir a situação e a oposição, ou os chavistas e 

os esquálidos, como os primeiros chamam os oposicionistas. 

Se o bipartidarismo e as crises econômica e de credibilidade política são 

aspectos em comum no desenvolvimento dos processos de instabilidade 

democrática na Argentina e na Venezuela, há uma diferença significativa entre os 

dois casos. No venezuelano, essa perda de credibilidade implicou no redesenho 

dos sistemas político e partidário e no fortalecimento e na eleição de um líder que 

não pertencia à classe política tradicional, enquanto no argentino, isso não 

ocorreu. O peronismo e a UCR continuam a ser as duas principais forças, e o 

presidente eleito após os protestos por “que se vayan todos” foi Néstor Kirchner, 

que era governador pelo PJ havia 12 anos. 

Como se explicam esses resultados opostos nas respectivas eleições 

presidenciais? Pela interpretação deste estudo, de duas maneiras principais, que 

se complementam. Em primeiro lugar, o peculiar processo de escolha do 

candidato peronista teve um efeito de renovação. Com três candidaturas surgidas 

das fileiras do partido, as diversas correntes internas do peronismo puderam estar 

representadas na disputa e, ao mesmo tempo, sem que nenhuma tivesse o direito 

de carregar o nome da legenda. A segunda explicação é que, na Argentina, não 

houve o fortalecimento de um líder carismático e anti-sistema político, como 

Chávez, que pudesse canalizar o voto de protesto contra a classe política. Isso é 

reforçado pelo fato de que os argentinos haviam se frustrado recentemente ao 

apostar numa força com um discurso contra os políticos tradicionais, a Frepaso. 
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Os casos argentino e venezuelano permitem, portanto, que se extraia a 

hipótese de que a engenharia institucional de linha consensualista e a inclusão 

social, em países com altos níveis de desigualdade socioeconômica e pobreza, 

contribuem para a sustentabilidade da democracia a longo prazo. Fraca ou forte, 

uma administração com poucos canais de negociação e sem mecanismos de 

contrapeso fica mais sujeita à radicalização dos conflitos e, em conseqüência, ao 

desrespeito às regras de alternância no poder. Multipartidarismo e governo de 

coalizão interferem para que haja menos possibilidade de turbulências do regime 

em sociedades desiguais, abrindo mais espaço para que os excluídos do sistema 

político possam participar dele, e não contestá-lo. No médio prazo, porém, esse 

desenho institucional tende a ser insuficiente para evitar a instabilidade 

democrática se não for combinado com a diminuição da exclusão social. 
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Argentina: rechaço popular e fim de um ciclo econômico 

 

 

 

Durante mais de dez anos, a paridade entre o peso e o dólar foi a idéia fixa 

dos argentinos, ou, como define Novaro (2002), o recurso essencial para a 

governabilidade. O país se afundava na crise econômica, mas nem os seguidos 

governos nem uma parte significativa da população, como demonstram pesquisas 

de opinião, falavam em outra coisa que não na manutenção do sistema.  

Ao final, a desvalorização do peso só veio de uma forma inexorável depois 

de seguidos protestos populares contra o governo De la Rua, que atingiram o 

ápice com a derrubada do presidente, levado a renunciar. Mesmo seu primeiro 

substituto, o peronista Adolfo Rodríguez Saá, manteve a paridade. Foi só Eduardo 

Duhalde, também do PJ e último a assumir, quem colocou fim ao sistema ao ser 

eleito pelo Congresso após a renúncia de Rodríguez Saá.     

A paridade foi o único alvo do apego dos argentinos num momento em que 

sua sociedade beirava o caos. Essa situação contribuiu para prolongar a crise, já 

que a manutenção da convertibilidade também se tornou o último recurso de um 

governo enfraquecido, apesar de essa continuidade mostrar-se insustentável, 

enquanto parte da elite local acirrava a pressão pelo fim do sistema. 

Esse quadro é uma amostra do que passou a Argentina, sobretudo entre o 

final de 2001 e o início de 2002, quando o país teve cinco presidentes (três eleitos, 

direta ou indiretamente, e dois que assumiram para conduzir a transição). Para 

que se chegasse a esse nível de instabilidade, contribuíram as crises econômica e 
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de credibilidade de partidos e políticos e a incapacidade de Fernando de la Rúa 

em processar os conflitos e tomar decisões que contrariassem interesses. 

Característica essa que, ao fazer com que as disputas se prolongassem 

indefinidamente e se radicalizassem, tornou-se mais problemática num sistema 

bipartidário do tipo argentino, com tendência ao jogo de soma zero.          

Depois de dois mandatos seguidos do peronista Carlos Menem, a conquista 

da Presidência por De la Rúa demonstrava que a demanda dos eleitores era por 

alguma correção de rumo, afinal, o candidato vitorioso vinha da oposição. Isso, 

porém, não foi colocado em prática. Mesmo a moralização política alardeada 

durante a campanha, avançou pouco, como atesta o escândalo de suborno no 

Senado, que culminou na renúncia do vice-presidente da República.     

A vitória da Aliança nas eleições presidenciais de 1999 começou a se tornar 

realidade dois anos antes, quando a coalizão entre a UCR e a Frepaso se formou 

e obteve mais cadeiras do que o PJ na disputa para o Congresso. A União Cívica 

Radical, com mais de 100 anos de existência, é o partido argentino mais antigo e, 

assim como a sigla peronista, possui a característica de movimento, por abrigar 

diferentes tendências políticas e pela falta de coesão, apesar de ter uma estrutura 

mais vertical e mecanismos de decisão interna mais institucionalizados do que o 

PJ. Desde a redemocratização do país, em 1983, o radicalismo já havia vencido a 

eleição daquele ano, com Raúl Alfonsín. Sua administração também terminara 

pouco antes do final do mandato, com a antecipação da transferência de poder 

por causa da incapacidade governamental em combater a hiperinflação. 

Em sua volta ao comando do país, a UCR padeceu do mesmo problema 

que havia atingido o PJ no segundo mandato de Menem. Em ambos os períodos, 
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os partidos no governo foram ao mesmo tempo situação e oposição.  No caso dos 

radicais, foi exatamente o último presidente eleito pela legenda, Alfonsín, quem 

centralizou a insatisfação interna com a gestão De la Rúa.         

Já a Frepaso formou-se em 1994, a partir da convergência de integrantes 

de organizações da sociedade civil, sindicalistas e egressos do peronismo, do 

radicalismo, do socialismo, de pequenos partidos de esquerda e da democracia 

cristã. Com base num discurso de luta contra a desigualdade socioeconômica e 

defesa da transparência e do combate à corrupção, demandas que ganharam 

apelo popular diante dos custos sociais e do acúmulo de escândalos do período 

menemista, a Frente para um País Solidário fortaleceu-se como alternativa de 

centro-esquerda e tornou-se nessa conjuntura a terceira força política nacional. 

A coesão do partido, com a diversidade de origens de seus integrantes, 

deu-se mais em torno das principais lideranças, sobretudo Carlos Chacho Álvarez, 

um ex-peronista que viria a se tornar vice-presidente, e Graciela Fernández 

Meijide, proveniente do movimento de direitos humanos e cabeça da vitoriosa lista 

de deputados da Aliança na Província de Buenos Aires em 1997. O personalismo, 

ademais, não foi atenuado pela institucionalização de mecanismos de decisão 

interna. Ao contrário, ele foi potencializado pela característica da Frepaso e de 

seus líderes, de se valerem e se moldarem pelas demandas da opinião pública. 

Esse embasamento demonstrou tanto seu potencial para gerar um crescimento 

rápido como sua volatilidade e limitação no longo prazo (Pousadela, 2004).    

Diante das dificuldades do segundo mandato de Menem, a coalizão com a 

UCR foi acertada, em 1997, com o objetivo de vencer as eleições presidenciais de 

1999. Nesse curto período até a conquista do governo, a Aliança não chegou a 
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conformar um processo de decisão interna. A escolha da candidatura de De la 

Rúa, então o primeiro prefeito eleito do Distrito Federal, só foi definida em prévia 

aberta para não filiados, depois de ter fracassado a tentativa de acordo. 

Mesmo a vitória eleitoral em 1999 não teve magnitude suficiente para a 

conformação de uma base sólida de governo. A Aliança ficou com mais deputados 

na Câmara, mas o PJ continuou com a maior bancada no Senado. O peronismo 

obteve ainda uma margem razoável no número de administrações estaduais 

conquistadas. Nesse ponto, o sistema eleitoral argentino tem uma participação, 

por dificultar a formação de maiorias ao permitir o fracionamento das disputas. As 

eleições para governador são marcadas pelo Poder Executivo das próprias 

Províncias, o que possibilita a manipulação do calendário, enquanto as legislativas 

definem uma parte do Congresso a cada dois anos, em datas que podem variar 

entre as Províncias, e não são vinculadas ao pleito presidencial, realizado a cada 

quatro anos. Com isso, um candidato como De la Rúa, que não era uma liderança 

consolidada mesmo em seu partido e se valeu de circunstâncias favoráveis para 

se eleger, vê reduzida a possibilidade de também aproveitar o momento para 

conformar uma base forte de sustentação.      

As dificuldades da Aliança para governar, portanto, provinham de várias 

origens. Havia os problemas internos, com a dificuldade da coalizão em se 

consolidar e obter um consenso em torno da linha de gestão; a ausência de uma 

fortaleza institucional na qual se apoiar, depois dos resultados eleitorais; a crise 

econômica, que já era séria no início e agravou-se logo, fazendo com que a nova 

administração de imediato se tornasse co-responsável e se sentisse impelida a 

recorrer à mesma ortodoxia; e o fracionamento da Aliança, que aumentava à 



 28

medida que a situação do país se agravava. A tudo isso, somou-se ainda uma 

crescente recuperação da capacidade de mobilização popular, após a violenta 

repressão da última ditadura militar (1976-1983) e um período de enfraquecimento 

na gestão Menem, em função do alívio com o fim da hiperinflação. 

 

Contexto histórico 

 

A mobilização que derrubou De la Rúa representou um marco na história 

argentina, permeada por inúmeros golpes, mas de origem tradicionalmente militar 

e elitista. A relação de exemplos é tão extensa que, entre 1930 e 1973, nenhum 

presidente eleito num processo sucessório conseguiu encerrar o mandato. Dos 15 

mandatários nesse período, 11 vieram das Forças Armadas, com a ressalva de 

que nem todos governaram em nome de regimes militares (Rouquiè, 1984).    

 Os protestos de dezembro de 2001 podem ser interpretados como o ápice 

de um longo processo de recuperação da capacidade de pressão popular. É 

importante frisar que, no que se refere aos grupos piqueteiros, esse processo 

implicou também na formação de uma capacidade de organização. As iniciativas 

começaram a surgir ainda sob a ditadura, como a das Mães da Praça de Maio, e 

ganharam impulso a partir de 1987, quando, já sob a Presidência de um civil 

eleito, uma rebelião de integrantes das Forças Armadas mereceu da população a 

primeira defesa da democracia desde que havia sido retomada. 

 Até então, as ambições golpistas dos militares tradicionalmente recebiam 

apoio de setores da oposição, o que fazia com que o recurso a conspirações fosse 

visto pelos atores políticos como uma alternativa legítima na disputa pelo poder. 
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As Forças Armadas eram encaradas como um aliado natural para a formação de 

alianças e também tinham a iniciativa de procurar parceiros. 

 Outra tradição cultivada foi a de os militares agirem contra a efervescência 

popular, como aconteceu no segundo governo do general Juan Domingo Perón, 

em 1955, e no de sua mulher, em 1976. Nesse momento, a preocupação com os 

movimentos sociais e subversivos vinha numa escalada. O próprio Perón havia 

sido reconduzido ao poder depois de seu exílio como a salvação para a iminente 

revolta na administração de um presidente peronista eleito em 1973, mas, após 

morrer, sua viúva foi deposta pelo mesmo motivo que o reabilitara. 

 O regime que as Forças Armadas instalaram em 1976 iniciou, então, uma 

violenta política para eliminar os focos que julgava subversivos e manteve isso 

mesmo após as guerrilhas já estarem anuladas. A partir da redemocratização, em 

1983, a mobilização popular pôde aflorar de novo e compensar o período sob forte 

repressão. Em dezembro de 2001, porém, a preocupação já não se centrava mais 

em defender a democracia, mas em cobrar seus resultados. 

Ao longo do atual período democrático na Argentina, a capacidade de se 

mobilizar teve altos e baixos e, no início, apareceu mais em reação às ameaças 

ao regime. No levantamento militar de 1987, o primeiro desde a redemocratização, 

os rebelados não chegaram a questionar a ordem institucional como no passado 

e, sim, cobraram do governo uma solução política para a proliferação de 

processos contra envolvidos em violações durante a última ditadura e também o 

fim da condenação à conduta das Forças Armadas nesse período. Houve ainda 

um questionamento à cúpula militar, que descarregava as responsabilidades das 

violações sobre os subordinados e que havia levado o país à derrota na Guerra 
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das Malvinas. Pela primeira vez em décadas, um motim não teve o respaldo de 

setores da sociedade. Ao contrário, motivou uma forte reação adversa, com 

manifestações nas ruas durante os quatro dias do episódio. 

Entre os militares, a adesão ao levante foi baixa, mas seus participantes, 

conhecidos como carapintadas, não foram reprimidos pelos colegas, porque havia 

uma concordância em torno de suas teses. Isso deixou a sensação de que a 

sociedade, mesmo mobilizada nas ruas, e a democracia recém-instaurada ainda 

não podiam subjugar as Forças Armadas (Romero, 2001). 

A mobilização sindical também foi intensa no governo Alfonsín (1983-1989). 

Apoiou-se na tensão gerada pela inflação alta e no combate ao início dos ajustes 

no setor estatal e adquiriu um caráter mais político. Os sindicalistas, tradicionais 

aliados do peronismo, conseguiram apoios em vários setores, de diferentes 

orientações. O ponto de coesão era o ataque ao governo, o que chegou a gerar 

em momentos mais radicais a exigência da saída do presidente.   

Por outro lado, Alfonsín também soube se aproveitar do apoio que havia 

angariado para se eleger e canalizá-lo para a mobilização nas ruas, como ocorrera 

dez anos antes de sua vitória, no governo de Isabel Perón. A reação ao episódio 

da Semana Santa (o motim de 1987), porém, representou o nível máximo de 

participação que o então presidente podia incentivar e, ao mesmo tempo, a prova 

de que isso ainda não era suficiente para subjugar os militares. Com a inflação 

crescente, Alfonsín teve outro revés naquele ano, ao ver diminuído seu poder de 

fogo em angariar a mobilização popular, diante do avanço do setor renovador do 

peronismo nas eleições estaduais e legislativas.    
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Em 1988, houve outros dois levantamentos militares. O primeiro teve o 

mesmo líder da Semana Santa, após fugir da prisão, e não gerou uma mobilização 

contrária como no ano anterior. A segunda rebelião também não motivou uma 

reação popular nem uma repressão interna enérgica, demonstrando, como em 

1987, a adesão do oficialato às teses dos carapintadas. Apesar da certa apatia, 

estava claro que a sociedade não via legitimidade nas reivindicações.        

Como candidato do peronismo à sucessão de Alfonsín, Menem acertou de 

forma privada alianças com militares, inclusive entre os carapintadas. Poucos 

meses depois de assumir, em 1989, ele anistiou o segundo grupo.  Em 1990, fez o 

mesmo com os ex-oficiais condenados em 1985, o que gerou uma forte reação 

contrária. Também em 1990, após não ter feito mudanças na cúpula do Exército, 

como queriam os carapintadas, Menem foi alvo de um motim comandado pelo 

grupo. Dessa vez, a repressão interna foi enérgica, o que resultou em 13 mortes. 

O líder dos rebelados também foi condenado à prisão perpétua. Esse saldo 

mostrava que os acordos costurados pelo novo presidente nas Forças Armadas 

haviam conseguido enfraquecer o apoio interno à radicalização.  

A transição entre Alfonsín e Menem teve ainda outro tipo de instabilidade. 

Em meio à hiperinflação, o mês de maio de 1989 registrou, em seqüência, a vitória 

menemista nas eleições e uma onda de saques, duramente reprimida. Pouco 

depois, Alfonsín renunciou para antecipar a transferência de poder, que ocorreu 

seis meses antes do final do mandato. Com isso, a imagem de 1983 inverteu-se: 

quem havia assumido naquele ano como a expressão da regeneração a partir da 

volta da democracia retirava-se agora sob o estigma da incapacidade.    
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Apesar da dureza do ajuste neoliberal que impôs, Menem enfrentou pouca 

resistência organizada no primeiro mandato. Os canais de mediação tradicionais 

_políticos, sindicatos e associações_ ficaram afetados pelo grau de transformação 

da economia e pela desmobilização da sociedade, diante do sucesso inicial das 

medidas em relação à queda da inflação e à geração de crescimento. Os focos de 

resistência se concentraram nos trabalhadores das empresas privatizadas e nos 

aposentados e funcionários públicos, sobretudo das Províncias. Em 1993, um 

protesto de servidores em Santiago del Estero terminou em saques e incêndios de 

prédios públicos e casas de políticos. O episódio foi o estopim de uma nova forma 

de protesto, com a qual o governo foi condescendente naquele momento, já que 

Menem estava envolvido na campanha pela reeleição.     

A partir do segundo mandato do presidente peronista, o custo social da 

reforma neoliberal já era mais evidente. Em 1995, houve manifestações violentas 

em várias Províncias, também lideradas por funcionários públicos. A agitação 

continuou em 1996, quando ocorreram duas greves gerais contra a flexibilização 

das leis trabalhistas e a política econômica e protestos capitaneados pela UCR e 

pela Frepaso, como um apagão e um panelaço. Houve ainda a troca de comando 

na Igreja Católica, o que a fez passar a apoiar a mobilização. 

As marcas dos protestos de 1997 foram o plantão realizado em frente ao 

Congresso por professores de todo país e os fechamentos de estradas em Cutral 

Có (Neuquén) e Tartagal (Salta). As duas cidades, em zonas petrolíferas, haviam 

sido muito afetadas pela privatização da YPF e pelas demissões em massa. Os 

piqueteiros, que surgiram ainda na Província de Jujuy por causa de outras 

demissões, organizaram as interrupções de trânsito, com a queima de pneus, e 
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também manifestações integradas por desempregados, familiares deles e jovens 

que nunca haviam trabalhado. Essa mobilização, refratária a ser canalizada por 

partidos e sindicatos, tornou-se, em alguns casos, violenta. O governo atuou de 

duas formas: usou a força, o que chegou a resultar em mortes, e negociou, 

oferecendo alimentos, roupas e, sobretudo, planos de auxílio financeiro.      

O tipo de protesto dos piqueteiros teve imitadores e tornou-se mais radical à 

medida que a situação social se agravava. Estudantes passaram a fechar ruas, e 

produtores rurais, a realizar tratoraços, além da continuidade das invasões e dos 

saques de prédios públicos. Tudo isso indicava um estado de efervescência e a 

reaparição da política das ruas, como em parte dos anos 70, mas, agora, com um 

papel de destaque para a televisão, o meio pelo qual a ação tem difusão.       

A partir da segunda metade da década de 90, ocorreu uma recuperação da 

mobilização que era comum no governo Alfonsín e havia voltado a se enfraquecer 

no primeiro mandato de Menem. Além dos exemplos já citados, houve a atuação 

das organizações de defesa dos direitos humanos, que passaram a entrar com 

ações contra o último regime militar embasadas numa nova acusação, o seqüestro 

de crianças. Foi significativo ainda o desenvolvimento da própria Frepaso, uma 

força política que tentou traduzir o clima de questionamento. 

A dificuldade em canalizar esse sentimento parte de uma brecha entre a 

aspiração por mudança e a possibilidade de concretizá-la, como a Aliança pôde 

perceber ao virar governo. A situação socioeconômica deixada por Menem foi um 

limitante para o início da nova administração. No final da gestão peronista, o país 

ainda viu um quadro que já era ruim, com um alto índice de endividamento 

público, vencimentos de curto prazo e a degradação do Estado e das condições 
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sociais após os dez anos de políticas neoliberais, ser agravado pelo contexto da 

crise da Rússia e da desvalorização da moeda no Brasil. 

Para Palermo (1999), o diagnóstico dos anos Menem é a inversão de um 

ditado popular. No decorrer do processo de mudanças, os benefícios transitórios 

superaram claramente os custos transitórios, o que teve um papel definitivo na 

viabilidade política da própria transição. Por outro lado, a concretização da 

mudança (a instauração de um conjunto de regras muito diferente do anterior) não 

supôs benefícios permanentes, ou, no mínimo, estes foram claramente inferiores 

aos custos. Ou seja, a situação melhorou para logo piorar. 

No governo Menem, o neoliberalismo viu a crença em suas virtudes se 

instalar na sociedade. Seu avanço começou em 1976, com a ditadura militar e seu 

ministro econômico José Alfredo Martínez de Hoz, e aproveitou a eliminação 

nesse período dos discursos alternativos e, com freqüência, dos defensores deles. 

A partir da redemocratização, disputou espaço com a pregação da ética e da 

solidariedade social, mas a desilusão com o primeiro governo democrático e a 

hiperinflação foram decisivas na aceitação de que a opção neoliberal era a melhor. 

Nesse processo, tiveram participação o poder de persuasão dos organismos 

internacionais de crédito, como o FMI e o Banco Mundial, que condicionavam os 

empréstimos à adoção de medidas neoliberais, e a crença de parte das próprias 

elites locais nas vantagens dessas reformas. Com isso, enfraqueceram-se os 

discursos do Estado de bem-estar social, do populismo tradicional e da esquerda, 

que até então também disputavam espaço (Romero, 2001). 

Na campanha para as eleições de 1989, Menem apelou aos humildes, com 

uma mensagem quase messiânica em que prometia a revolução produtiva e a 
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explosão salarial, prenunciando a entrada na terra prometida. Num cenário de 

pobreza e hiperinflação, essa pregação foi eficaz. No governo, ele não cumpriu 

essas promessas, mas não abandonou a linha populista. Então, sua solução foi, 

ao implantar as reformas neoliberais, promover uma atualização do populismo.  

Com Menem, assim como em outros países da América Latina na mesma 

época, o populismo se inclinou para a direita, com a formação de alianças que 

buscavam incluir ambos os extremos da pirâmide social, mas que privilegiavam as 

convicções dominantes nas elites locais e nos círculos de poder mundial, em vez 

do igualitarismo e da tradição nacionalista. Nessas coalizões, as elites econômica 

e tecnocrática tiveram um papel central. Sua agenda de governo foi um cardápio 

de reformas modernizadoras, sustentado numa reedição da promessa populista 

de desenvolvimento integrador adaptada ao neoliberalismo (a teoria das virtudes 

includentes do mercado). Em alguns casos, como o argentino, essas alianças 

populistas substituíram as ditaduras militares que haviam tentado impor à força 

programas de modernização estrutural (Novaro, 1999). 

A viabilidade política das reformas baseou-se na utilização por Menem do 

interesse das forças peronistas em fazer parte do processo de mudanças. Ao 

mesmo tempo em que manteve o partido fora das decisões de governo e lhe 

impôs obediência, o então presidente incorporou o peronismo por meio de vários 

mecanismos (clientelismo, corrupção e comprometimento de posições de poder na 

implementação e definição das medidas). Forças populistas deram sustentação 

confiável a reformas que, em tese, afetavam seus interesses e orientações por 

causa da combinação de um avançado processo de desestruturação de suas 



 36

bases sociais, organizativas e corporativas com um desempenho político capaz de 

proporcionar um lugar a seus interesses ou de criar novos (Palermo, 1999). 

A implantação das medidas neoliberais só gerou resistências isoladas, que 

não alcançaram expressão política. Na primeira metade da década de 90, o 

neoliberalismo impôs sua agenda de problemas. Todo o debate se resumia à 

economia, e toda a economia se resumia à estabilidade. Assim, abandonaram-se 

crenças caras à sociedade, como no salário forte e no pleno emprego, no direito à 

saúde e à educação e na aposentadoria e na igualdade de oportunidades mantida 

pelo Estado. A partir de 1995, com o custo social das reformas, ressurgiram essas 

crenças, mas limitadas pelos novos parâmetros. O fortalecimento da Frepaso, 

como citado anteriormente, foi uma das expressões desse ressurgimento.     

Apesar da persistência da instabilidade do regime, presente até o início do 

governo Menem e de volta mais recentemente, houve um avanço significativo na 

consolidação da democracia política. A última ditadura ajudou a atenuar traços 

negativos da cultura política argentina, como a recorrente tendência dos atores a 

ver os adversários como inimigos incondicionais e apelar aos militares para tirá-los 

do poder. Diante das circunstâncias em que o regime chegou ao final, após uma 

campanha brutal de repressão e uma derrota humilhante na Guerra das Malvinas, 

não havia mais a possibilidade de se considerar as Forças Armadas como um ator 

político legítimo. Assim, em 1983, criou-se a confiança na capacidade regenerativa 

do pleito, o que foi importante para a construção das instituições democráticas e 

para a formação da crença na legitimidade delas. Entre 1983 e 1999, houve no 

país quatro eleições presidenciais e três transferências de poder, todas para 
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candidatos de oposição. E mais: o peronismo perdeu em duas dessas votações, 

numa, inclusive, enquanto ocupava o poder. 

        

Quadro partidário 

 

Se as siglas tradicionais, o PJ e a UCR, sobreviveram à crise do final dos 

anos 80 (hiperinflação, a quase extinção da autoridade e da capacidade fiscal do 

Estado e o descrédito em relação aos partidos) e ao processo de mudanças 

aceleradas da gestão Menem, foi porque puderam processar os desafios que 

aquela crise e as mudanças implicavam e transformaram-se. Com isso, houve um 

enfraquecimento de suas características de forças de massa, com fortes culturas 

internas e organizações mobilizadas de militantes, e um simultâneo fortalecimento 

de seus recursos e capacidades eleitorais e de governo. 

Essa transformação deu seqüência a processos que haviam começado em 

1983, quando, após a redemocratização, a combinação da disputa eleitoral e das 

crises econômica e estatal levou parcelas do PJ e da UCR a perceberem que não 

podiam confiar como antes nos alinhamentos automáticos do eleitorado e que 

seus programas políticos não estavam à altura dos problemas de governo. 

Os partidos tradicionais argentinos também acumularam problemas (crise 

de representatividade, debilidade diante de líderes personalistas, tecnocratas, 

meios de comunicação e pressões empresariais e desaparecimento das tradições 

ideológicas e das diferenças programáticas). Ao final dos anos Menem, porém, foi 

possível observar uma consolidação, após um profundo processo de reconversão 
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das forças políticas, de redefinição de seus vínculos com as instituições públicas e 

a sociedade e de divisões enfrentadas (Novaro, 1999). 

Por outro lado, as agremiações, a partir do fiasco da experiência da Aliança, 

mostraram pouca capacidade para dar forma ao descontentamento, mesmo que 

seja vago, e mais dificuldade de canalizar o protesto social, que, sem a contenção 

política, tende a se tornar violento e desarticulado. Hoje, os partidos valorizam 

suas responsabilidades de governo e, ainda que possam deixar isso em segundo 

plano nas suas promessas de campanha, retomam a linha responsável ao ganhar 

as eleições e, em geral, esquecem o prometido. Esse comportamento tem o lado 

negativo de que pode motivar a percepção de ilegitimidade do regime, ao atuar 

sobre as convicções que sustentam a adesão dos governados à democracia. Ou, 

como tem sido definido na produção atual da ciência política (Anastasia, Ranulfo e 

Santos, 2004), diminui o nível de representatividade do sistema de representação. 

É importante repetir que desigualdade socioeconômica e pobreza também tendem 

a passar, sobretudo para os mais afetados, uma percepção de ilegitimidade e, em 

conseqüência, podem gerar ameaças ao regime. Essas questões de fundo sobre 

a instabilidade democrática vão ser retomadas na conclusão deste capítulo.   

Os partidos e políticos enfrentaram no governo De la Rúa nova crise de 

credibilidade que, por enquanto, resumiu-se a dois desdobramentos principais: o 

chamado “voto bronca” nas eleições legislativas de 2001, quando houve 23,99% 

de votos brancos e nulos e 24,53% de abstenção, contra, respectivamente, 4,54% 

e 17,72% no pleito anterior; e as renúncias de dois presidentes no final do mesmo 

ano sob os gritos de “que se vayan todos”. 
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Após esses episódios, os votos brancos e nulos e a abstenção caíram para, 

respectivamente, 2,72% e 21,78% nas eleições presidenciais de 2003, quando o 

vencedor do primeiro turno foi Menem, e o eleito ao final, o peronista Néstor 

Kirchner, que era governador de Santa Cruz havia 12 anos. 

O espírito “que se vayan todos”, porém, ainda se manifesta, principalmente, 

entre grupos piqueteiros. López Echague (2002) traz alguns depoimentos nesse 

sentido. Integrantes de movimentos entrevistados por ele relatam, por exemplo, 

não ter mais documentos, porque preferem ficar à margem de um sistema 

corrompido, ou não aceitar os partidos e buscar a autonomia de organização. 

 “Cada projeto tem sua independência e surge da proposta de um 

companheiro. [...] São apresentados em assembléia e autogeridos, ainda 

que os benefícios sejam para todos. Isso é uma autogestão dentro da 

autogestão. Se aprendemos algo, é que nada tem que vir de cima, nada 

tem que estar digitado, nada tem que ser uma planificação que não 

contemple o surgimento da vontade do companheiro em fazer uma coisa. 

Tudo se faz de baixo para cima. Assim, creio que há uma compenetração 

forte desses princípios, de autonomia, independência, não à verticalidade, 

às conduções, aos partidos e tudo que isso pressupõe”. 

Essa declaração é do porta-voz de um dos inúmeros MTDs (Movimento de 

Trabalhadores Desocupados) existentes hoje na Argentina. Em termos práticos, é 

óbvio que a não-partidarização citada por ele tem de ser relativizada, sobretudo 

em grupos piqueteiros da Grande Buenos Aires.               

Os sistemas político e partidário da Argentina não sofreram, até agora, 

mudanças significativas. Apesar da variedade de siglas, o que continua a vigorar 
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em termos efetivos é o bipartidarismo, com o PJ como a principal força e a UCR 

como a segunda. Os dois têm as maiores bancadas na Câmara e no Senado e 

governam 22 das 24 Províncias. O radicalismo, obviamente, sofreu um baque por 

causa do fiasco da gestão De la Rúa e apresentou um desempenho ínfimo 

(2,34%) na última disputa presidencial, mas segue como a segunda agremiação 

do Congresso e administra sete Províncias. A legenda com o terceiro maior 

número de deputados, a ARI (Aliança por uma República de Iguais), da ex-radical 

Elisa Carrió, possui só dez das 257 cadeiras da Câmara. As terceiras e quartas 

forças, como a AR (Ação pela República), de Domingo Cavallo, e a Frepaso, 

aparecem, conquistam algum poderio e deixam de ter representatividade com a 

mesma rapidez. Os exemplos atuais de partidos no encalço do PJ e da UCR são a 

ARI e o Recrear, do também ex-radical Ricardo López Murphy.   

Essa continuidade do sistema depois da crise de credibilidade permite uma 

série de explicações. Na Argentina, diferentemente da Venezuela, não houve o 

surgimento e o fortalecimento de um líder carismático e anti-sistema, como 

Chávez; as manifestações entre o final de 2001 e o início do ano seguinte não 

tiveram lideranças claras; o inédito fracionamento das candidaturas presidenciais 

do PJ teve um efeito renovador, já que os três postulantes (Kirchner, Rodríguez 

Saá e Menem) representaram diferentes tendências do peronismo e, ao mesmo 

tempo, não puderam usar a sigla partidária na campanha _por outro lado, isso 

veio a ser um complicador no período pós-eleitoral, ao acentuar as divisões no PJ; 

as eleições registraram uma pulverização de concorrentes.  

Contribuem também para a continuidade as características das terceiras 

forças que têm aparecido no cenário político argentino. São partidos carentes de 
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uma estrutura nacional e dependentes da popularidade de seus líderes. Como a 

opinião pública é uma base frágil, por causa de sua volatilidade, essas legendas 

são quase sempre efêmeras e, portanto, sem tempo hábil para a construção de 

um aparato com abrangência nacional. Assim, as únicas forças efetivas ao longo 

do tempo continuam a ser o PJ e a UCR. Note-se que o argumento construído 

neste parágrafo serve ainda como explicação para a dificuldade de a Argentina vir 

a ter um regime multipartidário e mais consensual.  

Um último aspecto importante é o papel que Kirchner tem desempenhado 

em relegitimar as instituições argentinas. O novo presidente promoveu mudanças 

na cúpula das Forças Armadas e do Poder Judiciário, deu ênfase à questão das 

violações na última ditadura e tem trabalhado pela revalorização da autoridade de 

seu cargo, sobretudo com sua busca por autonomia em relação aos organismos 

internacionais de crédito e às empresas de serviços de infra-estrutura privatizadas. 

Foi concluída recentemente, por exemplo, uma renegociação da dívida externa do 

país, que permitiu um abatimento de parte significativa do débito e a saída da 

Argentina da moratória decretada no final de 2001.  

Além da persistência do bipartidarismo, o sistema argentino caracteriza-se 

hoje pela heterogeneidade (Pousadela, 2004). Isso porque coexistem traços da 

democracia de partidos (na qual há siglas com estruturas e identidades próprias), 

da democracia do público (em que ganham destaque líderes que dependem da 

mídia e da relação com a opinião pública) e do clientelismo. Assim, mesclam-se 

legendas, como as terceiras forças, em que o segundo aspecto é mais marcante, 

com as tradicionais, em que as três características estão presentes. 



 42

Apesar da sobrevivência do sistema partidário, não se pode negar que os 

sinais de enfraquecimento também continuaram a surgir. Numa pesquisa feita em 

2002 pela Transparência Internacional, a Argentina piorou de forma significativa 

no ranking de percepção da corrupção, com uma queda de 13 posições. Nas 

eleições presidenciais de 2003, apareceram novos fatos nesse sentido: o PJ, pela 

primeira vez, teve de lançar três candidaturas; o total de concorrentes foi 18; e 

nenhum participante obteve mais de 24,5% dos votos, contra, no mínimo, 47,5% 

alcançado pelo vencedor nos quatros pleitos desde a redemocratização, todos 

decididos sem segundo turno. Esse último dado é amenizado pelo fato de que, 

somados, os três candidatos peronistas tiveram 60,8% da votação.  

     

A volta da instabilidade democrática 

 

Nas eleições presidenciais de 1999, De la Rúa e Chacho Álvarez venceram 

com 48,5%, quase dez pontos a mais do que o peronista Eduardo Duhalde. Ao 

assumir, no final do mesmo ano, a Aliança governava sete Províncias _mais duas 

viriam a se somar depois_ e tinha uma bancada maior na Câmara, mas o PJ era 

superior no Senado e controlava 14 Províncias, inclusive as três mais importantes 

(Buenos Aires, onde Fernández Meijide havia perdido para Carlos Ruckauf, Santa 

Fé e Córdoba, onde a UCR havia sido superada pela primeira vez desde 1983). 

De la Rúa, portanto, tomou posse com um poder político limitado e condicionado 

pela crise econômica. A isso, somou-se logo a dificuldade de transformar uma 

coligação eleitoral em capacidade de governar. 
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No atual período democrático na Argentina, faltava experiência em termos 

de governo de coalizão, já que a administração De la Rúa foi a primeira tentativa 

_no nível provincial, as gestões conjuntas são mais comuns. O eleito para encarar 

o desafio também teve dificuldades, ligadas ao seu perfil político, para trabalhar 

pela coesão interna. Ele não era uma liderança consolidada tanto em seu partido 

quanto na Aliança e tem uma característica de fazer política que acirra os 

conflitos, principalmente numa coalizão e sob circunstâncias que exigiam 

urgência. De la Rúa prefere adiar ao máximo a tomada de decisões, sem se 

comprometer com nenhuma posição. Seu método, definido por ele próprio de 

acordo com testemunhos de ex-ocupantes de cargos importantes no governo, é 

manter a ambigüidade até que se torne insuportável.        

Além das difíceis condições que herdou para administrar, De la Rúa teve de 

lidar logo com uma nova, criada pelo mote da campanha da Aliança. A promessa 

nunca havia sido de mudanças profundas e, sim, de melhorar a gestão e combater 

os focos de corrupção. Para essa primeira tarefa, de início, faltaram recursos 

humanos. A Frepaso, por sua curta existência, não tinha a quantidade suficiente 

de quadros preparados para fornecer. Fora esse problema, havia a necessidade 

de atacar o déficit público, o que era uma dificuldade a mais para a qualidade da 

prestação de serviços básicos por parte do Estado. 

Para a segunda tarefa, cujo descumprimento gerou conseqüências mais 

graves, faltaram vontade política e condições de realizá-la. Combater a corrupção 

era uma bandeira, sobretudo, da Frepaso. Assim, medidas nesse sentido foram 

tomadas, mas o aprofundamento do processo esbarrava na incapacidade (ou falta 

de disposição) do presidente em contrariar os interesses afetados. Também na 
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UCR, não havia um comprometimento efetivo. Essa diferença de posições foi mais 

uma fonte de disputas na coalizão. A disposição investigativa, mesmo incipiente, 

dificultou ainda a negociação com o peronismo e com os líderes sindicais. 

O principal desdobramento da contradição interna em torno do combate da 

corrupção viria com a renúncia de Chacho Álvarez, em outubro de 2000, menos 

de um ano após a posse. Isso aconteceu depois de ter surgido um escândalo de 

pagamento de suborno a senadores para a aprovação da reforma trabalhista. O 

vice decidiu renunciar ao sentir que não teria apoio suficiente do presidente para 

manter seu compromisso público de não deixar a denúncia ser abafada.   

A condução da política econômica foi outro ponto constante de atrito na 

Aliança. As divisões ocorriam no interior de cada um dos dois partidos integrantes 

da coalizão e faziam com que os adeptos de cada posição, sejam da UCR ou da 

Frepaso, unissem forças. Havia os que apoiavam a linha mais ortodoxa e os que 

defendiam uma guinada, como o grupo de Alfonsín; ou aqueles que eram contra 

ou a favor do fim da convertibilidade, medida pela qual trabalhava o presidente da 

associação nacional de empresários; ou, com a nomeação de Cavallo, os que 

exigiam a saída dele, a grande maioria a partir de certa altura, e os que queriam a 

continuidade, posição mantida praticamente só por De la Rúa. Antes de Cavallo, 

que trouxe seu próprio partido para o governo, outros dois ministros haviam 

passado pela pasta da Economia na administração De la Rúa, José Luis Machinea 

e López Murphy, que permanecera poucos dias no cargo.    

 A eleição do candidato oposicionista em 1999 havia ocorrido num contexto 

de crise socioeconômica, com o esgotamento do modelo de reformas neoliberais 

adotado nos dois governos menemistas. Entre 1993 e 2000, por exemplo, o índice 
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de endividamento externo dos setores público e privado saltou de 30,6% para 

51,6% do PIB  (Bonvecchi, 2002). Já os níveis de desemprego no país e pobreza 

na Grande Buenos Aires subiram, respectivamente, de 8,1% e 25,9% na posse de 

Menem em 1989 _com um pico de 18,4% no caso da desocupação, em maio de 

1995_ para 13,8% e 26,7% na entrega do cargo a De la Rúa, dez anos depois. 

Apesar desses números, o novo presidente insistiu na ortodoxia. Ele manteve até 

ser derrubado em 2001 a paridade ilusória entre o peso e o dólar e a submissão 

às exigências dos organismos internacionais de crédito. O resultado foi o extremo 

agravamento do quadro socioeconômico: a dívida externa chegou a 149% do PIB 

em 2002, já sob a moratória de parte dela; o desemprego alcançou mais de um 

quinto dos argentinos, com 21,5% em maio do mesmo ano; e o nível de pobreza 

na Grande Buenos Aires bateu em 54,3% em outubro de 2002. 

A questão do déficit público também minou a gestão aliancista. A busca 

pelo equilíbrio nas contas do país foi uma meta exigida a todo o momento pelos 

organismos de crédito para continuar a socorrer financeiramente a Argentina, que 

precisava de novos empréstimos para evitar a moratória. Por mais que estivesse 

disposto a perseguir esse objetivo, De la Rúa esbarrava nas dificuldades de 

negociação com as Províncias, cujos governadores eram, em sua maioria, do 

peronismo. Ainda que acertos nesse sentido tenham sido feitos, as instituições 

exigiam novos apertos nos gastos, conforme a demanda pelos recursos externos 

prosseguia. Assim, a fonte de atritos com as Províncias nunca se esgotava, 

enquanto os empréstimos demoravam a chegar ou não vinham. Ao mesmo tempo, 

o governo federal tinha de fazer seus cortes e mirava setores já fragilizados, como 
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servidores públicos e aposentados, acumulando mais insatisfações. Ou seja, era 

um círculo vicioso que enfraquecia cada vez mais uma coalizão já dividida.               

Apesar da gravidade da situação, a administração De la Rúa foi incapaz de 

explorar as circunstâncias e arrancar do PJ um acordo efetivo de governabilidade. 

O momento pelo qual passava o peronismo também não ajudava, já que vinha de 

uma derrota eleitoral e estava muito dividido. Contribui ainda o fato de o partido, 

em função do tipo de lógica bipartidária cultivada na democracia argentina, não 

ser predisposto a colaborar. Isso se agravava à medida que a situação do país se 

complicava, alimentando em setores do PJ a política do quanto pior, melhor. 

Como o quadro só se deteriorava, com o país próximo da moratória e as 

condições sociais num nível explosivo, o fim da linha para o governo não se 

prenunciava só entre os adversários políticos, mas também na população. Uma 

amostra do que estava por vir data de dois meses antes da derrubada de De la 

Rúa. A crise de credibilidade de partidos e políticos que era alimentada pelo 

fracasso da gestão aliancista exibiu sua dimensão nas eleições legislativas de 

outubro de 2001, quando a campanha pelo “voto bronca” contou com o respaldo 

de quase 25% dos que compareceram às urnas. 

A dificuldade para esse tipo de atitude transformar-se em punição efetiva à 

classe política é que, com a multiplicidade de cargos públicos definidos por disputa 

eleitoral na Argentina, as siglas tradicionais sempre se mantêm como governo. Se 

a UCR ou o PJ perde numa cidade ou Província, ganha em outra. Essa relativa 

impotência em punir os partidos tradicionais torna-se mais problemática por causa 

da ausência de mecanismos rígidos de prestação de contas por parte dos que 
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estão no poder e da incapacidade deles em resolver os principais problemas da 

população nos mais de 20 anos de regime democrático (Pousadela, 2004). 

Um fator amenizante para os políticos argentinos é que a culpa não recai só 

sobre eles. Para Abal Medina e Ratto (2004), o processo sintetizado aqui como 

uma crise de credibilidade política é o resultado do impacto simultâneo de três 

fenômenos. Em primeiro lugar, há os efeitos das transformações em nível mundial 

de características em torno da representação (a importância adquirida pelas 

técnicas de propaganda, o enfraquecimento da identidade entre as legendas e 

suas bases, a impotência dos governos para regular os fluxos financeiros, etc), 

que fazem com que os partidos tendam a perder força em termos organizativos e 

a amenizar seu lado ideológico. O debilitamento do Estado-nação é outra fonte de 

influência, ao afetar a capacidade estatal de prestar serviços, deficiência que é 

mais sentida em sociedades pobres como as latino-americanas. O último aspecto 

é a falta de vontade política dos governantes argentinos em lutar contra os efeitos 

dos outros dois processos, aceitando as imposições geradas como inevitáveis e 

definindo a linha adotada como a única possível.     

No movimento contra De la Rúa e nos seus desdobramentos, houve uma 

convergência de métodos de protesto. Combinaram-se os panelaços da classe 

média com os piquetes das camadas mais baixas. Houve ainda os saques e as 

convocações feitas por organizações sociais. Em relação aos piqueteiros, eles já 

se mostravam ativos nos últimos anos, com destaque para os acontecimentos de 

Cutral Có e a realização de congressos nacionais em 2001. A novidade, portanto, 

ficou por conta dos panelaços, que viriam a originar a articulação de assembléias 

interbairros em Buenos Aires. Um segundo ponto é que as manifestações 
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mostraram que as classes média e baixa podem, eventualmente, atuar juntas, 

sobretudo quando existe um objetivo comum. As origens desse processo são 

involuntárias, pois começam com o fato de que a repressão da última ditadura não 

fazia distinção entre as duas camadas e completam-se nos últimos anos com o 

empobrecimento do primeiro grupo. 

Uma decisão adotada pelo governo De la Rúa na esteira do agravamento 

da crise econômica, a imposição do corralito, e outra anunciada quando protestos 

já tomavam as ruas, a decretação do Estado de sítio em 19 de dezembro de 2001, 

deram o impulso final para a mobilização que levou à derrubada do presidente. A 

segunda medida foi o que faltava para a classe média, já sufocada com o bloqueio 

de seus depósitos bancários, aderir às manifestações. 

Até então, agitadores políticos profissionais já vinham atuando para dar 

início a saques, como afirmam Arisó e Jacobo (2002). De acordo com os autores, 

a tática era avisar a mídia de como uma ação aconteceria em determinado local e 

horário. Aí, os baderneiros a serviço de setores do PJ da Província de Buenos 

Aires, pelo que sugere o relato dos dois jornalistas, passavam numa das áreas 

miseráveis da região metropolitana e anunciavam que haveria distribuição de 

alimentos naquele endereço já definido _autoridades estavam mesmo distribuindo 

comida em várias partes do país para acalmar os ânimos. Quando as pessoas 

reuniam-se no local marcado, os agitadores lançavam as primeiras pedras contra 

o estabelecimento, tornando o início do saque inevitável. Isso contou ainda, 

segundo Arisó e Jacobo, com a conivência da polícia estadual. O comando dessa 

força na época estava a cargo do PJ provincial, que é controlado por Eduardo 

Duhalde, o peronista que viria a substituir De la Rúa de forma definitiva.           
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Apesar da cumplicidade da polícia de Buenos Aires com os saques em 

certas áreas da região metropolitana, transformadas em zonas liberadas, o saldo 

da repressão aos protestos só em 19 e 20 de dezembro foi de 32 mortes. Mesmo 

com o comportamento do PJ da principal Província do país e com a violência, não 

chegou a haver um golpe de Estado, e sim uma derrubada. 

O caso argentino foge do modelo clássico de golpes por não ter sido 

planejado e executado como tal. Isso significa que não se conformou um grupo 

que, depois de conspirar e preparar uma investida, retirasse à força o presidente 

do poder, pelas armas, e se instalasse em seu lugar. Por outro lado, existiu a ação 

direta para exigir a saída de De la Rúa, sem que se buscasse, da parte da 

população que se lançou às ruas, impor um substituto. Houve também a conquista 

desse resultado, inclusive com ameaças ao palácio de governo. Portanto, ocorreu 

a derrubada, mas, com a renúncia, faltou a ruptura institucional, o que 

caracterizaria o golpe. O fato de o presidente ter renunciado não é por si só o mais 

importante, e sim as circunstâncias. Ainda que Chávez tivesse formalizado sua 

renúncia, ele não deixaria de ter sido alvo de um golpe, pois não lhe foi dada outra 

opção. Já o governante argentino, mesmo na situação em que estava, podia, a 

rigor, ter continuado no cargo e encarado as conseqüências. 

A derrubada e o golpe são procedimentos não-estabelecidos pelas regras 

de alternância no poder e, portanto, responsáveis por instabilidade democrática. O 

mesmo não ocorre com a destituição de um presidente por meio de um processo 

legal de impeachment, já que é um mecanismo previsto nas regras. Nesse caso, 

há apenas a instabilidade política. A queda de Fernando Collor no Brasil, em 1992, 

enquadra-se no último exemplo, ainda que ele tenha renunciado antes do término 
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do processo. Já a de Lucio Gutiérrez no Equador, em 2005, não, porque a 

justificativa para o impeachment, de abandono do cargo, não foi plausível.                 

 Com a pressão dos protestos e das mortes na repressão a eles e seu 

isolamento político, De la Rúa acabou renunciando em 20 de dezembro de 2001. 

A transição até Duhalde ser definido para assumir a Presidência persistiu 

tumultuada, com a continuidade dos distúrbios. Nos 12 dias até a eleição dele pelo 

Congresso, outros três assumiram o cargo. Dois foram empossados apenas para 

conduzir o processo sucessório, e um, Rodríguez Saá, o primeiro a ser escolhido 

pelos congressistas, ficou sete dias e também teve de renunciar, depois do 

anúncio de medidas polêmicas como a adoção de uma nova moeda e a 

decretação da moratória, que acabou mantida até 2005. No começo da gestão 

Duhalde, a mobilização popular continuou presente e só perdeu intensidade a 

partir da implantação de um programa para transferir renda a chefes de família 

carentes. Ainda assim, o governante provisório optou por antecipar em cerca de 

seis meses a eleição de seu sucessor. 

 

Conclusões 

 

As causas gerais da instabilidade democrática apontadas no início deste 

trabalho _as crises econômica e de credibilidade política_ estiveram fortemente 

presentes no caso argentino. A elas, somaram-se os níveis de desigualdade 

socioeconômica e pobreza ocasionados pelo primeiro fator e a ausência, ou o uso 

inadequado, de instrumentos, como multipartidarismo e governo de coalizão, para 

elevar o grau de consensualismo da democracia do país.  
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O fracasso da tentativa de gestão conjunta da UCR e da Frepaso não 

invalida o argumento de que o governo de coalizão é um aspecto que contribui 

para a estabilidade do regime democrático em sociedades com altos níveis de 

desigualdade socioeconômica e pobreza, até porque a Aliança nunca chegou a 

merecer ser definida como tal. Como foi detalhado anteriormente, ela padeceu da 

ausência de mecanismos mais institucionalizados para a tomada de decisões, das 

divisões e contradições internas, da inexistência de uma liderança consolidada, do 

estilo de administrar do presidente que elegeu, do imobilismo em contraste com a 

urgência que se requeria, da insuficiência de quadros capacitados e da magnitude 

do desafio que teve de enfrentar. 

Tudo isso se agravou pelos fatos de ser a primeira experiência de coalizão 

e ter sido implantada enquanto persistia a lógica bipartidária, com, de um lado, a 

Aliança, e do outro, o peronismo. Ou, como passou a ser a polarização conforme a 

crise avançava, os que ainda tentavam sustentar De la Rúa e os que, mesmo 

internamente, trabalhavam contra. Assim, o caso argentino demonstra que, onde 

existe uma tradição de bipartidarismo, só a tentativa de gestão conjunta não é 

suficiente para aumentar o grau de consensualismo e pode implicar num resultado 

oposto, com o acirramento dos conflitos, o imobilismo e a ruptura institucional.           

Para criar governabilidade, a Aliança precisava do PJ, que tinha um grande 

poder de barganha, por causa do maior número de governadores e senadores. Na 

tradição bipartidária argentina, porém, a tendência dos principais atores políticos é 

de um comportamento de jogo de soma zero, sobretudo quando se trata do 

peronismo. O multipartidarismo, então, teria dado à coalizão de governo, mesmo 

enfraquecida, mais possibilidades de ação, já que a presença de mais legendas 
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representativas criaria outras frentes de negociação e atuaria contra o poder de 

influência do PJ. A ascensão da Frepaso, a partir de 1995, não chegou a resultar 

na consolidação de um quadro multipartidário na Argentina, já que os frepasistas 

coligaram-se com um dos pólos do sistema e, mais tarde, perderam importância, 

fazendo com que a durabilidade das terceiras e quartas forças como partidos 

efetivos continuasse a ser curta. 

A transição para o multipartidarismo no país, por sinal, é um processo que 

se mostra até agora ser de difícil concretização, já que as terceiras e quartas 

forças não têm conseguido sustentar-se a médio prazo e, conseqüentemente, 

formar uma estrutura nacional em condições de competir com PJ e UCR.     

Já o papel da pressão popular na instabilidade democrática durante a 

gestão De la Rúa permite a conclusão de que a mobilização em larga escala na 

Argentina passou a ter influência sobre os limites do que uma autoridade pública 

pode fazer (Gambina, 2002). Os grupos originários desse processo ainda não 

sabem, ou não pretendem, dar um reflexo eleitoral ao novo estágio de participação 

que alcançaram, mas estão cientes do poder de barganha que adquiriram por se 

tornar mais ativos e não parecem dispostos a recuar. Pelo menos, não enquanto a 

desigualdade socioeconômica e a pobreza, ou a corrupção e a insegurança 

_temas caros à classe média_, não atingirem níveis toleráveis.  

 A redução da suscetibilidade de sociedades como as latino-americanas à 

instabilidade do regime, portanto, é possível de ser obtida de duas maneiras que 

se complementam. Por um lado, a elevação do grau de consensualismo por meio 

da combinação de multipartidarismo e governo de coalizão permitiria a diminuição 

da possibilidade de turbulências, gerando um maior espaço para a participação no 
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sistema político e uma tendência a haver mais equilíbrio de forças e decisões 

minimamente consensuais. Por outro, a promoção da inclusão social reforçaria a 

imagem de legitimidade da democracia e, conseqüentemente, preservaria sua 

sustentabilidade a longo prazo. 

Esse segundo ponto ganha mais relevância porque não é só a estabilidade 

do regime que está em jogo, mas também a consolidação da democracia política. 

Afinal, mesmo com base numa definição minimalista, não é possível considerar 

que um país seja democrático se nem os direitos políticos são iguais, o que ocorre 

quando parte de seu eleitorado não obedece ao requisito de ter autonomia para 

votar, pela falta de um padrão mínimo de vida.             

Weffort (1992) avaliava no início da década passada que a consolidação da 

democracia brasileira não seria possível se a inclusão social não evoluísse. Sua 

ênfase não era no potencial de instabilidade para o regime, e sim justamente na 

impossibilidade de haver igualdade política diante da ausência de igualdade 

social, no sentido de todo indivíduo reunir as condições mínimas de vida para ser 

tratado como igual perante os outros. No Brasil e, em geral, na América Latina, 

com diferenças de grau conforme o país, isso continua a não existir.    
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Venezuela: vítima de si mesma e do governo Bush 

 

  

 

A ascensão de Hugo Chávez ao poder começaria a se desenhar com a 

crise econômica que se instalou na Venezuela na década de 80. A partir de 1989, 

quando teve início o segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, o país assumiu a 

linha de frente da onda de reformas neoliberais na América Latina, na companhia 

do México de Carlos Salinas de Gortari e da Argentina de Carlos Menem, e 

também entrou em crise política (Anderson, 1996). Cerca de dez anos depois, em 

1998, Chávez se elegeria presidente pelo MVR, um partido então de menor 

expressão e sem ligação com as tradicionais legendas social-democrata (AD) e 

social-cristã (Copei) que eram dominantes no cenário político local. 

A democracia venezuelana, a mais duradoura entre os atuais regimes na 

América do Sul, construiu-se a partir de 1959, quando Rómulo Betancourt, da AD, 

assumiu como presidente. No ano anterior, um movimento de partidos políticos, 

com a participação de setores das Forças Armadas e da sociedade, havia 

derrubado a ditadura do general Marcos Pérez Jiménez. A partir disso, foi firmado 

um acordo entre a AD, o Copei e a URD (União Republicana Democrática), 

excluindo o Partido Comunista, que pouco depois seria declarado ilegal. Foi o 

chamado Pacto de Punto Fijo, para não haver mais o recurso à força como meio 

de se chegar ao governo e definir um programa básico de gestão. Na prática, 

funcionou como uma divisão do poder entre as elites. 
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É interessante notar que essa descrição dos objetivos do acordo entre as 

três principais siglas venezuelanas da época encaixa-se perfeitamente à definição 

minimalista de Schumpeter para a democracia. Isso mostra o esvaziamento que 

ele impõe ao regime democrático, reduzido a um método racional de escolha de 

lideranças, e o conteúdo elitista da visão schumpeteriana, pois o governo já se 

inicia condicionado a um programa definido sem a participação dos eleitores. 

Pode-se dizer até que o Pacto de Punto Fijo radicaliza o modelo de Schumpeter, 

porque a competição eleitoral na Venezuela torna-se restrita e oligárquica.   

  

Contexto histórico 

 

Desde as primeiras eleições do atual período democrático, em 1958, a AD e 

o Copei (Comitê de Organização Política-Eleitoral Independente) passaram a se 

revezar na Presidência, com o predomínio dos primeiros, os adecos. Os conflitos 

sociais puderam ser amenizados por meio, principalmente, da distribuição de 

benefícios, com base na renda petroleira. Na década de 60, porém, ainda houve 

turbulências, ocasionadas por focos guerrilheiros e levantes militares. 

O período sobre o qual se formaria mais tarde uma imagem de saudosismo 

na Venezuela veio nos anos 70, quando dois fatos, sobretudo, colaboraram para 

isso: a nacionalização da indústria petrolífera e a explosão dos preços do produto. 

O primeiro governo de Carlos Andrés Pérez (AD) foi o que mais pôde tirar proveito 

dessa situação. O saldo da gestão dele, no entanto, viria a ter influência no 

desmanche do bipartidarismo venezuelano e no surgimento do fenômeno Chávez. 

O presidente adeco desperdiçou a chance de tentar tornar a economia do país 
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menos dependente do petróleo e ainda abusou dos gastos em obras públicas, 

acumulando uma dívida externa para seus sucessores administrarem.      

O peso do endividamento começou a se fazer sentir já no início da década 

de 80, no governo de Luis Herrera Campins, do Copei. Em 1983, a Venezuela 

teve de desvalorizar sua moeda, que, até então, dava razoável poder de compra 

em dólar aos venezuelanos no exterior. Para a crise econômica que se configurou 

a partir daí, também pesaram a queda nos preços do petróleo e o contexto da 

crise das dívidas externas na América Latina, que diminuía o crédito internacional 

para os países da região. Caballero (2003) vê no episódio da desvalorização, que 

ficou conhecido como a Sexta-Feira Negra, um sinal do esgotamento do modelo 

econômico baseado unicamente na renda petroleira. 

 Como símbolo da prosperidade dos 70, Carlos Andrés Pérez voltou a 

eleger-se em 1988. Ao assumir, no ano seguinte, o novo presidente anunciou a 

adesão ao programa de reformas neoliberais colocado pelo FMI e o Banco 

Mundial como condição para a renegociação das dívidas externas. Isso ocorreu 

após ele ter falado na sua campanha que seguiria outra linha. 

O pacotaço de Carlos Andrés Pérez, como passou a ser chamado, gerou 

uma reação popular explosiva, sobretudo por causa do aumento do preço da 

gasolina e da conseqüente elevação do custo do transporte. A repressão ao 

Caracaço teve um saldo oficial de 270 mortos e uma estimativa de mais de 10 mil, 

além de 3,5 mil detenções. Apesar dessas circunstâncias, o presidente não deixou 

de avançar, por exemplo, com o processo de privatizações. 

Há vários fatos para descrever o contexto em que se desencadeou a fúria 

contra as medidas do governo adeco. Como vivem num país que é o oitavo maior 
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produtor de petróleo do mundo, os venezuelanos são acostumados a pagar pouco 

pela gasolina. Outras tradições que a nova linha adotada contrariava eram a do 

intervencionismo estatal na economia e a da proteção da indústria nacional. A 

Venezuela também vinha afetada pela desvalorização de sua moeda e pela 

incapacidade de o Estado sustentar a política de distribuição de benefícios, diante 

do endividamento externo e da queda dos ingressos petroleiros. Carlos Andrés 

Pérez não teve ainda o antecedente da hiperinflação para amenizar as reações ao 

seu pacote _pelo contrário, já que um sinal dela surgiu na seqüência do anúncio 

das medidas_ nem a possibilidade de culpar o antecessor pela crise, pois havia 

sucedido na Presidência um colega de seu partido.        

O governo Carlos Andrés Pérez também enfrentou problemas no campo 

político, com escândalos generalizados de corrupção, o que culminaria, em 1993, 

na primeira eleição presidencial desde 1958 em que nem AD nem Copei sairiam 

vencedores. No início de 1992, o MBR (Movimento Bolivariano Revolucionário), 

dos tenentes-coronel Hugo Chávez e Francisco Arias Cárdenas, liderou a primeira 

tentativa de golpe militar, seguida por outra no mesmo ano. Apesar de ter resistido 

aos dois motins, o presidente, acusado de corrupção, foi afastado do cargo em 

1993 por meio de um processo de impeachment.       

Portanto, havia se configurado o quadro das crises econômica e de 

credibilidade de partidos e políticos que, como na Argentina, levou à instabilidade 

democrática. No caso venezuelano, essa combinação manter-se-ia por mais um 

governo e contribuiria para a vitória de Chávez em 1998 e, como desdobramento 

desse resultado, para o início de um novo período de turbulências. Há na literatura 

(Hellinger, 2003; Caballero, 2003) a coincidência de que a gestão Carlos Andrés 
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Pérez marcou o fim de um modelo político, definido por Juan Carlos Rey (1972), 

segundo Hellinger, como um sistema populista de reconciliação, baseado na 

distribuição dos benefícios da renda petroleira por meio do clientelismo.    

Desde a década de 80, estava em marcha um processo de reformas 

institucionais, como resposta, entre outros aspectos, ao desgaste que as legendas 

tradicionais já acumulavam e a demandas de associações de bairros das classes 

média e alta por descentralização administrativa. As principais mudanças foram a 

implantação das eleições para governadores e prefeitos, a partir de 1989, e a 

troca do sistema de escolha de deputados, que passou das listas pré-definidas 

pelos partidos para um método que Lijphart (2003) classifica como distritos mistos 

com fórmula proporcional, enquanto o Poder Eleitoral venezuelano prefere chamar 

de representação proporcional personalizada. Trata-se da combinação da votação 

nominal em candidatos nos distritos, eleitos por maioria simples, com a escolha de 

listas fechadas baseada na representação proporcional.  

Apesar dessas iniciativas, o sistema bipartidário não voltou mais a se 

sustentar nem houve uma transição sem rupturas para o multipartidarismo. Com a 

persistência da crise econômica e a credibilidade das siglas tradicionais abalada, 

as novas lideranças que surgiam na AD e no Copei tinham dificuldades para se 

consolidar, até porque os caciques não estavam dispostos a ceder poder. Houve 

um certo fortalecimento de terceiras forças, como a LCR (La Causa Radical) e a 

Convergência, mas não de uma forma duradoura. 

Como resultado da crise política, a abstenção de 39,84% nas eleições 

presidenciais de 1993 foi mais do que o dobro da registrada na edição anterior e 

superou o percentual do vencedor, de 30,5%. A ocupação do Congresso por AD e 



 59

Copei caiu de 74,3% para 46%. A vitória ficou com Rafael Caldera, que fora um 

dos fiadores do Pacto de Punto Fijo e já havia sido presidente pelo Copei, mas 

que, após romper com seu partido, representava a Convergência, numa coligação 

de legendas menores, entre as quais se destacavam ainda o MAS (Movimento ao 

Socialismo), a URD e o PCV. Para conquistar seu segundo mandato, ele soube 

aproveitar a popularidade que havia obtido por sua atuação crítica em relação ao 

tratamento dado por Carlos Andrés Pérez aos golpistas de 1992.       

A nova administração Caldera foi uma experiência formal de governo de 

coalizão na Venezuela _até então, AD e Copei, eventualmente, davam cargos um 

ao outro quando estavam no poder, mas em posições menos importantes e sem 

chegar a estabelecer uma gestão conjunta. Já o multipartidarismo ainda precisaria 

de mais tempo para se afirmar. Em relação à política econômica, Caldera repetiu o 

que Carlos Andrés Pérez havia feito e, depois de prometer na campanha que não 

recorreria ao FMI, aderiu a partir de 1996 ao programa de reformas neoliberais. 

Foi no seu governo que, por exemplo, avançou a política de abertura petrolífera. 

Entre outras coisas, isso significa: parcerias e concessões de exploração a 

transnacionais; a internacionalização da PDVSA, que é a estatal do setor, por 

meio da compra de instalações no exterior; uma maior autonomia da companhia 

em relação ao Estado, diminuindo seus repasses aos cofres públicos; e o 

descumprimento pela Venezuela das cotas de produção estabelecidas pela Opep 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), a associação que reúne 

alguns dos principais produtores mundiais. 
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O chavismo 

 

No golpe de Estado que liderou em 1992, Chávez usou, ao pedir em cadeia 

de rádio e TV que seus companheiros se rendessem, uma expressão que ficaria 

famosa: por enquanto. Ele dava a entender com isso que tinha a pretensão de que 

seu surgimento no cenário nacional por meio de uma rebelião militar fosse apenas 

um primeiro passo. Diante da crise econômica e da corrupção generalizada, sua 

postura de revolta contra a classe política teve acolhida, apesar de a ação não ter 

contado com apoio civil armado. A etapa seguinte veio com a ajuda de Caldera, 

que anistiou os golpistas em 1994. A partir daí, Chávez, que já se reunia na prisão 

com políticos de esquerda, pôde consolidar-se como uma liderança alternativa.         

No início de sua atuação política, Chávez defendia a abstenção. Isso já 

havia mudado em 1997, quando ele decidiu transformar seu MBR num partido, o 

MVR _em espanhol, ambas as siglas tem a mesma sonoridade. Além dessa tática, 

o nome Movimento Quinta República faz alusão à idéia, colocada em prática por 

Chávez ao tornar-se presidente, de que era necessário refundar a Venezuela, 

criando uma nova República e novas instituições.    

O MBR, antes MBR-200, foi uma organização de militares nacionalistas e 

com ideais inspirados em Simón Bolívar fundada por Chávez quando atuava como 

oficial do Exército venezuelano. Em discursos e entrevistas já como presidente, 

ele costuma falar sobre o surgimento do movimento. O embrião dele, conta, foi 

fundado na década de 70 com a participação de mais quatro colegas militares. A 

inspiração, relata, foram as informações que obtinha sobre os massacres de 

camponeses e guerrilheiros, pelas Forças Armadas, e os de soldados, pela 
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guerrilha, que, segundo Chávez, não tinha base social. No mesmo discurso de 11 

de agosto de 2004, às vésperas do plebiscito que o manteve no poder, ele revelou 

outras de suas influências, como os líderes nacionalistas Juan Velasco Alvarado e 

Omar Torrijos, respectivamente do Peru e do Panamá, e o histórico combativo de 

sua família, além, obviamente, das constantes menções a Bolívar2.        

Em outro momento da semana que antecedeu o plebiscito, na entrevista 

coletiva que concedeu para a imprensa internacional, Chávez deu mostras de sua 

visão política. Segundo o presidente, o neoliberalismo pretendeu se impor na 

Venezuela por meio da repressão aplicada por ditaduras disfarçadas de governos 

democráticos. Ele afirmou, então, que o filósofo Aristóteles considerava haver 

duas formas principais de se governar _reduzir a pobreza, ou a democracia_ e 

que em sua administração a busca é por uma fórmula combinada, para diminuir a 

pobreza e incrementar a democracia. A base desse projeto, de acordo com 

Chávez, é a Constituição promulgada em 1999, vista por ele como revolucionária, 

pelo seu componente transformador. Essa foi a maneira pacífica, diz, para o país 

deixar o labirinto da falsa democracia de um só momento, o da hora do voto, 

porque não se governava de forma democrática3. 

“A essência da democracia é a participação, não a representação, que é 

uma forma de as elites enganarem o povo, ao menos assim foi na Venezuela”, 

declarou o presidente na ocasião. Segundo ele, a população venezuelana adquire, 

a cada dia, mais consciência da importância de seu “novo estágio participativo e 

                                                 
2 Discurso de Hugo Chávez acompanhado pelo autor em 11/08/2004, no Teatro Teresa Carreño, 
em Caracas. 
3 Entrevista coletiva de Hugo Chávez acompanhada pelo autor em 12/08/2004, no Palácio 
Miraflores, em Caracas. 



 62

protagônico” _o preâmbulo da nova Constituição utiliza esses mesmos adjetivos 

para definir o tipo de sociedade que o país busca construir. “Estamos criando um 

Estado novo, um Estado de Direito e de justiça. O mundo está cheio de Estados 

de Direito e de injustiça. Queremos um Estado de Direito e de justiça, porque não 

faz sentido sem a justiça”, completou Chávez na entrevista.              

Essas declarações ilustram a visão negativa que o presidente venezuelano 

tem sobre a política e a democracia tradicionais. Para ele, as duas legendas que 

dominavam o cenário nacional e a elite econômica são as culpadas pela situação 

a que chegou o país. Então, na sua avaliação, era necessário fazer uma limpeza, 

com a exclusão desses grupos corrompidos e oligárquicos, e começar tudo do 

zero, refundando a Venezuela. A palavra “partido”, assim como o conceito de 

representação, desapareceu da Constituição venezuelana, sendo substituída pela 

expressão “associações com fins políticos” (Álvarez, 2003).  

Já a noção chavista de participação está mais ligada ao incentivo de um 

ativismo cívico do que da necessidade de filiação partidária. Essa intervenção 

popular, porém, é moldada pelo líder, que convoca manifestações de rua quando 

requer apoio para suas propostas e para enfrentar a oposição e estimula a criação 

de organizações comunitárias para tomar parte em seu projeto político, como é o 

caso dos círculos bolivarianos. Há ainda diversas formas estabelecidas pela Carta 

Magna de 1999 para que os venezuelanos participem das decisões e tenham mais 

autonomia. Esses mecanismos vão desde a atuação na nomeação de autoridades 

à possibilidade de convocar uma Assembléia Constituinte, encerrar mandatos 

eletivos e candidatar-se por conta própria.   
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Ao mesmo tempo em que estimula a participação, Chávez impôs um estilo 

concentrador de governar, acumulando poderes. Também as prerrogativas criadas 

pela nova Constituição para que a população tome parte dos processos de 

nomeação de integrantes dos Poderes Judiciário, Eleitoral e Cidadão ainda não 

foram colocadas em prática devidamente (Álvarez, 2003).   

Um dos principais dirigentes da sigla chavista e presidente da Assembléia 

Nacional até 2003, o deputado Willian Lara considera inevitável a vinculação dos 

movimentos sociais ao Estado4. 

“Que esses movimentos surjam separados do Estado é muito difícil, 

por causa da natureza econômica da sociedade venezuelana. Aqui, o peso 

fundamental da economia está na exploração e comercialização de 

recursos estratégicos, que são administrados pelo Estado. Portanto, todo 

movimento na Venezuela vai estar vinculado ao Estado, até conseguirmos 

a transformação da base econômica do país. Isso é um processo de longo 

prazo. Precisa estar claro o seguinte: o coração da Venezuela é o petróleo. 

Há outros segmentos da economia que ocupam mais ou menos 60%, mas 

estão vinculados ao petróleo. Dessa maneira, é uma ingenuidade acreditar 

que vai surgir um poderoso movimento social que não tenha vínculos com o 

Estado, porque esse movimento, de forma direta ou indireta, vai estar 

conectado com a indústria petrolífera”.      

O mesmo Lara, ao falar da politização no país e do método de organização 

da base, demonstra o pouco interesse na promoção da filiação ao MVR. 

                                                 
4 Entrevista concedida ao autor em 10/08/2004, em Caracas.  
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“Tem ocorrido uma repolitização da sociedade. Hoje, donas de casa 

e suas empregadas preocupam-se com a política. É um processo que tem 

elevado a politização da população, o que determina uma solidificação do 

apoio social ao processo que lidera Chávez. O desafio agora é fortalecer a 

organização desse apoio social e articulá-lo. Acreditamos que essa 

articulação está dando-se, pouco a pouco, nesta convocação para o 

plebiscito [em agosto de 2004]. Conseguimos que a base da campanha 

[pela permanência do presidente] seja as patrulhas eleitorais, que são 

grupos de dez pessoas em que cada pessoa tem dez eleitores para 

organizar e mobilizar. Isso deu-se pela via da unidade e da diversidade. 

Numa patrulha, há militantes de partidos, de movimentos sociais e pessoas 

que não têm uma ligação específica. Assumimos que isso seja a base da 

construção da unidade do povo venezuelano, de forma organizada. 

Unidade na diversidade, na pluralidade, cada um preserva seu direito, seja 

do partido que queira, ou do movimento que queira, mas aqui estamos 

como sua organização, na patrulha eleitoral e num outro grupo que se 

chama unidade de luta eleitoral. Isso é uma expressão de que se está 

fortalecendo a base de apoio do processo”. 

No trecho final de sua declaração, Lara deixa claro que a participação em 

sua legenda não é a prioridade, e sim o compromisso com a chamada revolução 

bolivariana. Num outro momento da entrevista, ele reconhece ainda que o MVR 

continua a ser “fundamentalmente um aparato eleitoral”. 

Também não está entre as principais preocupações de Chávez fortalecer a 

estrutura de seu partido, que não é o centro das decisões e da composição de sua 
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gestão. Ao fazer nomeações, ele não leva muito em consideração a filiação dos 

candidatos, obviamente, desde que não haja ligação com alguma força adversária, 

e prefere se cercar de pessoas da sua confiança, como militares que o 

acompanham desde o período na ativa. Então, a lógica é a de integrar o governo 

por ser da confiança do presidente, e não por pertencer ao MVR. 

Nas características reunidas acima, aparecem, de certa forma, alguns dos 

principais aspectos que ligam Chávez ao populismo tradicional, conforme traços 

listados por Ianni (1991) e Novaro (1999). São eles: o personalismo, tanto em seu 

partido, que ainda preside e encara mais como um instrumento eleitoral, como no 

estilo de administrar o país; a pregação do mito refundacional de que a Venezuela 

precisava regenerar-se e partir do zero, apoiada nos ideais de Bolívar; a postura 

anti-sistema, centrada na confrontação com as elites e no questionamento das 

instituições e dos partidos tradicionais; o discurso nacionalista e antiimperialista, 

que nem sempre condiz com a prática de governo; e a definição de sua base de 

apoio nas classes mais baixas, que são estimuladas à participação política, com a 

adoção, inclusive, de medidas governamentais nesse sentido, como um programa 

para simplificar e baratear a retirada de documentos. 

O chavismo, no entanto, tem uma diferença fundamental em relação ao 

populismo latino-americano descrito por Ianni: não se fundamenta numa aliança 

de classes e na busca da colaboração entre elas. A administração Chávez é, sim, 

ao contrário do que afirma o autor em relação às gestões populistas que analisa, 

reflexo das contradições aguçadas nos governos anteriores entre as camadas 

mais e menos favorecidas da sociedade venezuelana. Na sua retórica e em 

algumas de suas medidas, o presidente do país também contribui para reforçar 
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essa polarização. A classe média está representada na coalizão governista, por 

meio, sobretudo, de militares, mas isso não ocorreu em função de um pacto social, 

como vai ser explicado até o final deste trecho.            

A identificação com as camadas menos favorecidas da população leva o 

movimento político e a legenda chavistas a romper com a tradição multiclassista 

dos principais partidos venezuelanos, característica que colaborava para amenizar 

os conflitos sociais (Ellner, 2003). Assim como ocorreu na ascensão da LCR nos 

anos 90, o chavismo tem dificuldades para se expandir entre a classe média e, 

inclusive, entre os intelectuais do país normalmente ligados à esquerda. 

A recíproca é verdadeira, já que Chávez tem uma relação peculiar com a 

esquerda tradicional. As declarações resumidas acima sobre a avaliação que faz 

das guerrilhas na Venezuela demonstram isso. Parte das políticas de sua gestão, 

sobretudo em relação à área econômica, também _desde a vitória no plebiscito, a 

administração chavista tem passado a intervir mais na economia e, por exemplo, 

fixou um teto para a taxa de juros. Há ainda seu apego ao constitucionalismo, que 

é um elemento-chave no modelo liberal-democrático. As afirmações reproduzidas 

anteriormente ilustram esse valor que a Constituição de 1999 tem no ideário 

chavista. O presidente venezuelano traz a Carta Magna que patrocinou sempre à 

mão nos seus discursos e entrevistas e recorre a ela para justificar quase tudo o 

que faz. Ele explora, portanto, dogmas esquerdistas para se capitalizar com esses 

setores, mas usa um discurso adaptado a sua visão e não está preocupado em 

governar de acordo com a cartilha marxista.      

Outro traço importante de Chávez é a valorização da participação política 

dos militares. Além da ligação natural com o meio, ele encara as Forças Armadas 
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da Venezuela como uma instituição de perfil mais popular do que elitista, pela 

possibilidade de ascensão social que oferece num país de poucas oportunidades. 

Sua própria trajetória pessoal ilustra isso. A partir da década de 70, os militares 

venezuelanos também tiveram a chance de, por meio de um programa interno, 

cursar uma pós-graduação _Chávez foi um dos que estudaram_ e politizar-se. 

Assim, com o tenente-coronel na Presidência, a Constituição de 1999 deu o direito 

de voto aos integrantes das Forças Armadas, o primeiro escalão de governo é 

formado por vários militares, e as tropas são freqüentemente usadas para auxiliar 

na prestação de serviços básicos e em trabalhos de assistência emergencial.          

 

Chávez no poder 

 

Nas eleições de 1998, Chávez foi o candidato de uma coligação de siglas 

de esquerda, o Pólo Patriótico, dos quais o mais representativo na época era o 

MAS, hoje na oposição. Como resultado da crise de credibilidade dos partidos 

tradicionais, os três postulantes que se mostraram com mais chances ao longo da 

disputa não haviam se lançado nem pela AD nem pelo Copei.  A ex-Miss Universo 

Irene Sáez, que havia terminado com boa aprovação a administração de uma das 

cidades ricas da Grande Caracas, chegou a ser a favorita por certo período, mas 

teve seu discurso de renovação comprometido quando aceitou o apoio do Copei. 

Com isso, o páreo ficou entre Chávez e Henrique Salas Romer, do conservador 

Projeto Venezuela, candidatura para a qual convergiram na reta final o Copei e a 

AD, após abandonar a chapa própria. Chávez, então, pôde explorar com mais 

desenvoltura a bandeira da renovação política e aproveitar-se da polarização 
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social agravada pelos anos de neoliberalismo para conquistar os mais pobres. 

Assim, ele obteve 56% dos votos, contra 33% de Salas Romer, e encerrou de fato 

o bipartidarismo que havia dominado a Venezuela.          

É a partir de então que se estabelece um dos pontos mais debatidos na 

literatura e no país: a que cabe a responsabilidade pelo nível de polarização 

registrado no governo Chávez? Ao próprio, às retóricas de ambos os lados ou o 

presidente agravou uma situação que já se desenhava? Este trabalho é partidário 

da última tese. Num país desigual como a Venezuela, é impossível atribuir a 

polarização só ao discurso agressivo de um lado ou de outro, ou de ambos, mas é 

inegável que essa postura de confrontação agravou a situação.         

Ellner e Hellinger (2003) reuniram artigos em torno da hipótese dos editores 

de que, nas eleições de 1998, a polarização social construída pelo fracasso dos 

governos ao longo das décadas de 80 e 90 converteu-se em polarização política, 

o que se agravaria depois com as retóricas dos dois lados. Até aí, o diagnóstico 

parece correto. A falha dessa tese vem com seu determinismo socioeconômico, 

ao menosprezar a possibilidade de que um desenho institucional diferente tivesse 

evitado, ou pelo menos amenizado, as turbulências. 

Um sinal nesse sentido é o efeito que teve o plebiscito sobre a continuidade 

de Chávez. Depois de falharem um golpe de Estado e uma greve geral de dois 

meses, a possibilidade de iniciar um processo revocatório do mandato presidencial 

fez com que a oposição convergisse para esse método. Consumada a votação e a 

vitória da situação, o país pôde recuperar certa estabilidade do regime. Ou seja, 

um mecanismo institucional obteve esse resultado. Note-se que se conseguiu isso  
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justamente por meio de um instrumento da democracia consensualista, já que 

Lijphart considera que recorrer a plebiscitos é uma característica desse modelo. 

O processo revocatório na Venezuela também forneceu dados para atenuar 

um pouco a imagem mais comum que se tem da polarização no país. A divisão 

entre chavistas e antichavistas, como mostrou o resultado da votação, não chega 

a ser exatamente de metade da população para cada lado: cerca de 58% optaram 

por manter o presidente no cargo, contra 42% que queriam a saída. Pôde-se ver 

ainda nuances no comportamento padrão dos grupos socioeconômicos: alguns 

pobres são partidários da oposição, enquanto há governistas de classe média.            

De volta ao início do governo de Chávez, em 1999, sua gestão, como é 

freqüente ao dar-se a largada a uma administração, começou em lua-de-mel com 

o país. Até os grandes grupos privados de comunicação, que se tornariam depois 

seus arquiinimigos, chegaram a estar representados no ministério. O presidente, 

porém, herdou um quadro social deteriorado e havia assumido o compromisso em 

sua campanha de promover uma transformação a partir da convocação de uma 

Assembléia Constituinte. Entre 1981 e 1997, um ano antes de Chávez se eleger, a 

participação dos mais pobres (40% da população) na riqueza nacional havia 

passado de 19,1% para 14,7%, enquanto a dos mais ricos, de 21,8% para 32,8%. 

Apenas em 1989, ano do pacotaço neoliberal de Carlos Andrés Pérez, a taxa de 

pobreza subira de 46% para 62%, e a de pobreza extrema, de 14% para 30%. Em 

1994, quando houve a posse de Caldera, o gasto social era de 4,3% do PIB, 

contra 8% em 1987, e o poder aquisitivo do salário mínimo, 66% menor do que o 

de 1978 e inferior ao do início da década de 50. Já o índice de trabalhadores na 
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economia informal e a taxa de desemprego saltaram, respectivamente, de 34,5% 

e 6,6% em 1980 para 53% e 15,4% em 1999 (Roberts, 2003).                 

O novo presidente, portanto, precisava agir para não ficar desacreditado, 

sobretudo, entre as classes mais baixas. Para isso, adotou um decisionismo que 

rapidamente acabou com a lua-de-mel inicial. Ele também não se preocupou em 

tentar construir consensos e assumiu uma postura de confrontação com as elites, 

satanizadas em sua retórica. Como disse em sua entrevista coletiva na véspera do 

plebiscito: “Eu não estou no poder para fazer acordo com as elites”.    

Com a abrangência das medidas que passou a adotar, dificilmente Chávez 

teria conseguido atingir um ponto de acordo com os grupos até então dominantes, 

mesmo que tivesse tentado negociar. Pesa ainda o fato de que as classes sociais 

que hoje concentram a oposição eram as principais interessadas na retomada do 

sistema clientelista de distribuição dos benefícios da renda petroleira que havia 

sido perpetuado pela AD e o Copei, já que este as beneficiava mais. A principal 

dificuldade para o projeto chavista, no entanto, veio mesmo com a quantidade de 

frentes de conflito abertas pelo novo governo, que, nos seus primeiros anos, 

tentou alterar os aspectos mais importantes do país. As tentativas de mudanças 

começaram pelo Poder Judiciário e o Congresso, passaram pela representação 

empresarial e o sindicalismo e chegaram à economia, quando houve o ponto 

definitivo de inflexão para a polarização da Venezuela.    

Entre 1999 e 2000, ocorreu uma série de votações. O processo começou 

com a aprovação em referendo da convocação da Constituinte.  Depois, houve a 

escolha dos que fariam a nova Carta Magna, a ratificação dela pela população, 

novas eleições para parlamentares e presidente, também a de governadores e 
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prefeitos e o referendo sobre a renovação dos líderes sindicais, sob o argumento 

de que era preciso acabar com o sindicalismo corrupto. Em todas elas, o chavismo 

obteve vitórias. A primeira derrota significativa veio em 2001, quando o candidato 

governista na disputa pela presidência da CTV (Confederação dos Trabalhadores 

da Venezuela), historicamente ligada a AD, perdeu para Carlos Ortega, que viria a 

se converter num dos principais líderes antichavistas. Com o resultado, a criação 

de uma entidade alternativa também viria a ser incentivada pelo governo.  

Em termos institucionais, as transformações promovidas foram radicais: o 

mandato presidencial aumentou de cinco para seis anos, com a possibilidade de 

uma reeleição; Chávez, que já acumulava um ano e meio de gestão, reelegeu-se 

em 2000 e teve seu período de governo contado a partir de então; o Legislativo 

tornou-se unicameral, com o fim do Senado, e deixou de ser escolhido no mesmo 

ano do presidente, já que o mandato parlamentar continuou a ter cinco anos; foi 

criado o Poder Cidadão, que engloba a Defensoria do Povo, o Ministério Público e 

a Controladoria Geral da República; e o nome da principal corte judicial mudou 

para TSJ (Tribunal Supremo de Justiça). Até o país teve seu nome oficial alterado, 

por insistência de Chávez, para República Bolivariana da Venezuela. 

O cargo de presidente também ganhou poderes extras, passando a contar 

com a possibilidade de ser autorizado a legislar por decreto em todas as áreas e 

pelo período de até um ano _antes, essa prerrogativa servia só para determinados 

temas e não durava mais do que seis meses_ e ficando responsável por todas as 

promoções militares a partir de certa patente, o que era feito até então por meio de 

um sistema de negociação entre partidos, Forças Armadas e Executivo. 



 72

Esse processo de transformações também acumulou problemas e medidas 

de cunho autoritário. A Assembléia Constituinte, em cuja composição 94% eram 

governistas, funcionou simultaneamente ao Congresso até a nova Carta Magna 

ser referendada em dezembro de 1999, mas já havia incorporado as funções da 

outra Casa. O Congresso até então seguia bicameral e como o último refúgio de 

poder em nível nacional para AD e Copei. As eleições parlamentares em 1998 

haviam ocorrido separadamente das presidenciais e pouco antes da vitória de 

Chávez, num recurso das legendas tradicionais para ainda conservar influência. 

Assim, referendada a nova Constituição, seus idealizadores dissolveram a Casa 

rival e empossaram uma comissão de 21 membros para exercer as funções 

legislativas até a escolha dos novos parlamentares, em 2000. Outra frente em que 

o governo agiu de forma autoritária foi na reforma do Judiciário, o que motivou a 

renúncia da presidente da principal corte, após um conflito em torno da comissão 

que faria a reestruturação do Poder. Hoje, a falta de independência da Justiça é 

um dos pontos mais questionados da democracia venezuelana por organizações 

internacionais e pela oposição, sendo a crítica que parece mais procedente.  

Já o argumento de Anastasia, Ranulfo e Santos (2004) de que houve uma 

ruptura constitucional na Venezuela porque a Carta Magna anterior não autorizava 

que Chávez convocasse uma votação popular sobre a realização ou não de uma 

Assembléia Constituinte não é cabível. A justificativa desses autores para sua 

avaliação não é que o presidente tenha desrespeitado a Constituição então em 

vigor, e sim que a decisão da principal corte judicial autorizando a convocação foi 

política. Ora, ainda que tenha sido mesmo política, isso não significa uma ruptura. 

Nem toda decisão tomada pelo Poder Judiciário baseia-se estritamente na lei. Um 
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exemplo representativo é o da Corte Suprema norte-americana ao sacramentar a 

vitória de George W. Bush sobre Al Gore nas eleições de 2000.              

Em novembro de 2001, Chávez anunciou um pacote de 49 decretos 

promulgados por meio da Lei Habilitante _dá ao presidente o poder de legislar 

sobre determinados temas, sem que o conteúdo das medidas possa ser alterado 

pelo Parlamento, que só tem de conceder uma autorização prévia. As leis mais 

polêmicas foram as da terra, do setor de hidrocarbonetos e da pesca. No mês 

seguinte, a CTV, de Carlos Ortega, e a Fedecámaras (principal associação 

empresarial do país), de Pedro Carmona, convocaram a primeira greve geral, de 

um dia, contra o governo Chávez. A ação contou ainda com o apoio da mídia. A 

aliança antichavista entre os três setores já estava configurada desde a vitória de 

Ortega para a presidência da CTV, pouco antes, quando os outros dois grupos já 

haviam se unido ao sindicalista contra o candidato governista. 

A administração Bush também já se mostrava presente e havia repassado, 

por meio da FND (Fundação Nacional para a Democracia), US$ 150 mil para a 

CTV em outubro de 2001, um mês antes da eleição na entidade, sob a justificativa 

de custear o processo. Na verdade, a FND, cujo orçamento é quase todo bancado 

pelo Estado norte-americano, afirmaria na sua prestação de contas relativa àquele 

período que o objetivo do repasse financeiro era “aumentar a habilidade da CTV 

para, em coalizão com outras organizações da sociedade civil, promover reformas 

democráticas em todos os níveis de governo” (Uchoa, 2003).      

O momento em que Chávez delineou seu projeto para a economia do país, 

portanto, marcou a radicalização da oposição. Os decretos mais contestados, 

porém, não têm a linha radical de esquerda que foi alardeada pelos oposicionistas. 



 74

Como lembra o assessor de relações públicas internacionais da Presidência, 

Maximilien Arvelaiz, “apesar de 80% da população venezuelana ser urbana, houve 

mobilizações nas cidades contra a Lei de Terras”. E acrescenta: “Isso é um 

exemplo da matriz de opinião que se quis formar contra os decretos, acusando-os 

de ser comunistas e atentar contra a propriedade privada5”.  

A Lei de Terras foi pouco colocada em prática desde sua promulgação. O 

resumo dela, que consta do seu trecho inicial, é o seguinte: os proprietários rurais 

devem comprovar a produtividade de suas áreas, para evitar que o Estado aplique 

as punições de multa, intervenção ou expropriação, distribuindo as terras. É criada 

uma nomenclatura das propriedades com vocação agrária, que passam a poder 

ser classificadas de ociosas, melhoráveis ou produtivas. As do primeiro grupo são 

as que ficam sujeitas às punições, enquanto as do segundo grupo recebem um 

prazo para que seus donos possam torná-las produtivas.   

Já a Lei de Hidrocarbonetos procura reduzir a autonomia da PDVSA em 

relação ao Ministério das Minas e Energia e aumentar seus repasses ao Estado e 

exige maioria acionária ao capital estatal nas parcerias com transnacionais. Não 

houve a cassação de concessões à iniciativa privada, pelo contrário, já que novos 

acordos foram anunciados recentemente. Nesse sentido, Mommer (2003) aponta 

até uma conquista da tecnocracia da PDVSA na Constituição de 1999, que proibiu 

a privatização da estatal petrolífera, mas não a de suas filiais produtoras. Outra 

meta que Chávez tem perseguido é o fortalecimento da Opep, cujo sistema de 

cotas para a produção vinha sendo desrespeitado pelo país. Essa nova atuação é 

                                                 
5 Entrevista concedida ao autor em 17/08/2004, em Caracas. 
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vista por Mommer como um fator que contribuiu para a elevação nos últimos anos 

do preço do petróleo no mercado internacional.      

Além da controvérsia em torno do teor dos decretos, os oposicionistas 

criticam a maneira como foram definidos. Para Albis Muñoz, hoje presidente da 

Fedecámaras, faltou diálogo. “Se houvesse mais negociação, que beneficiasse a 

todos, podia se diferente, e não a tentativa de impor uma ideologia”, afirma6. 

O processo de formulação e promulgação de 49 leis no prazo de um ano foi 

uma ilustração perfeita do decisionismo chavista, diante da quantidade de 

medidas, da abrangência delas e do método usado, que restringe o debate 

parlamentar. Isso ocorreu ainda num contexto de conflitividade crescente, 

inclusive com a perda pelo governo de aliados tradicionais ou de esquerda. Um 

exemplo é Francisco Arias Cárdenas, que foi o principal concorrente de Chávez 

nas eleições de 2000, após ter colaborado na tentativa de golpe em 1992.        

Outro aspecto que tem influência na consolidação de uma oposição dura ao 

presidente venezuelano é o preconceito racial. Maximilien Arvelaiz acredita que 

parcelas das classes média e alta, nas quais a ascendência européia é mais 

presente, não admitem ser governadas por um mestiço como Chávez7. Isso fica 

visível em alguns protestos e declarações de oposicionistas.    

   

O golpe 

 

                                                 
6 Entrevista concedida ao autor em 18/08/2004, em Caracas. 
7 Entrevista concedida ao autor, op cit. 
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No desenrolar do golpe, ficou claro que se contrapunham dois projetos de 

país, com possibilidades de subgrupos de ambos os lados, mas que não fogem da 

separação em duas linhas programáticas. O caso do MAS é ilustrativo. O partido, 

que se define como socialista, fez parte da coalizão governista até 2000 e, desde 

então, ocupa o espaço da oposição de esquerda e democrática a Chávez, já que 

não teve participação na ação golpista8. Um olhar menos atento, portanto, poderia 

considerar que a sigla representa uma terceira via. Isso, porém, não corresponde 

à prática. Basta analisar a atuação do MAS na gestão Caldera. No comando da 

economia, por meio do então ministro do Planejamento, Teodoro Petkoff, a 

legenda foi a responsável pela adoção a partir de 1996 da Agenda Venezuela, a 

continuidade do programa de reformas neoliberais no país, o que, no caso do 

petróleo, significou dar seqüência à política de abertura da PDVSA e, com isso, 

alinhar-se programaticamente aos setores que conduziriam o golpe.     

Assim, fica difícil concordar com a idéia geral do próprio Petkoff quando ele 

faz a seguinte consideração: “Uma imagem simples que se tem no exterior é que 

aqui há um comandante revolucionário e uma oligarquia feroz que resiste às 

mudanças. Se é desse jeito, então porque muita gente de esquerda abandonou 

Chávez? 9”. A descrição dos dois lados não é a que traça o ex-ministro, fundador 

do MAS, com o qual rompeu em 1998, e hoje dono do tablóide “Tal Cual”, mas, 

em termos de projeto de país, são mesmo, basicamente, duas posições. Isso fica 

mais nítido ao se analisar a disputa em torno da política petrolífera, uma questão 

                                                 
8 Entrevista concedida ao autor, por e-mail, pelo deputado e presidente do MAS, Felipe Mujica.  
9 Entrevista concedida ao autor em 17/08/2004, em Caracas. 
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capital na Venezuela, onde essa indústria responde normalmente por cerca de 

80% das exportações e, em 2004, por 17,2% do PIB. 

No campo da oposição, sobretudo no decorrer do golpe, agruparam-se os 

que, de uma forma ou de outra, alinham-se com a posição da tecnocracia da 

PDVSA, que quer manter a orientação seguida nas administrações Carlos Andrés 

Pérez e Caldera. Essa linha é a de que a companhia deve ser a cada dia mais 

autônoma em relação ao Estado, avançando, eventualmente, para a privatização, 

e adotar uma política que minimize os repasses, já que sempre é preferível investir 

na própria empresa do que pagar impostos, e maximize os volumes de produção, 

desrespeitando as cotas da Opep e evoluindo para um desligamento do cartel. É 

óbvio que nem todos que estão hoje na oposição pensam o mesmo nesse tema, 

mas, num cenário polarizado, tendem a ficar do lado da tecnocracia petrolífera, até 

em função da força do trabalho de relações públicas da PDVSA. Essas posições 

também estão alinhadas com os interesses do governo Bush e das transnacionais 

norte-americanas do setor, como vai ser explorado mais adiante.           

Do lado chavista, as principais políticas são: maximizar a arrecadação em 

tributos provenientes da indústria petrolífera, para investir em políticas sociais e no 

desenvolvimento econômico do país; influir na administração da PDVSA _fala-se 

na Venezuela que a companhia é, ou era, um Estado dentro do Estado_; defender 

a soberania nacional no setor; e fortalecer a Opep, para ter poder de influência 

sobre os preços no mercado internacional. Também no caso dos partidários de 

Chávez, é necessário estabelecer nuances. Toda a retórica do presidente contra o 

neoliberalismo não evitou, por exemplo, que ele mantenha e realize parcerias com 

transnacionais, que a Constituição que impulsionou não proíba a privatização de 
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filiais da PDVSA, que a estatal do petróleo ainda seja bem sucedida em preservar 

nichos de poder e que o segmento do gás natural tenha sido aberto por completo 

aos investimentos privados (Mommer, 2003). 

É necessário esclarecer que não se pretende fazer aqui uma separação 

simplista entre neoliberais e estatistas, associando os primeiros à oposição e os 

segundos aos chavistas. A intenção é mostrar que, com o peso do petróleo para a 

Venezuela, as duas posições principais sobre esse setor tendem a atrair os que se 

situam em campos intermediários e a deixar outras questões em segundo plano. 

Mesmo as duas políticas petrolíferas descritas acima não podem ser encaixadas 

nessa diferenciação simplista. A iniciativa privada e o Estado estão presentes em 

ambas, variando a ênfase dada por cada grupo.                                

Foi nos dias próximos ao golpe de abril de 2002 que a disputa entre as 

duas posições ficou explícita. No domingo que antecedeu a ação golpista, Chávez, 

em seu programa semanal de rádio e TV, anunciou de surpresa uma demissão em 

massa de dirigentes da PDVSA, ao estilo de um árbitro de beisebol, usando um 

apito. A medida foi uma reação à atitude dos executivos em fomentar e apoiar 

uma greve de funcionários e a suspensão de atividades em refinarias. Esse 

movimento havia surgido depois que o presidente substituíra a junta diretiva da 

empresa, que não aceitava a elevação da transferência obrigatória de recursos ao 

Estado ocasionada pela nova Lei de Hidrocarbonetos e sofria acusações de 

irregularidades. Sob o mote “Sim à meritocracia, Não à politização”, a campanha 

da PDVSA conseguiu a adesão da CTV e da Fedecámaras na convocação de 

uma paralisação geral de 24 horas para o dia 9 de abril, ação que seria prorrogada 

por tempo indeterminado. Consumado o golpe, o breve governo Pedro Carmona 
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recolocaria Guaicaipuro Lameda na presidência da estatal petrolífera, revogaria os 

49 decretos de Chávez e sinalizaria a saída da Venezuela da Opep.       

Para o dia 11 daquele mês de abril, foi convocada pelas três instituições 

uma manifestação pela saída do presidente venezuelano, com concentração na 

frente da sede da PDVSA em Caracas. A convocação teve intensa divulgação 

pelos canais privados de TV, que ainda transmitiriam tudo ao vivo, em cadeia. 

Como resultado, milhares de pessoas, principalmente das classes média e alta, 

saíram às ruas. Em reação, Chávez também havia chamado seus partidários a 

concentrarem-se nas proximidades do Palácio Miraflores. Na última hora, o trajeto 

da marcha da oposição foi alterado, para que seguisse até a sede do governo, o 

que culminaria em conflitos e 19 mortes.      

A atuação efetiva para a deposição do presidente partiu de oficiais militares, 

que o culparam pela violência e anunciaram que não reconheciam mais sua 

autoridade. As TVs privadas tiveram o papel de fomentar, viabilizar e legitimar o 

golpe. Com as mortes, passaram a repetir imagens de chavistas atirando da ponte 

Llaguno, no centro de Caracas, para provar que Chávez era o culpado. Mais tarde, 

o documentário irlandês “The revolution will not be televised” demonstraria que 

essas imagens não constituíam uma prova definitiva, porque estavam centradas 

na ponte e não mostravam que, no entorno dela, não havia mais participantes da 

marcha para serem atingidos. Na verdade, de prédios próximos, franco-atiradores 

não-identificados haviam acertado a cabeça de manifestantes.     

No decorrer da marcha e dos conflitos, o presidente acusou os canais de 

incitarem o golpe e determinou o corte do sinal. Pouco depois, porém, as TVs 
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driblaram a proibição e voltaram a transmitir, enquanto os golpistas conseguiram 

sabotar a rede estatal, o que impedia que Chávez veiculasse sua versão.       

Já na madrugada do dia 12, oficiais rebelados prenderam o presidente e 

exigiram que renunciasse, o que Chávez se dispôs a aceitar, desde que ele e sua 

família pudessem sair do país em segurança. A exigência, porém, não foi aceita, o 

que levou o ainda mandatário a não assinar uma carta para renunciar ao seu 

cargo. Apesar disso, o então inspetor-geral das Forças Armadas, Lucas Rincón, 

que acabaria reabilitado na continuidade do governo, fez um pronunciamento 

corroborando a versão da renúncia. Sua atuação dúbia ainda é pouco explicada 

na Venezuela. Só o bem informado Teodoro Petkoff arriscou uma hipótese mais 

elaborada. Para ele, Rincón foi reaproveitado _chegou a ser ministro_ porque é 

inofensivo. “Para não ter que fazer uma limpeza total dos generais, Chávez deixou 

alguém que não oferece perigo”, estimou10.       

Outra armação foi o primeiro anúncio de oficiais militares, na tarde de 11 de 

abril, de que se recusavam a continuar a obedecer a um presidente que havia 

ordenado o massacre de civis desarmados. Com base em dois relatos jornalísticos 

de diferentes orientações, é possível considerar que essa gravação foi feita, no 

mínimo, ao mesmo tempo em que as mortes ocorriam no centro de Caracas. La 

Fuente e Meza (2004), mais partidários do lado oposicionista, relatam a produção 

do pronunciamento como simultânea aos crimes. Já Uchoa (2003), mais próximo 

do lado chavista, traz a informação de que o discurso estava redigido desde a 

manhã do mesmo dia, quando nem haviam começado os conflitos. Portanto, nos 

                                                 
10 Entrevista concedida ao autor, op cit. 
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dois casos, não havia tempo hábil para que se falassem em culpados e em 

detalhes, não ser que tudo já estivesse planejado.           

No dia 12, então, Pedro Carmona, que já havia sido chamado desde a noite 

do dia anterior ao Forte Tiúna, onde os golpistas se concentravam, foi empossado 

presidente no Palácio Miraflores. A empresária Albis Muñoz, que na época era a 

segunda vice-presidente da Fedecámaras, alega que nem ela nem “muitos de 

meus colegas de diretoria” sabiam das intenções golpistas de setores militares. 

Ela afirma também que não tem conhecimento de se Carmona já sabia e que se 

surpreendeu ao vê-lo pela TV em Forte Tiúna11. 

O isolamento de Carmona, mesmo no próprio grupo golpista, veio com o 

decreto que fechou a Assembléia Nacional e destituiu os integrantes da cúpula 

dos demais Poderes. Com isso, perdeu sua principal sustentação, a do comando 

do Exército, e vários aliados. O secretário-geral da CTV, Manuel Cova, que na 

época ocupava o mesmo cargo e chegou a receber do presidente empossado a 

oferta para ser seu vice, disse que a entidade abandonou o empresário a partir do 

momento em que o conteúdo das medidas ficou definido12. Depois, quando o novo 

governo tentou recuar e restituir as funções do Parlamento, já era tarde. Em seu 

relato sobre os acontecimentos de abril, Carmona (2004) dá a entender que se 

considera traído, sobretudo pelos setores militares que o abandonaram.    

Outro aspecto que contribuiu para a curta duração da Presidência de fato 

foi a reação internacional, principalmente do Grupo do Rio, que reúne 19 países 

latino-americanos, e da OEA (Organização dos Estados Americanos). As duas 

                                                 
11 Entrevista concedida ao autor, op cit. 
12 Entrevista concedida ao autor em 17/08/2004, em Caracas. 



 82

entidades divulgaram notas condenando a mudança de governo, diferentemente 

da administração Bush. A OEA também já ameaçava com a aplicação de sua 

Carta Democrática, o que tiraria a Venezuela do sistema interamericano.   

O contragolpe teve sua cartada definitiva no dia 13. Foram duas as frentes 

de ação. De um lado, a reação popular, sobretudo na capital, onde mesmo com a 

forte repressão da polícia metropolitana, controlada por um ex-aliado de Chávez e 

então prefeito do Distrito Federal, chavistas saíram espontaneamente de bairros 

pobres da Grande Caracas e cercaram o Palácio Miraflores, exigindo a volta do 

presidente. As notícias vinham sendo difundidas pelas rádios comunitárias, já que 

as TVs privadas haviam decidido ignorar os protestos em defesa de Chávez. A 

outra frente foi a de militares leais ao governante eleito, principalmente no interior 

do país. Na capital, a Guarda de Honra do palácio presidencial também agiu para 

retomá-lo, mas já não enfrentou resistência. Com isso, nas primeiras horas do dia 

seguinte, o mandatário venezuelano foi reconduzido ao seu cargo.             

A participação popular na volta de Chávez ao poder insere-se no processo 

de politização das classes mais baixas que ele estimula e que já dá sinal de ter 

fugido ao seu controle. O MRT (Movimento Revolucionário Tupamaro), que tem 

sua base no bairro pobre de 23 de Janeiro, em Caracas, e recentemente tornou-se 

um partido, é um exemplo nesse sentido, apesar de ainda ser muito incipiente. 

Independentemente de o grupo ser acusado de também agir como uma 

facção armada _algo que seus líderes não admitem, mas deixam transparecer em 

alguns momentos_, a análise do discurso tupamaro permite a avaliação de que 

não é irrestrito o grau de fidelidade ao chavismo nos movimentos sociais que o 

próprio presidente incentiva. O MRT diz que busca dar sustentação popular ao 
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governo, ao qual faz poucas críticas, mas que surgiu antes de Chávez e está 

disposto a seguir sem ele se for necessário. Para o grupo, que alega não receber 

verbas públicas, o nível de conscientização atingido hoje pela população 

venezuelana é uma conquista de seu governante. Agora, é preciso “aprofundar a 

revolução”, cobram eles. “O plebiscito marca um ponto de inflexão do processo 

revolucionário na Venezuela. A partir dele, vai ser possível saber se é uma 

reforma do sistema representativo ou uma revolução bolivariana. A expectativa é 

que vai haver profundidade nas mudanças, dando cumprimento ao que está na 

Constituição”, afirmou um dos líderes tupamaros13. 

A politização dos venezuelanos e sua conseqüente presença constante em 

protestos de rua não são uma exclusividade dos setores mais pobres, já que as 

classes média e alta também estão muito ativas. Segundo López Maya e Lander 

(2004), a novidade não é a ocorrência das manifestações, o que os autores, a 

partir de dados empíricos, comprovam ser recorrente na democracia venezuelana, 

e sim o maior grau de conflitividade e a predominância da motivação política. Em 

períodos nos quais há menos instabilidade, argumentam, os protestos são mais 

por demandas socioeconômicas. Outra diferença que identificam em relação ao 

passado é que não há mais uma criminalização dos movimentos.           

Essa transição da motivação socioeconômica para a política deu-se, como 

defende este trabalho, em função das crises econômica e de credibilidade de 

partidos e políticos a partir dos anos 80. Até então, a distribuição dos benefícios 

da renda petroleira pelo Estado amenizava os conflitos e dava às manifestações a 

condição de servir como antecedente para uma negociação de cúpulas, entre 
                                                 
13 Entrevista concedida ao autor em 14/08/2004, no bairro popular 23 de Janeiro, em Caracas. 
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governo, partidos, empresários e sindicalistas, o que fazia com que não houvesse 

espaço para a organização de movimentos sociais. A posterior deterioração da 

situação do país deu novo papel aos protestos e abriu uma brecha, na visão de 

López Maya e Lander, para a articulação dos setores populares. O complemento 

desse quadro, com a resposta nas ruas dos demais segmentos da sociedade, veio 

com a polarização aguçada na gestão Chávez.     

A aliança que se construiu para a deposição do presidente venezuelano, 

com setores das Forças Armadas e das elites econômica, política e sindical e os 

Estados Unidos, encaixa-se num modelo que já havia servido como base para 

uma série de golpes conservadores na América Latina. Houve, porém, no caso da 

ação contra Chávez, algumas diferenças importantes.      

A primeira é o papel da mídia, que vai muito além do incitamento, como em 

outras deposições na história latino-americana. Sem a atuação das TVs privadas 

para repetir à exaustão as imagens dos chavistas atirando da ponte Llaguno e 

culpar o presidente por isso, faltariam aos militares golpistas a oportunidade e a 

legitimidade para agirem. Para Teodoro Petkoff, os grupos de comunicação não só 

fomentaram, viabilizaram e legitimaram o golpe, como o articularam. O dono do 

diário “Tal Cual”, no entanto, não quis citar nomes14.      

Outra diferença é a justificativa para a ação golpista. Hoje, em países que 

acumulam uma certa tradição democrática, já não é mais viável se aplicar como 

antes um golpe com o envolvimento das Forças Armadas. Então, na Venezuela 

em 2002, recorreu-se ao argumento quase universalmente aceito da defesa dos 

                                                 
14 Entrevista concedida ao autor, op cit. 
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direitos humanos. Os militares rebelados alegaram que não podiam mais ser fiéis 

a um presidente que ordenava a repressão à população desarmada. 

 

O papel do governo Bush 

 

Uma terceira diferença do caso da deposição de Chávez em relação aos do 

passado está na atuação dos Estados Unidos. Sobretudo depois da revolução 

cubana, a principal motivação norte-americana para patrocinar golpes de Estado 

na América Latina era política e estratégica, para evitar, no contexto da Guerra 

Fria, a disseminação do comunismo no subcontinente. 

Na Venezuela de hoje, a explicação da atuação dos Estados Unidos é tanto 

de ordem econômica, para defender seus interesses petrolíferos e os de suas 

transnacionais do setor e para enfraquecer a Opep, quanto estratégica, para se 

livrar de um obstáculo aos seus planos de militarização da região andina sob a 

justificativa de combater o terrorismo e o narcotráfico. 

A administração Chávez adotou medidas que seguem uma linha oposta à 

da política petrolífera nos dois governos anteriores, quando avançara o processo 

de abertura do setor. A nova disposição choca-se com a intenção da gestão Bush 

de que seja adotada uma orientação mais fiel aos seus interesses, ainda que as 

concessões de exploração a transnacionais continuem a ser dadas e não tenham 

ocorrido até agora problemas no comércio do produto entre os dois países. Os 

Estados Unidos, por exemplo, buscam enfraquecer a Opep, que encaram como 

uma ameaça por ter condições de manobrar com o preço e o estoque do petróleo, 

mas vêem o presidente venezuelano trabalhar pela revitalização da organização. 
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Entre as razões de sua atuação contra Chávez, portanto, está a ampla iniciativa 

do governo Bush para combater a dependência de seu país das fontes de energia 

externas. A Venezuela é a quarta principal fonte para o abastecimento petrolífero 

norte-americano, que depende do fornecimento externo.             

 Com influência também para a atuação dos Estados Unidos, pode-se 

incluir, agora no campo estratégico, a resistência do presidente venezuelano à 

guerra contra o terrorismo que foi deflagrada por Bush depois dos atentados de 11 

de setembro de 2001. Chávez opõe-se aos métodos do Plano Colômbia para o 

combate aos grupos guerrilheiros no país vizinho, considerados terroristas pelo 

governo norte-americano, que financia o projeto. Ele também criticou as invasões 

do Afeganistão e do Iraque e fez visitas ao Irã, à Líbia e ao próprio Iraque, em 

ocasiões nas quais os três países faziam companhia à Venezuela na Opep _com 

a ocupação, os iraquianos tiveram de deixar a organização_ e eram classificados 

pelos Estados Unidos como seus inimigos e envolvidos no apoio ao terrorismo. 

Há ainda o apoio econômico e político de Chávez ao líder cubano, Fidel 

Castro, eterno inimigo de todos os governos norte-americanos. A Venezuela tem, 

por exemplo, um acordo com Cuba para o fornecimento de petróleo em condições 

especiais. Esse relacionamento próximo entre os dois países é uma grande causa 

de irritação nos círculos de poder em Washington (Youngers, 2003). O presidente 

venezuelano também é uma fonte de problemas em outra questão continental 

essencial para os Estados Unidos, a Alca (Área de Livre Comércio das Américas). 

Ele é inimigo público da proposta, que combate por meio da promoção da 

integração sul-americana e da tentativa de formar uma associação à parte, a Alba 

(Alternativa Bolivariana para as Américas) _uma iniciativa mais retórica. 
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 A atuação embasada em motivações de ordem econômica e estratégica 

ligadas ao combate da dependência energética e do terrorismo permite relacionar 

a ação norte-americana no processo golpista na Venezuela com os ataques contra 

o Afeganistão em 2001 e contra o Iraque em 2003, nos quais também se pode 

identificar a mesma combinação de razões, com a preponderância de um dos dois 

aspectos e a existência de outros conforme o caso. 

Tanto na invasão do Afeganistão, que fica numa região rica em gás natural 

e petróleo, quanto na do Iraque, dono da segunda maior reserva petrolífera do 

mundo, os Estados Unidos aliaram a justificativa de combater o terrorismo com a 

promoção de seus interesses em relação ao acesso às fontes de energia. No caso 

afegão, que deu origem ao intervencionismo militar da gestão Bush, a ação tinha 

um embasamento mais claro na guerra contra o terror, já que ocorreu em resposta 

aos atentados de 2001. No ataque ao território iraquiano, porém, a vinculação do 

país com o terrorismo era menos factível. Assim, o governo norte-americano teve 

de se apoiar em outras justificativas, como a produção pelo regime de Saddam 

Hussein de armas de destruição em massa, o que também não se comprovaria, e 

a importância de se disseminar a democracia no Oriente Médio. 

A administração Bush adotou um projeto de reformulação na distribuição 

das forças militares norte-americanas ao redor do mundo, considerada a maior 

transformação no poderio externo do país desde o fim da Guerra Fria. A intenção 

é clara e combina justamente as preocupações de ordem estratégica e econômica 

ligadas ao terrorismo e ao abastecimento energético. “A maioria das novas bases 

[dos Estados Unidos] procura atender, principalmente, a dois objetivos: proteger 
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países ou áreas próximas a grandes reservas de petróleo e manter uma vigilância 

sobre regiões e governos suspeitos de abrigar grupos terroristas15”.    

Já a Doutrina Bush, lançada após os atentados de 11 de setembro de 2001, 

consiste, sobretudo, em o governo norte-americano se delegar o direito de fazer 

ataques militares preventivos quando considerar que há risco de o país ser 

alvejado. Essa é a parte mais visível. A tese só foi aplicada até agora no Iraque, 

onde se evidenciou que a nova doutrina não leva em conta apenas a potencial 

ameaça representada. Pode-se até interpretar que, quanto menos ameaçador 

efetivamente, mais chance o antagonista tem de merecer uma intervenção, como 

ilustra a crise com a Coréia do Norte, que, por parecer mesmo ter a tecnologia 

nuclear, saiu-se ilesa por enquanto. Pesa mais, portanto, o que o inimigo pode 

render em dividendos para os Estados Unidos, como, no exemplo iraquiano, a 

influência na exploração da segunda maior reserva petrolífera do mundo. 

A anuência, no mínimo, ao golpe na Venezuela em 2002 representa, em 

ordem cronológica, a segunda atuação externa de forma mais direta da gestão 

Bush. A primeira foi a invasão do Afeganistão em 2001. No caso venezuelano, o 

fator ligado ao combate do terrorismo é menos marcante, mas não deixa de estar 

presente. Alusões a uma suposta colaboração de Chávez com as Farc (Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia), consideradas um grupo terrorista pelos 

Estados Unidos, são freqüentes em declarações de autoridades norte-americanas. 

Além disso, ele é um empecilho ao projeto da administração Bush de, por meio do 

Plano Colômbia, levar adiante sua expansão militar na região andina, rica em 

                                                 
15 Canzian, Fernando, EUA redesenham sua estratégia militar, Folha de S. Paulo, 22 de junho de 
2003. 
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petróleo, sob a justificativa de combater o terrorismo e o narcotráfico. A ajuda 

logística concedida ao país vizinho também é uma fonte de preocupação para as 

Forças Armadas da Venezuela, pelo temor de um desequilíbrio estratégico, o que 

tem incentivado o governo chavista a fazer compras militares. 

Essa busca por associar o presidente venezuelano com o apoio ao terror é 

uma forma de a gestão Bush ter uma justificativa para, eventualmente, poder agir 

de maneira mais enérgica contra seu desafeto. O argumento da defesa dos 

direitos humanos e da democracia, presente no caso iraquiano, é outro que se 

repete no reconhecimento dado a Carmona pela administração norte-americana. 

Uma das evidências da, no mínimo, condescendência dos Estados Unidos 

com os planos de golpe contra Chávez veio com o comunicado emitido pela Casa 

Branca em 12 de abril de 2002 _o dia em que Carmona assumiu o país. A gestão 

Bush reconheceu o novo regime, ao defini-lo como “um governo civil de transição”, 

e não considerou que havia ocorrido uma deposição de presidente. Ao contrário, 

encampou a versão dos golpistas de que Chávez era o culpado pelas mortes do 

dia anterior e que ele havia renunciado. 

“Apoiadores de Chávez, sob ordens, atiraram em manifestantes pacíficos e 

desarmados, resultando em mais de 100 feridos ou mortos. Os militares e policiais 

venezuelanos rejeitaram ordens para atirar nos manifestantes pacíficos e se 

recusaram a apoiar a continuidade do governo diante de tais violações aos direitos 

humanos. O governo impediu cinco estações de televisão independentes de cobrir 

os acontecimentos. Os resultados dessas provocações são: Chávez renunciou à 
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Presidência. Antes de renunciar, ele demitiu o vice-presidente e o ministério. Um 

governo civil de transição prometeu eleições em breve”, afirmava o documento16.   

A alegação dos Estados Unidos de que as informações disponíveis naquele 

momento eram as que constavam em sua nota não serve de justificativa para o 

teor dela, já que o comunicado do Grupo do Rio, também do dia 12, seguiu uma 

linha oposta. O documento condenava o que havia ocorrido, definido como “a 

interrupção da ordem constitucional”, exigia “a normalização da institucionalidade 

democrática” e solicitava ao secretário-geral da OEA que fosse convocada uma 

sessão extraordinária do Conselho Permanente para avaliar a situação17. 

No dia 13, quando o vice de Chávez já reassumiria o poder, o Conselho 

Permanente da OEA realizou a sessão extraordinária e emitiu um comunicado de 

teor similar ao do Grupo do Rio, no qual já afirmava que se justificava a aplicação 

da Carta Democrática Interamericana e marcava uma data para adotar a medida. 

A nota definia o ocorrido como “uma alteração da ordem constitucional que afeta 

gravemente sua ordem democrática”, condenava esse fato e a violência, exigia “a 

mais rápida normalização da institucionalidade democrática”, anunciava o envio de 

uma missão chefiada pelo secretário-geral da entidade e convocava uma reunião 

da Assembléia Geral, no dia 18, para tomar as decisões necessárias18. 

É curioso comparar os posicionamentos dos Estados Unidos diante das 

mortes de manifestantes nos processos que culminaram na deposição de Chávez 

e, em 2003, na do então presidente da Bolívia, Gonzalo Sánchez de Lozada, um 

                                                 
16 Reeker, Philip T. (vice-porta-voz da Casa Branca), Venezuela: change of government, 
Washington, 12 de abril de 2002, in página oficial do Departamento de Estado norte-americano. 
17 Declaración del Grupo de Rio sobre la Situación en Venezuela, San José, 12 de abril de 2002, in 
página oficial da OEA. 
18 Situación en Venezuela, Washington, 13 de abril de 2002, in página oficial da OEA. 
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aliado norte-americano. Diferentemente do que fez em relação à Venezuela, a 

administração Bush se manteve firme na defesa da reação do líder boliviano, 

mesmo com as dezenas de mortos na repressão aos protestos.      

Além de ter reconhecido o governo Carmona, autoridades norte-americanas 

já haviam se reunido, nos últimos meses antes do golpe, com representantes da 

oposição venezuelana. Nesses encontros, em Washington, teria sido passado o 

recado de que a gestão Bush se opunha a uma solução ilegal, mas que gostaria 

muito que “Chávez saísse19”. Há uma versão mais contundente, de que, nessas 

reuniões, o governo norte-americano havia concordado com a deposição20. Os 

Estados Unidos alegam que também conversavam com integrantes da situação e 

que, assim, não havia impedimento a receberem oposicionistas.    

Houve ainda repasses financeiros a setores da oposição por meio da 

Fundação Nacional para a Democracia, um órgão norte-americano cujo orçamento 

é quase todo bancado pelo governo e que concede verbas para entidades como o 

Instituto Republicano Internacional e o Instituto Nacional Democrata de Assuntos 

Internacionais, que são ligados aos dois partidos nos Estados Unidos. Nos seis 

meses que antecederam o golpe, os recursos da fundação para programas na 

Venezuela chegaram a US$ 2 milhões. Apenas a CTV recebeu US$ 150 mil. Já a 

instituição ligada ao Partido Republicano, de Bush, distribuiu US$ 650 mil a 70 

organizações antichavistas de janeiro de 2001 a março de 2003 (Uchoa, 2003). 

                                                 
19 Corn, David, Our gang in Venezuela?, revista The Nation, agosto de 2002, p. 27, citado em 
Youngers, Colleta, The US and Latin American after 9-11 and Iraq, op cit, p. 3. 
20 Forero, Juan, Bush officials met with Venezuelans who outsted leader, The New York Times, 16 
de abril de 2002. 
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Dois fatos encerram o desfile de evidências. No dia 13 de abril de 2002, os 

únicos embaixadores que se reuniram com Carmona no Palácio Miraflores foram o 

dos Estados Unidos e o da Espanha, que, na época, era administrada por José 

María Aznar, com quem Chávez também não tinha boas relações. Ao justificar o 

encontro, Carmona (2004) cai em contradição no trecho final, dizendo que os dois 

diplomatas davam a renúncia chavista como fato consumado _os dois países 

chegaram a emitir uma nota conjunta no dia 12. “A visita teve caráter informativo e 

não tinha jamais como propósito a expressão de apoio ou rechaço ao novo 

governo. [...] e o embaixador espanhol, cujo país exercia a presidência da União 

Européia, informou-me sobre o acordo feito entre esta e os Estados Unidos, no 

qual se afirmava que a situação excepcional da Venezuela deveria conduzir, no 

mais curto prazo, à normalidade democrática e a eleições, dando como fato a 

renúncia de Chávez”. A última evidência é que o FMI, cujo maior cotista é o 

governo norte-americano, ofereceu respaldo financeiro a Carmona.                 

Com todas essas indicações da ingerência dos Estados Unidos, fica fácil 

para que o presidente venezuelano explore o discurso antiamericano e culpe Bush 

pelas mazelas da Venezuela e da América Latina, o que Chávez faz cada vez 

mais. Nos dias próximos ao plebiscito, por exemplo, repetia em suas aparições 

públicas que o chefe da oposição é o colega norte-americano. Mais recentemente, 

acusou Bush de planejar assassiná-lo e patrocinou a formação de uma milícia 

popular, não-armada, para ajudar a rechaçar uma eventual tentativa de invasão do 

país. Houve ainda outras ações recentes, como acordos petrolíferos com a China, 

algo que também serve a outras finalidades, e as declarações de que o Irã e a 

própria Venezuela têm o direito de possuir programas de energia nuclear. Por 
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outro lado, ele mantém seu país na condição de fornecedor regular de petróleo 

aos Estados Unidos, apesar de, certas vezes, ameaçar suspender o envio.       

 

Conclusões 

 

A possibilidade de convocar um plebiscito sobre o mandato presidencial, 

realizado em agosto de 2004 e no qual a permanência de Chávez foi a opção 

vencedora, teve a função de reduzir um nível de instabilidade democrática que 

seguia elevado mesmo com o fracasso do golpe. No próprio ano de 2002, em 

dezembro, a Fedecámaras, já sob o comando de Carlos Fernández, e a CTV 

haviam iniciado uma greve geral que duraria cerca de dois meses, para pressionar 

pela saída do presidente. Pouco depois, a iniciativa oposicionista também contaria 

com, novamente, a participação de funcionários da PDVSA. Sem sucesso em 

mais essa empreitada, a Coordenação Democrática (associação que reúne os 

grupos de oposição) concentrou forças num método constitucional: a convocação 

do plebiscito. Foi, portanto, a existência dessa prerrogativa na Carta Magna de 

1999 que possibilitou a diminuição das turbulências. Hoje, a aliança oposicionista, 

que enfrenta problemas de coesão pela diversidade de tendências que abriga e 

sofreu uma derrota acachapante nas eleições regionais de 2004 _Chávez tem 

aliados nos governos de 22 das 24 unidades da federação_, parece não ter 

alternativa senão aguardar pelo pleito de 2006.              

Esse é um exemplo de como a engenharia institucional pode atuar para 

reduzir a possibilidade de instabilidade do regime. No caso venezuelano, como no 

argentino, defende-se aqui que, além das crises econômica e de credibilidade de 
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partidos e políticos, a ausência de um maior consensualismo na democracia de 

ambos os países contribuiu para as turbulências, mais especificamente a falta da 

coexistência de um sistema multipartidário efetivo com o governo de coalizão. 

A gestão Caldera, que antecedeu a de Chávez, foi uma experiência formal 

de coalizão na Venezuela, mas transcorreu enquanto o multipartidarismo ainda 

não havia se consolidado _AD e Copei seguiam com 46% do Congresso e, no 

mínimo, 15 de 22 governadores; e as siglas que haviam se fortalecido mostrariam, 

depois, ter curta duração como partidos efetivos. O próprio presidente de então 

encarnava a geração do Pacto de Punto Fijo, que dera início ao bipartidarismo no 

país, e já havia sido governante pelo Copei antes de romper com a agremiação e 

reeleger-se por uma coligação de forças menores. 

No caso de Chávez, coexistem o multipartidarismo e o governo de coalizão, 

mas, pelas circunstâncias da administração dele, de forma muito matizada. Na 

prática, apesar da infinidade de legendas e do fato de mais de duas delas serem  

efetivas, o que continua a valer, por enquanto, é um modelo bipolar, em função da 

divisão registrar-se entre dois pólos, e não dois partidos. Então, são os chavistas 

de um lado e os oposicionistas do outro, chamados pelos rivais de esquálidos.          

O estilo de administrar do presidente também depõe contra o governo de 

coalizão. Além de haver um desequilíbrio natural, já que as siglas aliadas do MVR 

têm uma representatividade política e parlamentar menor, Chávez não valoriza a 

participação dos partidos na tomada de decisões, por sua atuação concentradora 

e visão negativa da política tradicional, e não abre muito espaço em seu ministério 

para as legendas aliadas, com exceção do PPT (Pátria para Todos). 
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Para Maingon (2004), a persistência dos efeitos da crise de credibilidade 

política contribui também para dificultar a consolidação de um novo sistema de 

partidos. Na visão dela, esse processo, que extinguiu o bipartidarismo no país, 

pode ser dividido em três crises simultâneas: a do sistema de representação 

baseado nas siglas tradicionais; a de institucionalidade do Estado, causada pela 

queda da renda petroleira, o que afetou capacidade de as legendas dominantes 

sustentarem suas redes clientelistas de distribuição de benefícios; e a de 

legitimidade da democracia, que é conseqüência das outras duas. Há ainda os 

fatores externos que afetaram, em nível mundial, os partidos.         

A autora vê um aspecto positivo nas dificuldades das siglas venezuelanas 

em se consolidar. Para Maingon, as demandas por descentralização e autonomia 

e as respostas dadas a elas são um resultado do aumento do protagonismo dos 

cidadãos, algo que, apesar de dificultar a formação de legendas representativas, 

exige uma maior responsividade dos partidos no exercício do poder.   

Isso não pára por aí. O grau de politização e conscientização que tem sido 

cultivado entre as classes mais baixas gera um nível de exigência mais alto em 

relação aos resultados dos governos, cobrança esta que, estimam alguns de seus 

representantes, só tende a aumentar. 

Ao mesmo tempo, enquanto a desigualdade socioeconômica seguir alta, 

isso tende a continuar a converter-se em polarização política. Ao acompanhar in 

loco manifestações dos dois lados, fica nítida a divisão de classes. Os mais 

pobres dizem que Chávez os valoriza e destacam os projetos sociais implantados, 

chamados de missões. Esses programas têm um peso significativo na legitimidade 

do presidente com os menos favorecidos. Exemplos de projetos bem-sucedidos 
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nesse sentido são as missões Robinson, de alfabetização, e Barrio Adentro, que 

fixa médicos em áreas carentes e desprovidas de serviços essenciais. Já os 

antichavistas, na maioria das camadas média e alta, falam que a situação 

econômica piorou e que o governante do país é autoritário. 

Portanto, para evitar a instabilidade democrática, não basta que Chávez, ou 

seu sucessor, abandone o decisionismo e a postura de confrontação, passando a 

adotar medidas mais negociadas com os diferentes setores, e promova um maior 

grau de consensualismo na democracia venezuelana. Simultaneamente a isso, é 

fundamental o avanço na questão da inclusão social. As missões, por enquanto, 

têm funcionado nessa direção, mas não são uma solução definitiva.      
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Conclusões gerais 

 

 

 

Lijphart (2003) avalia que o presidencialismo tende ao modelo majoritário 

de democracia, já que os cinco países que foram presidencialistas na maior parte 

do período que ele analisa receberam a classificação de majoritários21. Todos os 

cinco (Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, França e Venezuela), segundo 

dados do autor, estiveram em algum momento próximos do ou no bipartidarismo. 

Ele também argumenta que o multipartidarismo leva ao governo de coalizão, duas 

das características de seu modelo consensual.          

Aqui, então, com base nas experiências de Argentina, Brasil e Venezuela, o 

argumento é de que o entrave para um maior consensualismo _e o conseqüente 

favorecimento à estabilidade democrática em sociedades desiguais e pobres_ não 

é o presidencialismo em si, como estima Lijphart, e sim sua configuração, com a 

ênfase na presença ou não do bipartidarismo. 

Veja-se, nesse sentido, o caso venezuelano. No mapa conceitual da obra 

do autor, a Venezuela aparece como consensual na dimensão federal-unitária e 

como majoritária na esfera executivo-partidos, mas, no saldo geral, sai-se como 

majoritária. O gráfico com as posições da democracia venezuelana no período 

anterior a 1971 (entre 1958 e 1970, portanto) e desde então a 1996 mostra que o 

                                                 
21 “Essas duas regiões [Sudeste e Sudoeste do mundo] caracterizam-se quer por eleições 
baseadas na regra da maioria simples, quer pelo presidencialismo. A propensão majoritária dessas 
instituições e a força do conservadorismo institucional constituem obstáculos para a democracia de 
consenso, que não serão fáceis de vencer” (p. 343).    
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país transitou do lado consensual para o majoritário. Foi exatamente na época em 

que o segundo intervalo começou, o início da década de 70, que o bipartidarismo 

consolidou-se na Venezuela. 

No primeiro pleito do atual período democrático, em 1958, o número efetivo 

de partidos foi de 1,91 para a disputa presidencial e de 1,83 para a parlamentar. 

Esses índices passaram, respectivamente, para 3,3 e 1,33 em 1963 e para 3,9 e 

4,66 em 1968. Voltaram para 1,96 e 2,12 na votação seguinte, em 1973, dois anos 

depois de começar o segundo período no mapa de Lijphart, e transitaram entre um 

mínimo de 1,62 e um máximo de 2,66 até as eleições de 1993, quando o primeiro 

candidato nem da AD nem do Copei chegou ao poder (Maingon, 2004).   

Sem um maior grau de consensualismo na sua democracia, diante da 

persistência do bipartidarismo, a Venezuela entrou também em crise econômica e 

de credibilidade de partidos e políticos a partir da década de 80 e passou por dois 

períodos de instabilidade do regime _o primeiro no último mandato de Carlos 

Andrés Pérez, de 1989 a 1993, e o segundo na administração Chávez. Mesmo 

classificado até 1996 por Lijphart como consensual na dimensão federal-unitária, o 

país não evitou as primeiras turbulências. Faltou, portanto, que também atingisse 

essa condição na dimensão excutivo-partidos, na qual contam de forma negativa a 

ausência de multipartidarismo e governo de coalizão. 

Nem essa falta de consensualismo nem o conseqüente favorecimento à 

instabilidade democrática foram causadas pelo presidencialismo em si, mas por 

sua configuração. Vide o caso brasileiro. O início do atual período de democracia 

no Brasil padeceu das mesmas crises econômica e de credibilidade de partidos e 

políticos e não descambou para as turbulências do regime. Para isso, contribuiu o 
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fato de o país cultivar desde então no seu sistema presidencialista a tradição de 

multipartidarismo e governo de coalizão. Note-se que a intenção aqui não é fazer 

uma defesa do presidencialismo comparado ao parlamentarismo, e sim eximi-lo de 

ter, necessariamente, influência na instabilidade democrática.       

Tanto a Argentina quanto a Venezuela, conforme se argumentou ao longo 

deste trabalho, ainda não têm um regime multipartidário consolidado e enfrentam 

dificuldades para isso. Na primeira, a experiência de coalizão na gestão De la Rúa 

enfrentou uma série de graves obstáculos para sua efetiva colocação em prática e 

teve de conviver com a persistência da lógica bipartidária e da tendência ao jogo 

de soma zero. Hoje, com as crises econômica e de credibilidade política 

amenizadas, faltam as condições para se iniciar uma reformulação. Afinal, mesmo 

com a onda de mobilização popular que varreu o país e levou no seu caudal dois 

presidentes, o sistema político manteve-se. O PJ e a UCR administram 22 das 24 

Províncias e continuam a ser os dois maiores partidos no Congresso e a ter em 

seu encalço terceiras forças distantes e potencialmente efêmeras. Na Presidência, 

Kirchner usa o discurso da transversalidade para se fortalecer diante das divisões 

no peronismo, mas, para administrar, apóia-se mesmo no próprio PJ.             

Na Venezuela, o número de partidos efetivos, que vinha desde 1973 entre 

1,62 e 2,66 conforme o cargo em disputa, aumentou nas eleições de 1993 para 

4,8 no pleito presidencial e 4,88 no parlamentar. Apesar desses números, que 

deram novo salto em 1998, para, respectivamente, 6,4 e 7,6, o multipartidarismo 

segue com dificuldades para se consolidar no país (Maingon, 2004). 

Na gestão Caldera, a AD e o Copei ainda ocupavam 46% do Congresso e 

detinham, no mínimo, 15 dos 22 governos estaduais. Além disso, a Convergência, 
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de Caldera, e a LCR, as legendas que mais se fortaleceram na votação de 1993, 

mostrariam depois ter curta duração como forças efetivas. Na primeira disputa 

posterior, em 1995, cada uma só elegeu um governador. Hoje, a Convergência e a 

LCR têm, respectivamente, quatro e três deputados entre os 265 da Assembléia 

Nacional e nenhuma administração estadual.        

Nas eleições de 2000, o número de partidos efetivos caiu para 3,4 no pleito 

presidencial e 4,3 no parlamentar. As dificuldades para o multipartidarismo, no 

entanto, não residiam na maior ou menor quantidade de siglas, e sim no nível de 

polarização que vinha em ascensão. Hoje, na prática, o que prevalece é um 

modelo bipolar e a tendência ao jogo de soma zero, com a divisão entre chavistas 

e oposição, ou um pluralismo polarizado, como define Maingon (2004). 

É importante ressaltar que a base aqui quando se fala em bipartidarismo na 

Argentina e na Venezuela não é tanto o cálculo formal do número de partidos 

efetivos, apesar de alguns valores terem sido mencionados acima. As justificativa 

são duas. A primeira é que se deu ênfase à observação empírica, já que os 

períodos analisados são mais recentes. A outra é que os resultados, pelo menos 

segundo os critérios de Lijphart (2003), que utiliza apenas os Parlamentos, ficam 

enfraquecidos no caso de sistemas presidencialistas e com governos estaduais 

eleitos. Outro questionamento é ao fato de o mesmo autor não considerar, para 

efeito de cálculo, as legendas fragmentadas com uma única agremiação oficial. 

Isso se enquadraria hoje, por exemplo, ao caso do PJ e faria com que o resultado 

da Argentina apontasse para uma superação do bipartidarismo. Na prática, de 

acordo com os dados apresentados neste estudo, não é o que ocorre. O critério 

em si também é questionável. Como vamos saber quantas são as facções em 
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cada força e qual seu verdadeiro grau de antagonismo? O importante, sim, é que 

os diferentes grupos continuem a atuar sob a mesma sigla, desde que não se 

deixe de fazer as devidas nuances que cada situação mereça.           

Mainwaring (1993) tem uma argumentação que vai contra a desenvolvida 

aqui. Para ele, presidencialismo e multipartidarismo constituem uma “combinação 

difícil”, porque as probabilidades de impasse executivo-legislativo e polarização 

ideológica são maiores e as coalizões tornam-se mais difíceis e menos estáveis. 

Parte desse argumento possui relação com a posição clássica de Sartori de que o 

bipartidarismo gera moderação, porque as duas forças tendem a convergir para o 

centro do espectro político. Uma outra tese relacionada com a de Mainwaring é a 

de Pérez-Liñán (2004), que considera que, no multipartidarismo, os atores do 

sistema partidário têm menos incentivo para respeitar as regras do jogo, já que as 

chances de impasse são maiores.        

De início, cabe repetir que as hipóteses deste estudo restringem-se a 

países com altos níveis de desigualdade socioeconômica e pobreza e ao contexto 

democrático mais recente, com eleições regulares, livres, minimamente limpas e 

universais. Ainda assim, é possível, também do ponto de vista teórico, contestar a 

linha de argumentação descrita acima usando dois autores estrangeiros díspares 

e dois brasileiros. Em relação a Sartori, pode-se contrapor a lei de ferro da 

oligarquia de Michels, no sentido de que, com o bipartidarismo, a tendência do 

sistema a oligarquizar-se é maior, o que aumenta a possibilidade de contestação 

às instituições vigentes por parte dos atores marginalizados. Também Wanderley 

Guilherme do Santos (1997) avalia que, quanto maior a dificuldade de ingresso na 
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disputa eleitoral e menor a oferta de competidores _situação mais provável num 

regime bipartidário_, acentuam-se os traços oligárquicos. 

Já Abranches (1988) considera que a tentativa de controlar a pluralidade e 

reduzir o número de partidos com representação parlamentar é um potencial 

elemento de deslegitimação e turbulências. O autor apresenta uma tabela que 

mostra que, entre as 17 democracias “mais estáveis” do pós-Segunda Guerra 

Mundial, apenas três são bipartidárias.    

Para fazer frente aos argumentos de Mainwaring e Pérez-Liñán, as bases 

são Lijphart (2003) e Abranches (1988). Como já se exemplificou aqui com o 

Brasil, é possível que um país de regime presidencialista avance quanto ao grau 

de consensualismo e, ao mesmo tempo, seja multipartidário e estável. Portanto, 

também se aplicam a esse tipo de configuração as conclusões de Lijphart em 

relação às vantagens do modelo consensual de democracia, no qual o padrão é o 

multipartidarismo, sobre o majoritário, que tem o bipartidarismo como padrão. 

De acordo com esse autor, o primeiro modelo é ligeiramente melhor na 

manutenção da paz civil e na maioria das variáveis de desempenho econômico, 

está fortemente relacionado com um menor nível de desigualdade socioeconômica 

e, quando presentes os itens da dimensão executivo-partidos, entre os quais estão 

multipartidarismo e governo de coalizão, “faz uma grande diferença com relação a 

quase todos os indicadores de qualidade democrática”.        

Para Abranches, não há uma tendência à instabilidade do regime inerente 

ao arranjo institucional da democracia brasileira, com presidencialismo, governo 

de coalizão, representação proporcional e multipartidarismo. Ele alegava, em 

1988, no início da atual experiência democrática do país, não haver evidências de 
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que o sistema parlamentarista ou o bipartidarismo fosse garantia suficiente contra 

a radicalização dos conflitos e as turbulências. Hoje, o Brasil comprovou que sua 

combinação não só é sustentável como estabilizadora, mesmo que não tenha sido 

adotada a prescrição feita pelo autor de um mecanismo institucional para arbitrar 

os eventuais impasses entre Executivo e Legislativo ocasionados por crises no 

interior de grandes coalizões governistas. 

Um aspecto curioso é que a característica de hiperpresidencialismo ou de 

democracia delegativa apontada na literatura de ciência política na década de 90 

para os regimes presidencialistas sul-americanos tem sido revertida nos últimos 

anos. Como assinala Pérez-Liñán (2003), as constituições desses países criaram 

uma assimetria legal a favor do Legislativo nos conflitos com o Executivo, ao 

estabelecer mecanismos institucionais para a destituição do presidente pelos 

parlamentares, enquanto o governante não tem a mesma autoridade legal para 

dissolver o Congresso. Isso tem criado mais um fator de instabilidade democrática, 

porque nem sempre o processo de remoção baseia-se numa justificativa plausível. 

O principal exemplo é o Equador, onde dois presidentes foram destituídos pelos 

congressistas entre 1997 e 2005, sendo o último, Lucio Gutiérrez, sob a alegação 

de abandono do cargo, apesar de ele estar no pleno exercício de suas funções.      

Um dos traços da cultura política na Argentina e na Venezuela, segundo 

Maingon (2004), é a falta de uma clara separação entre os partidos e o Estado, 

diante da longevidade e da capilaridade das legendas tradicionais. A impressão é 

de que as siglas apoderaram-se do aparelho estatal. Dessa forma, a população 

tende a transferir o fracasso dos governos ao sistema político. Então, sem um 
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avanço no grau de consensualismo como tentativa de diminuir a magnitude dos 

conflitos, a vulnerabilidade da democracia às crises tende a continuar alta. 

Mesmo em países nos quais essa separação é mais nítida, o regime fica 

sujeito a ameaças quando a imagem de legitimidade do governo da ocasião é 

comprometida por níveis críticos de desigualdade socioeconômica e pobreza, 

combinados ao descrédito da classe política. Nesse caso, como demonstram os 

exemplos de Bolívia e Equador, ainda que multipartidarismo e gestão conjunta 

estejam presentes, já é mais difícil evitar a instabilidade democrática.    

Por outro lado, no Brasil, onde a desigualdade também é alta, esses dois 

aspectos da democracia consensual têm sido suficientes até agora para evitar as 

ameaças ao regime. A conclusão deste trabalho, portanto, é de que, em países 

com altos níveis de desigualdade socioeconômica e pobreza, um maior grau de 

consensualismo, para o qual multipartidarismo e governo de coalizão são itens de 

peso, contribui para amenizar o potencial de instabilidade democrática que essas 

condições sociais precárias criam. Um regime consensual abre mais espaços para 

a participação dos que estão excluídos do sistema político e, assim, ameniza o 

estímulo à contestação da ordem democrática gerado pela desigualdade.                  

Apenas a engenharia institucional de linha consensualista, porém, não é 

suficiente para a sustentabilidade do regime a longo prazo. A inclusão social é o 

componente que reforça a democracia, mesmo que ela baseie-se na definição 

mais minimalista possível. O curioso é que no Brasil, por exemplo, autoridades 

têm frisado algo similar desde a experiência democrática anterior, mas o recado 

ainda não foi devidamente assimilado pelas elites latino-americanas. Cabe aqui, 
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então, reproduzir trechos de afirmações nesse sentido feitas na época por dois 

dos principais políticos brasileiros do período 1946-1964.      

“É o meio [a concessão de assistência financeira no âmbito da 

Organização Pan-americana] de tornar mais sólida a democracia nesta 

área do mundo [a América Latina] em que a democracia tem os seus 

últimos bastiões, os seus últimos pedaços de terra propícios às 

germinações [...]. Sabemos todos que não há democracia onde há miséria”, 

insistia o então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira sobre sua 

proposta da OPA, na qual ele vinculava a sustentabilidade dos regimes 

democráticos da região ao desenvolvimento socioeconômico22. 

“A instabilidade das instituições democráticas no hemisfério, a 

intermitência com que se reapresentam regimes ditatoriais, tem sua origem 

no subdesenvolvimento econômico, nas desigualdades sociais e no sistema 

egoístico de um certo tipo de empresas de âmbito internacional, que 

perturbam o funcionamento normal dos regimes e, muitas vezes, alimentam 

as sedições. Se quisermos acautelar a democracia americana dos riscos 

políticos que a ameaçam, nossas atenções terão de concentrar-se em 

medidas de promoção do desenvolvimento e da emancipação econômica e 

social, únicas capazes de fortalecer a estrutura política desses países”, 

avaliava o então chanceler Francisco Clementino de San Tiago Dantas23. 

 

 

                                                 
22 Cervo, Amado Luiz e Bueno, Clodoaldo, História da política exterior do Brasil, São Paulo, 1992, 
p. 259. 
23 Ibid, pp. 295-6. 
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