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Povo e Estado na Revolução Bolivariana 

Resumo 
A Revolução Bolivariana, que se iniciou na Venezuela a partir da chegada de Hugo 
Chávez à presidência, em 1999, é um movimento que desperta enorme atenção de 
cientistas sociais e organizações políticas em todo o mundo. Nesta proposta de 
comunicação pretendo apresentar uma contribuição a este polêmico debate. Sustento a 
hipótese de que o futuro daquele processo político depende do modo como irá se 
resolver a luta hegemônica que ocorre dentro do novo bloco histórico dominante que 
chegou ao poder há dez anos, liderado por Chávez. No interior desse bloco encontramos 
projetos diversos que estão vinculados às posições que cada classe ou fração de classe 
que o constitui ocupam na sociedade venezuelana. Aqui destaco o conflito entre um 
projeto que visa à canalização das demandas populares nos espaços oficiais do Estado e 
outro que se orienta pela radicalização permanente da Revolução Bolivariana a partir da 
construção de um efetivo poder popular. O tema dessa apresentação foi retirado de 
minha pesquisa de mestrado1, ainda em curso. 

 

Governo e oposição na Venezuela 

O conflito é o elemento-chave do enredo político venezuelano e Chávez é o 

personagem central dessa trama. Ao menos à primeira vista, a história parece 

corriqueira: uma luta entre o bem o mal da qual participam forças que assumem quase 

de modo caricato seus papéis. De um lado temos a figura de Chávez, um presidente que 

para a quase totalidade dos críticos merece o polêmico rótulo de populista, e, como 

exige o conceito, uma massa popular que o suporta. De outro, a oposição que fala em 

nome da democracia e que é identificada pelo oponente como “a oligarquia”. A 

sociedade venezuelana aparece, hoje, completamente cindida entre essas duas posições 

antagônicas incapazes de qualquer tipo de diálogo. Tal leitura da política na Venezuela 

é reforçada cotidianamente – na guerra de informações travada entre meios públicos e 

privados de comunicação – e em intervalos um pouco maiores, nas eleições e referendos 

– 15 nos últimos dez anos – que sempre acabam reduzidas a um termômetro da 

popularidade do presidente Hugo Chávez. Mas se essa é toda a realidade, podemos 

questionar: qual o futuro daquele processo político? Há ali, de fato, uma revolução? 

                                                 
1
 Do consenso ao dissenso: a formação do Movimiento V República e o ressurgimento da política na 

Venezuela. Pesquisa de mestrado em sociologia (IFCH/UNICAMP), financiada pelo CNPq e sob 
orientação do professor Marcelo Ridenti. 
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Não tenho dúvidas de que o resultado da luta hegemônica entre governo e 

oposição será fundamental nos rumos da sociedade venezuelana, pois de fato os dois 

pólos apresentam programas distintos para o país. Logo, seria um equívoco afirmar que 

essa camada mais visível do conflito falseia a luta de classes naquele país e que, 

portanto, não merece nossa atenção. Recentemente, a oposição conquistou algumas 

vitórias eleitorais, após dez anos de derrotas sucessivas, o que acendeu um sinal de 

alerta para todos aqueles que davam como consolidada a hegemonia do bloco chavista, 

inclusive dentro do governo. Essas vitórias são o resultado da capacidade do bloco 

opositor de refletir e alterar os fundamentos de sua tática, que se moveu gradativamente 

em direção a uma postura democrática em detrimento das práticas golpistas 

desenvolvidas, sobretudo, nos primeiros cinco anos do governo Chávez2. Essa mudança 

qualitativa só aconteceu graças ao embate ocorrido no interior desse bloco entre partidos 

mais tradicionais, que defendiam a restauração do velho sistema político, e forças 

emergentes, que ao menos no plano discursivo optaram por negar a herança da velha 

república, cujo fracasso era amplamente reconhecido pela maioria da população 

venezuelana já em meados dos anos 90. Infelizmente, porém, é difícil encontrarmos 

algum trabalho que revele essas disputas endógenas e que, no entanto, são decisivas no 

desenvolvimento da luta hegemônica como um todo. Há quase um senso comum 

estabelecido entre jornalistas e cientistas sociais que se dedicam a analisar a política 

venezuelana, segundo o qual tudo se resume ao chavismo e ao anti-chavismo: o futuro 

do país não parece depender de nada além da permanência ou não do “populista” 

Chávez na presidência. A meu ver, muito poder para um só homem. 

Acredito ser possível distinguir no interior de cada um desses dois pólos em 

disputa a presença de grupos que representam interesses diversos. No pólo chavista está 

a maioria dos trabalhadores venezuelanos pauperizados, do campo e da cidade, que 

correspondem à parte da sociedade historicamente alijada da política e da divisão da 

riqueza nacional, oriunda em grande parte da renda petroleira. Ao seu lado, dedicada à 

construção da Revolução, encontra-se a maior parte das chamadas vanguardas de 

esquerda, procedentes em geral da classe média, que vêem no processo político 

venezuelano – apesar de suas contradições – uma possibilidade de aproximarem-se 

                                                 
2 O fato mais conhecido é o golpe de 11 de Abril de 2002, que afastou Chávez do poder por dois dias. Em 
dezembro do mesmo ano, a oposição promoveu uma greve do setor petroleiro que durou até 2003. Mais 
tarde, já em 2005, a oposição decidiu não participar das eleições parlamentares, fato do qual se 
arrependeu nos anos recentes. 
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daquele setor popular. Há ainda neste pólo um grupo que a oposição chama de 

“boliburguesia”: burocratas favorecidos pela Revolução Bolivariana, através da qual 

enriquecem e conquistam poder. Entre essas três partes, podemos afirmar sem dúvida 

que a primeira – dos trabalhadores pauperizados – é a mais expressiva numericamente. 

No outro pólo, daqueles que se opõem a Chávez e à Revolução Bolivariana, 

encontramos a maior parte da classe média, embora ela não represente um bloco 

homogêneo. Essa parcela dos anti-chavistas é movida por um sentimento democrático 

que através do qual o presidente aparece como uma ameaça autoritária. Tal sentimento é 

o resultado da experiência histórica dessa camada, que viveu mais intensamente a 

cultura democrática que a Venezuela cultivou ao longo dos anos dourados do século 

XX. Ao seu lado estão também os partidos políticos que saíram do poder depois de 40 

anos de hegemonia e que perderam espaço, no interior do bloco opositor, para 

organizações e personagens emergentes capazes de se colarem aos valores democráticos 

cultivados, sobretudo, por aquela classe média. Também encontramos neste bloco a 

burguesia nacional, numericamente reduzida, mas que dedica os seus recursos, 

sobretudo de comunicação e propaganda, para combater Chávez e as ameaças 

constantes que ele lança contra seus interesses econômicos. 

Assim traçamos um esboço superficial da relação de forças na política 

venezuelana. Embora ele não traduza toda a complexidade da luta de classes naquele 

país, sem dúvida vai além da dicotomia aparente entre governo e oposição. Há, ainda, 

uma parcela numericamente significativa da população que se abstém dos processos 

eleitorais, não participa dos constantes protestos organizados por cada um dos pólos e 

que é, aparentemente, ignorado por eles. Se acompanharmos os dados dos últimos 

processos eleitorais, podemos afirmar que esse grupo corresponde a cerca de 30% da 

população do país, ou seja, uma parcela que se entrasse na luta política cotidiana seria 

capaz de desequilibrá-la. Mas é muito difícil analisar o que a move (ou não move) e 

mesmo apontar qual o estrato social a que pertence. Uma hipótese a ser estudada é de 

que em sua maioria essas pessoas não são oriundas de um estrato sócio-econômico 

determinado. O que teriam em comum seria a experiência de desencanto com o sistema 

político que afetou quase a totalidade da sociedade venezuelana no final dos anos 80 e 

que não teria sido revertido pela chegada de Chávez ao poder nem substituído pela 

defesa da democracia que move a oposição. Tudo indica que este setor já foi mais 

expressivo numericamente, pois os índices de abstenção nas eleições pós-Chávez 
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declinaram. Mas outra tendência apreendida a partir dos processos mais recentes, após a 

reeleição de Chávez, é a estabilização em torno daqueles 30% de abstenção, que alguns 

especialistas apontam como estrutural. Esse ceticismo seria resultado de um tipo de 

esquecimento político: esse setor não se veria beneficiado material ou ideologicamente 

por nenhum dos lados da disputa, permanecendo, assim, o mais indiferente possível em 

relação ao agudo conflito cotidiano. 

Mas o exposto até aqui nada mais é do que uma fotografia de uma realidade que 

só pode ser apreendida em movimento. Qual a experiência histórica de cada um dos 

grupos descritos acima no interior da chamada Revolução Bolivariana? Como eles a 

interpretam e atuam de acordo com seus interesses? Embora tal resposta seja difícil, 

faço a seguir uma tentativa de indicar algumas tendências. No presente trabalho, 

pretendo me concentrar no desenvolvimento de uma disputa que ocorre no interior do 

que podemos chamar de novo bloco histórico dominante, comumente apelidado de 

chavismo, e que tem merecido pouco destaque nas análises sobre a luta de classes no 

país. Trata-se da disputa entre a tendência à limitação das demandas populares aos 

espaços criados pelo Estado, patrocinada pela burocracia e a nova elite política, e a 

defesa da autonomia do “poder popular”, que se expressa nas vozes das lideranças de 

organizações de esquerda que trabalham no interior da Revolução. 

 

A luta hegemônica no interior do governo: povo e Estado 

Na Venezuela, a eleição de Hugo Chávez para presidente, em dezembro de 1998, 

representou uma significativa mudança no cenário político: desde 1958, era a primeira 

vez que o cargo não seria ocupado por algum membro dos dois principais partidos do 

país – a Acción Democrática (AD) e o Comité de Organización Política Electoral 

Independiente (COPEI)3. A hegemonia desses dois partidos teve seu auge na década de 

1970, época de elevado preço do petróleo no mercado mundial, e começou a ruir no 

início dos anos 1980, quando a renda petroleira não se mostrava mais suficiente para 

sustentar a imensa estrutura do Estado e a corrupção generalizada. Em 1989, um pacote 

econômico ortodoxo do então presidente, Carlos Andrés Pérez, gerou uma onda de 

                                                 
3 O antecessor de Hugo Chávez, Rafael Caldera, afastou-se do COPEI no início da década de 90 com a 
intenção de desvincular sua imagem do sistema político, que já dava claros sinais de esgotamento. 
Caldera, no entanto, era um líder histórico do partido, pelo qual já se elegera presidente em 1969. Em 
1958, ele foi o representante do COPEI na elaboração do Pacto de Punto Fijo, ao lado de lideranças de 
AD e Unión Republicana Democrática (URD), através do qual se conformou a aliança da elite política 
cuja hegemonia duraria 40 anos.  
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protestos populares – o Caracazo – violentamente reprimidos, que marcaram a ruptura 

daquele sistema político, cujo declínio não se reverteu ao longo dos anos 90. 

Quando foi eleito, Chávez não era um outsider qualquer: sua imagem tornara-se 

popular desde as duas tentativas fracassadas de golpes militares realizadas pelo 

Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200)4, em fevereiro e novembro de 

1992, contra o governo de Pérez. O atual presidente era o líder desse movimento e foi o 

responsável por tornar públicos os motivos que os levaram aos levantes militares. 

Através de uma curta declaração de rendição, transmitida ao vivo para todo o país horas 

depois da derrota da primeira tentativa, Chávez assumiu a responsabilidade por aquele 

levante fracassado e afirmou que, ao menos “por enquanto”, os objetivos do movimento 

não tinham sido alcançados5. Mais tarde, da prisão, Chávez redigiu uma série de 

documentos que expunham a doutrina do MBR-200. Nos textos, o principal alvo da 

crítica era a “democracia representativa”. O “povo” assumia o papel de protagonista: 

Nosso povo foi então superestimando a idéia de sufrágio até confundi-la com a 

Democracia, que acabou reduzida a um instante secreto de liberdade desperdiçada. 

Ora, o sufrágio é uma conseqüência da idéia de representação e chegou a 

converter-se na coluna vertebral da democracia representativa, apresentada pelos 

“democratas” venezuelanos como a panacéia, como um fim em si mesma.6  

O problema para os membros do MBR-200 não estava na democracia em si, mas 

na noção de representatividade. Para eles, durante o que chamam de “IV República”, 

essa noção contribuiu para criar um afastamento do povo em relação à política, que 

ficou dominada por “partidos populistas”. A solução para este problema estaria no 

estímulo a formas de democracia direta, como a realização de consultas populares e 

plebiscitos que resultassem em maior poder de decisão para o povo. Para o movimento, 

o crescimento da abstenção nos processos eleitorais depois do Caracazo revelava que 

uma parcela importante da população havia rompido a ilusão da representatividade. Por 

isso, o MBR-200 propunha a fundação de uma nova república, a partir de um profundo 

processo constituinte. No programa político do movimento a democracia representativa 

aparecia como um sistema que deu continuidade a uma política essencialmente 

antipopular e, conseqüentemente, a uma estrutura de dominação que favoreceu à mesma 

                                                 
4 O “200” é uma referência ao bicentenário do nascimento de Simón Bolívar, comemorado em 1983, ano 
em que o MBR-200 foi criado pelos militares. 
5 Maringoni, Gilberto, A Venezuela que se inventa. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 144. 
6 Chávez, Hugo, Pueblo, Sufragio y Democracia. Caracas: Ediciones MBR-200, 1993, p. 6, grifos no 
original. 
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elite do período pré-democrático. Curiosamente, Chávez utilizava o termo populismo 

para classificar os regimes políticos latino-americanos que se sustentavam na noção de 

“participação popular”. Para os bolivarianos, a democracia deveria deixar de ser 

participativa e tornar-se “protagônica” 7. 

A defesa do protagonismo popular exigia uma definição da categoria povo. No 

mesmo documento, Chávez lançou a questão: “quando existe o povo?”, ou seja, partia-

se do pressuposto de que ele era uma construção, não um dado histórico. Segundo o 

documento, a multidão se convertia em povo quando compartilhava costumes e se 

comunicava entre si, conformando um “espírito coletivo”. Os “interesses de classe” das 

elites as obrigavam permanentemente a combater a experiência histórica que poderia 

levar à ameaçadora conformação de um povo. O MBR-200, ao contrário, pretendia dar 

continuidade ao processo de constituição popular que se revelava na agitação política 

nacional no início dos anos 908. 

Chávez e outras lideranças dos golpes foram libertadas em 1994 e percorreram o 

país divulgando o bolvarianismo. Com a participação de civis e o apoio de alguns 

grupos de esquerda, o movimento abandonou sua postura original de não participar de 

eleições. Em 1997, foi registrado oficialmente o Movimiento V República (MVR), 

partido pelo qual Chávez seria eleito dois anos depois. A convocatória por decreto de 

um referendo popular sobre a realização de uma constituinte foi o primeiro ato do novo 

presidente. Logo em seguida, houve eleição dos membros da Assembléia Constituinte. 

Ainda em 1999, o texto da nova carta foi ratificado mediante outra consulta popular. 

Desde então, o “povo” foi às urnas outras 12 vezes, em eleições regulares ou outros 

referendos. Essa agitada agenda eleitoral é coerente com o programa que o movimento 

bolivariano apresentou ao país antes de chegar ao poder: trata-se do que Chávez e seus 

apoiadores costumam chamar de “democracia participativa e protagônica” ou “poder 

popular”. 

Acredito que para entender o rápido sucesso obtido pelo MBR-200 durante os 

anos 90 é necessário retomar o estudo sobre o conceito de “hegemonia”, tal qual foi 

originalmente apresentado por Gramsci. No presente trabalho, tomo como referência um 

artigo de Portantiero e Ipola9 no qual o tema é recuperado com o objetivo de revelar 

                                                 
7 Idem, ibidem, p. 11. 
8 Idem, ibidem, p. 5-9. 
9 Portantiero, Juan Carlos & Ipola, Emilio de, Lo nacional popular y los populismo realmente existentes 
In: Nueva Sociedad, nº 54, p. 7-18. Caracas: Nueva Sociedad, 1981. 
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novos elementos da luta de classes no interior de processos políticos latino-americanos 

comumente classificados como populistas. Para os dois autores: 

É no interior dessa problemática que se coloca, como um derivado natural, o tema 

do “nacional-popular” e se concebe expressamente a hegemonia como a 

capacidade de uma classe para a construção de uma “vontade coletiva nacional 

popular” apoiada sobre uma grande “reforma intelectual e moral”.10 

Entre os vários temas que os autores trabalham a partir da retomada do conceito 

de hegemonia, destaco a discussão que apresentam sobre a relação entre o “nacional-

popular” e o “nacional-estatal” nos “populismos”11. Para Portantiero e Ipola, nos 

momentos de luta hegemônica se desenvolve um conflito no qual encontramos, de um 

lado, o Estado e o bloco dominante em crise e, de outro, diversas forças opositoras 

emergentes. Entre estas, a saída “populista” se diferencia por sua capacidade de 

mobilizar as massas populares, apresentar o “povo” como sujeito político e articular, a 

partir daí, uma nova ordem estatal. Essa emergência do popular revela um conflito 

latente que permeia a existência do Estado moderno: para os autores, essa instituição, 

“como forma ‘universal’ de uma dominação particular”, deve construir-se a partir da 

vinculação do nacional ao estatal, procedimento através do qual cria a ilusória unidade 

abstrata da realidade social, diante da qual se coloca como árbitro soberano. Na 

Venezuela, a partir da crise dos anos 80, essa unidade ilusória começou a se desfazer e 

vieram à superfície as fissuras no tecido social que nunca foram radicalmente 

combatidas. Publicado após o Caracazo, o editorial da Revista SIC, ligada a setores 

progressistas da Igreja venezuelana, revelou esse sentimento: 

Não somos o que dizíamos que éramos e descobrir nosso verdadeiro rosto, o cair 

da máscara em pedaços, nos produziu incrível inquietação. Éramos uma sociedade 

classista sem luta de classes (ao menos sem que a luta chegasse a um grau 

problemático), porque o Estado com a renda petroleira atuava de colchão social. 

Não era um segredo para ninguém que o Estado estava inclinado para o lado dos de 

cima; mas os de baixo se consolavam pensando que de todo modo algo também 

lhes chegava. [...] Apareceu o que os bispos latino-americanos reunidos em 

Medelín em 1968 classificaram como “colonialismo interno”. Apareceu que uns 

venezuelanos consideram o resto da sociedade como sua colônia para explorar.12 

                                                 
10 Idem, ibidem, p. 7. 
11 Idem, ibidem, p. 9-12. 
12 SIC, Orden establecido versus democracia In: SIC – Centro Gumilla, año LII, nº 514, mayo – 1989, p. 
148. 
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Ao longo dos anos 90, o movimento popular articulou-se em oposição àquela 

configuração nacional-estatal em crise. Houve um aumento do número de protestos, que 

também apresentavam pautas direcionadas à contestação do sistema político como um 

todo13. Esse movimento contra-hegemônico carecia de definição estratégica: as 

organizações de esquerda do país atravessavam uma crise de identidade que era 

conseqüência não apenas da história recente venezuelana, mas também do refluxo da 

esquerda mundial. Em entrevista, uma militante dos anos 80 resumiu a perplexidade 

diante da inquietação popular: 

As organizações de esquerda acabaram em roupas de baixo! Não havia uma 

análise. Porque estávamos uns ocupados com o que se passava na Europa, a queda 

do socialismo soviético, e outros, diante dessa situação, paralisados, lendo e 

fazendo propostas pós-modernas, que são absolutamente distanciadas do que as 

pessoas faziam nas ruas.14 

Neste cenário, o MBR-200 foi o movimento político que logrou oferecer uma 

estratégia capaz de canalizar as demandas populares. Não se tratava de um programa 

socialista clássico, mas de uma complicada combinação entre nacionalismo, liberalismo 

e radicalismo que resultava da retomada romântica da doutrina de Simón Bolívar. Sobre 

a relação do MBR-200 com o marxismo, Chávez afirmou: 

Freqüentemente as pessoas falam do fim da história, do fim da ideologia 

comunista. Isso não significa que o comunismo não tenha um fundamento 

científico como idéia e como método. Não estamos dizendo que não sirva para 

nada. Mas estamos convencidos de que não é a ideologia através da qual se 

conduzirá o futuro venezuelano. Falo do marxismo puro. E, por outro lado, vemos 

esta ideologia democrática neoliberal, capitalista, que conhecemos e nos levou a 

este desastre. São duas linhas de pensamento, e até poderíamos optar por uma 

terceira: a dos tecnocratas, como outra alternativa.15 

Essa declaração de Chávez expressa o momento político-cultural no qual o 

movimento bolivariano surgiu: crise do comunismo e hegemonia do neoliberalismo, 

nenhum dos dois representando uma alternativa do ponto de vista dos militares. Embora 

com um pé atrás diante do movimento bolivariano, uma parcela cada vez maior da 

esquerda optou por se aproximar dessa “vontade coletiva nacional popular” que surgiu 

                                                 
13 López Maya, Margarita, Del Viernes negro al Referendo Revocatorio. Caracas: Alfadil, 2006, p. 106. 
14 Entrevista realizada em Caracas, em 27/02/2009. 
15 Blanco Miñoz, Agustín, Venezuela del 04F-92 al 06D-98. Habla el Comandante Hugo Chávez Frías. 
Caracas: Cátedra “Pío Tamayo”/UCV, 1998, p. 69-70. 
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em torna da figura de Chávez. Afinal, era ao seu lado que se encontrava o povo e a 

energia necessária para a fundação do novo Estado. De acordo com Portantiero e Ipola, 

o movimento nacional-popular opera a “expropriação” do sentido da nação que estava 

articulado pelo Estado. Através dessa “desestatização” o movimento assume para si e dá 

um novo significado ao nacional, que de estatal torna-se popular. Neste momento, estão 

abertas as possibilidades para um avanço da luta hegemônica que ponha fim a um 

Estado e dê origem a uma nova ordem. 

Acredito que essa reflexão nos ajuda a compreender o atual estágio da luta de 

classes na Venezuela. O elemento comumente destacado do conflito – entre oposição e 

governo – corresponde à disputa entre forças de restauração, que pretendem uma volta à 

ordem política derrotada durante os anos 90, e o novo bloco histórico dominante, que 

almeja consolidar sua hegemonia. A partir de Portantiero e Ipola, porém, podemos ir 

além dessa fotografia: o movimento nacional-popular que está na origem do atual 

governo venezuelano é bastante heterogêneo. Como demonstrei acima, contempla ao 

menos três forças distintas: os trabalhadores, as vanguardas de esquerda e a nova elite 

política. Portanto, o movimento não está isento de intensos conflitos em seu interior.  

Portantiero e Ipola apontam, a partir da experiência peronista, uma tendência do 

movimento nacional-popular a reverter-se em uma nova articulação nacional-estatal, 

através da qual o “Estado popular” fetichizado dá origem a uma nova ordem 

antipopular. A meu ver, este é um conflito que começa a ganhar peso, hoje, no interior 

da Revolução Bolivariana: de um lado encontramos uma nova elite política que trabalha 

pela manutenção de seu poder e que acredita que as demandas populares devem ser 

contempladas no interior da nova ordem institucional. De outro, há a vanguarda de 

grupos de esquerda e lideranças populares, numericamente ainda pouco expressivas, que 

espera que, através da articulação autônoma da luta popular, é possível conduzir a uma 

ruptura radical da ordem estatal venezuelana. 

Em meio à complexa dinâmica da luta de classes na Venezuela, a sociedade 

parece aproximar-se cada vez mais desse momento em que, como resultado das 

contradições do processo político mais geral, uma mudança qualitativa deverá ocorrer. 

Pelo caráter da luta, há uma tendência a que esse processo resulte numa ruptura dentro 

da Revolução Bolivariana. Hoje, porém, ainda há no interior do novo bloco dominante 

uma dependência mútua: os movimentos populares encontram sob o atual processo 

político espaço para se desenvolverem, enquanto a elite política não parece capaz de 
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garantir o seu poder sem o apoio daqueles movimentos. A totalidade dessa complexa 

luta hegemônica tende, portanto, a escapar de qualquer esforço teórico. Neste trabalho 

busquei apenas demonstrar alguns elementos que, por vários motivos, têm sido 

negligenciados pela maioria das análises sobre a luta de classes na Venezuela. Sem 

dúvida essa reflexão exige um estudo mais aprofundado. 

 

 

  

  


