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RESUMO

BARUCO, Grasiela Cristina da Cunha. A Venezuela contemporânea: do antineoliberalismoao
anticapitalismo? Uma formação social em disputa hegemônica.. 2011. 298 f. Tese(Doutorado
em Políticas de Públicas e Formação Humana) - Faculdade de Educação,Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio Janeiro, 2011.

A retomada do processo de acumulação de capital no pós-crise dos anos 1970
demandou profundas alterações no capitalismo mundial, que se traduziram,
fundamentalmente, em uma nova estratégia (autointitulada) de desenvolvimento
quedisputasse a hegemonia teórica, ideológica, política e econômica com o keynesianismo.
Estanova estratégia, denominada neoliberal (e o receituário de políticas dela resultante)
foiamplamente difundida nos países da periferia do capitalismo mundial. O neoliberalismo,
porum lado, mostrou-se incapaz de retomar o crescimento/desenvolvimento econômico
comdistribuição de renda e, por outro lado, aprofundou a dependência dos países periféricos
emrelação aos centros do capitalismo mundial, pela via da intensificação da superexploração
daforça de trabalho. Nesse contexto, ao final do século XX, se estabeleceu uma crise do
neoliberalismo (ainda que não se trate de uma derrota) que, em grandes linhas, colocou
emxeque tais políticas e teve, como consequência, a subida ao poder de vários governos
naregião latino-americana que foram eleitos a partir do descontentamento social com
seusresultados. Na Venezuela, mais especificamente, o projeto de transformações proposto
para opaís no pós-1999 é manifestação de rechaço ao neoliberalismo. Como o cenário
histórico paracompreensão dos conflitos, que resultaram na constituição de um projeto de
sociedade?anti-hegemônico? na Venezuela (a ?hegemonia do povo?) nos últimos anos,
remonta aomarco da inserção do país no capitalismo dependente e periférico, é possível
afirmar que astransformações pós-1999 transitaram da constituição de um projeto
antineoliberal para uma proposta anticapitalista (o chamado Socialismo do Século XXI). Esse
projeto de transformações não está, entretanto, isento de contradições e limites (internos e
externos). Emque pese essa afirmação, o capítulo mais recente da trajetória histórica de
constituição dasociedade venezuelana possui inequívocos avanços, capitaneados pelo papel
central queassume o Estado. Este, ao retomar o efetivo controle sobre os recursos petroleiros
embenefício da maioria da população, promove progressos em direção a consolidação
dasoberania nacional, da justiça social e também da constituição de uma democracia
participativa e protagônica.
Palavras-chave: Venezuela. Neoliberalismo. Capitalismo. Socialismo do Século XXI.

ABSTRACT

The resumption of capital accumulation in the post-crisis years of the 1970s demanded
profound changes in world capitalism and essentially led to a new development strategy (as it
called itself) that disputed theoretical, ideological, political and economic hegemony with
keynesianism. This new ?neoliberal? strategy (and the resulting policy prescriptions) was
widely diffused in the periphery of world capitalism. However, neoliberalism proved, on the
one hand, to be incapable of rekindling economic growth/ development combined with
income distribution, and, on the other hand, it deepened the dependence of peripheral
countries on the centers of world capitalism through the intensification of the overexploitation
of labor. In that context, the end of the twentieth century established a crisis of neoliberalism
(but not its defeat) that brought such policies into question and one of its consequences was
the rise to power of various governments in Latin America that were elected on the wave of
social discontent with its results. In Venezuela, more specifically, the design of the changes
proposed for the country in the post 1999 period was a manifestation of the rejection of
neoliberalism. As the historical background for understanding the conflicts that resulted in the
formation of an ?anti-hegemonic? society project in Venezuela (the ?hegemony of the
people?) in recent years dates back to the mark of the country´s insertion in peripheral and
dependent capitalism, it is possible to state that the post-1999 changes have made the
transition from an anti-neoliberal project to an anti-capitalist proposal (the so-called 21st
Century Socialism). However, this project is not exempt from contradictions and limits
(internal and external). In that regard, the latest chapter in the historical constitution of
Venezuelan society shows clear advances, led by the central role that the State assumes. By
regaining effective control over oil resources to benefit the majority of the population, it
promotes progress toward the consolidation of national sovereignty, social justice and also the
establishment of a participatory and protagonist democracy.
Keywords: Venezuela, neoliberalism, capitalism, 21st Century Socialism.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - América Latina: exportações de bens por categoria de produtos (% do total) 1990/2009
118
Gráfico 2 - Venezuela: Produto Interno Bruto (% anual) - 1998/ 2011 (preços constantes
de 1997)
231
Gráfico 3 - Petróleo: preço do barril em US$ (mensal) - fev-1999/jul-2011
234
Gráfico 4 - Venezuela: Formação Bruta de Capital Fixo (% do PIB) - 1997/2009
235
Gráfico 5 - Venezuela: Índice de preços ao consumidor (% anual) - 1990/2010
236
Gráfico 6 - Venezuela: Índice da taxa de câmbio efetiva real (2000 = 100) - 1999/2009 238
Gráfico 7 - Venezuela: Reservas internacionais (c/ ouro, US$ bilhões) e Dívida externa
acumulada (% PNB) - 1999/ 2009
239
Gráfico 8 - Venezuela: domicílios pobres segundo linha de renda (%) - 1997/2009
240
Gráfico 9 - Venezuela: Taxa de Desemprego (%) - 1997/2010
246
Gráfico 10 - Venezuela: taxa de juros (%) - 1999/2009
248

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - PIB e PIB per capita (%): mundo, regiões e países - 1870/1998
59
Tabela 2 - América Latina: PIB (%) - 1971/2004
116
Tabela 3 - Transferências financeiras líquidas para países em desenvolvimento (US$
bilhões) - 1995/2007
120
Tabela 4 - Venezuela: composição das exportações (% do total) - 1888/1969
146
Tabela 5 - América Latina: PIB em dólares a preços constantes de 2000 (% média anual)
- 1950/2008
189
Tabela 6 - Venezuela: PIB real por setor de atividade (%) - 1997/ 2011
232
Tabela 7 - Venezuela: exportações e importações de bens (%) - 1997/2011
233
Tabela 8 - Venezuela: investimento público social (% do PIB) - 1990/2010
241
Tabela 9 - Mortes e homicídios de jovens: recordes mundiais - 2006
242
Tabela 10 - PDVSA: aportes ao gasto público (Bs. F milhões) - 2001/2008
245
Tabela 11 - Venezuela: Valor agregado (%) - 1997/2010
247
Tabela 12 - Venezuela: Índice de Gini - 1997/2009
247

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAB
AD
ALBA
Alca
Alcasa
ANCAP
BCV
BIRD
Cadafe
Cadivi
CADTM
Calife
CAN
Cantv
CD
Cefopol
CEPAL
CIA
CLPP
CNE
COPEI
COPRE
Cordiplan
CPV
CTV
CVF
CVT
DC
DES
EDC
Edelca
EIA
Eleval
ELPV

Agenda Alternativa Bolivariana
Acción Democrática
Alternativa Bolivariana para as Américas
Área de Livre Comércio das Américas
Aluminios del Caroni S.A.
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
Banco Central de Venezuela
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico
Comisión de Administración de Divisas
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
Compañía Anónima de Luz y Fuerza Eléctrica
Comunidade Andina de Nações
Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela
Coordenadoria Democrática
Centro de Formación Policial
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe
Central Intelligence Agency
Consejos Locales de Planificación Pública
Consejo Nacional Electoral
Comité de Organización Política Electoral Independiente
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República
Corporação Venezuelana do Petróleo
Central de Trabalhadores da Venezuela
Corporación Venezolana de Fomento
Confederação Venezuelana do Trabalho
Democracia Cristã
Direitos Especiais de Saque
Compañía Anónima de Eletricidad de Caracas
Electrificación del Caroni Compañía Anónima
Energy Information Administration
Compañía Anónima de Electricidad de Valencia
Exército de Libertação do Povo da Venezuela

Enarsa
Fedecámaras
FEV
FIDES
FMI
Fonden
Fondespa
IESA
ILPES
INE
INVEPAL
INVETEX
INVEVAL
IPC
IRENE
MAPU
MAS
MBR-200
MEP
MIR
MME
MPD
MST
MVR
NPH
OMS
ONAPRE

Energía Argentina S.A.
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de
Venezuela
Federación de Estudiantes de Venezuela
Fundo Intergovernamental para a Descentralização
Fundo Monetário Internacional
Fondo de Desarrollo Nacional
Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País
Instituto de Estudios Superiores de Administración
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social
Instituto Nacional de Estadística
Industria Venezolana de Papel
Industria Venezolana de Textiles
Industria Venezolana de Válvulas
Índice de Preços ao Consumidor
Integración y Renovación Nueva Esperanza
Movimento de Ação Popular Unitária
Movimiento al Socialismo
Movimento Bolivariano Revolucionário 200
Movimento Eleitoral do Povo
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Ministério de Minas e Energia
Ministerio de Planificación y Desarrollo
Movimento dos Sem Terra
Movimiento V República
Nuevo Proyecto Histórico
Organização Mundial de Saúde
Oficina Nacional de Presupuesto

OPEP
Orve
PCs
PCV
PDN
PDVSA
Petrobras
PIB
PNB
PRN

Organização do Países Produtores de Petróleo
Organização Venezuelana
Partidos Comunistas
Partido Comunista de Venezuela
Partido Democrático Nacional
Petróleos de Venezuela S. A.
Petróleos Brasileiros
Produto Interno Bruto
Produto Nacional Bruto
Partido Revolucionário Nacionalista

PSUV
Seneca
Seniat
Sidor
SUCRE
UCAB
UNASUL
UNE
UNES
UP
UPV
URD
VC
Venalum

Partido Socialista Unido de Venezuela
Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta Compañía Anónima
Serviço Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
Siderúrgica del Orinoco
Sistema Único de Compensación Regional de Pagos
Universidad Católica Andrés Bello
Unión de Naciones Suramericanas
Unión Nacional Estudantil
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
Unidade Popular
Unión Popular Venezolana
Unión Republicana Democrática
Vanguarda Comunista
Industria Venezolana de Aluminio S.A.

SUMÁRIO

16

INTRODUÇÃO
1

A

FORMAÇÃO

HISTÓRICA

DO

CAPITALISMO:

UMA
20

INTERPRETAÇÃO A PARTIR DA TEORIA MARXISTA
1.1

O processo de transição ao capitalismo, principais características do novo
20

modo de produção e sua fase comercial
1.2

A fase liberal ou clássica: Revolução Industrial e gestação do
neocolonialismo

36

1.3

O estágio imperialista: centralização do capital e guerras mundiais

42

1.4

O capitalismo contemporâneo: crise dos anos 1970, reestruturação

1.4.1
1.4.2
2

49
49
60

neoliberal do capital e pós-modernidade
Crise dos anos 1970 e a resposta neoliberal
A proximidade entre neoliberalismo e pós-modernismo
A INSERÇÃO PERIFÉRICA E DEPENDENTE DA AMÉRICA LATINA
NO CAPITALISMO

69

2.1

América Latina: pensamento social e o Desenvolvimentismo

69

2.2

Os novos rumos: uma aproximação à Teoria da Dependência

81

2.3

Crise do pensamento crítico, Endogenismo e Neodesenvolvimentismo

2.4

A reestruturação neoliberal: reiteração e aprofundamento da condição

109

periférica e dependente da América Latina

112

2.5

O Neo-estruturalismo como alternativa ao Neoliberalismo

122

3

A FORMA ESPECÍFICA DE INSERÇÃO DA VENEZUELA NO
CAPITALISMO PERIFÉRICO E DEPENDENTE

128

3.1

Formação social venezuelana: colonialismo e crise integral

128

3.2

Plena articulação com o capitalismo mundial e Neocolonialismo: o petróleo

3.2.1
3.2.2

e a industrialização
141
A descoberta do petróleo: imperialismo, projeto autonomista e ditadura
144
Pacto de Punto Fijo, abundância de recursos petroleiros e a conturbada
industrialização
155

3.3
3.3.1
3.3.2
4
4.1

Neoliberalismo: implantação e rechaço ao ajuste no final do século XX
174
Fim dos anos 1970 e a década de 1980: primeiros ensaios neoliberais e
resultados
174
Fim dos anos 1980 e a década de 1990: aplicação e rechaço ao ajuste neoliberal 176
A

VENEZUELA

CONTEMPORÂNEA:

O

PROJETO

DE

TRANSFORMAÇÕES PROPOSTO PARA O PAÍS NO PÓS-1999

193

1999: posse e início do governo Hugo Chávez

194

4.2

O rechaço ao projeto de transformações ganha força a partir de 2001

201

4.3

Reativação econômica desde o final de 2003

208

4.4

O projeto ganha novos contornos ao final do primeiro mandato de Hugo
Chávez

212

4.5

Crise econômica internacional e a retomada do crescimento ao final de 2010 219

4.6

Um balanço preliminar da Venezuela no período de 1999 ao início de 2011 226

4.7

Antineoliberalismo e anticapitalismo: possibilidades e limites na construção

5

do Socialismo do Século XXI

251

CONCLUSÃO

257

REFERÊNCIAS

262

ANEXO A - .

274

ANEXO B - .

285

ANEXO C - .

292

16

INTRODUÇÃO

Num cenário de profundas alterações do capitalismo, no pós-crise dos anos 1970,
emerge uma nova concepção (autointitulada) de desenvolvimento, denominada neoliberal, à
qual todas as economias periféricas deveriam se engajar, sob pena de não retomarem a o
crescimento e desenvolvimento econômico. De forma mais contundente do que o liberalismo
clássico, o neoliberalismo abandona o campo meramente ideológico e fundamenta um projeto
político de sociedade, isto é, torna-se hegemônico não somente em termos teóricos e
ideológicos, mas também sob a forma de políticas econômicas.
O que se pode afirmar, no entanto, é que após os anos 1970, a necessidade de
constituição de uma esfera alternativa para a valorização do capital, suportada em termos
ideológicos e práticos pelo discurso neoliberal, demandou a liberalização das transações
econômicas internacionais, sendo que, incontestavelmente, a referida globalização financeira
(para usar um termo mais difundido) foi mais rápida que a globalização comercial e
produtiva. Embora seja inequívoca a intensificação do comércio de bens e serviços entre os
países e uma maior participação das operações de empresas transnacionais por toda a
economia.
A supremacia ideológico-política que a perspectiva neoliberal assumiu no último
quarto do século XX é inconteste, não apenas no debate acadêmico, mas, principalmente, na
aplicação prática de suas estratégias e políticas socioeconômicas. Nesse último sentido, em
termos práticos, o receituário de políticas neoliberal se traduziu na adoção do seguinte
conjunto de preceitos/medidas: (i) estabilização monetária (com o objetivo de controlar a da
inflação), (ii) reformas estruturais (abertura externa – comercial e financeira, privatizações,
reforma trabalhista, previdenciária, etc) e, por fim, (iii) se as etapas anteriores fossem
respeitadas,

o

receituário

neoliberal

garantia

que

os

países

retomariam

o

crescimento/desenvolvimento econômico com distribuição de renda.
O que se assistiu na sequência da implementação do conjunto de medidas (i) e (ii),
principalmente nos países periféricos, onde foram efetivamente adotadas, foi:
em lugar da prometida redução da desigualdade, do desemprego e da miséria,
assiste-se, no máximo, à estabilização em patamares estarrecedores; em lugar da tão
celebrada retomada do crescimento, a seqüência de taxas medíocres; em lugar do
desempenho superior dos países que adotaram o receituário neoliberal, a melhor
performance comparativa de países “não-alinhados”. (MEDEIROS, 2007, p. 28)

A incapacidade das políticas neoliberais em retomar o crescimento/desenvolvimento
econômico nos países que aderiram a esse receituário levou à constituição de uma crise que
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colocou em xeque tais políticas e que teve, como resposta mais clara, a subida ao poder de
vários governos, na região latino-americana, principalmente, que, de forma mais ou menos
acentuada, são eleitos a partir do descontentamento social com os resultados daquela
estratégia. Isto significa que, ainda que não se trate de uma derrota do neoliberalismo, são
amplamente aceitas as evidências de que as políticas de cunho neoliberal implementadas nos
países periféricos levaram a uma asfixia na capacidade de condução de suas políticas e, mais,
não lograram alcançar os resultados propalados.
Diante disso, o espaço para a formulação e implementação de estratégias alternativas
de transformação (econômica e social), torna-se um problema central para a discussão das
possibilidades da sociedade contemporânea. É através de um exemplo histórico concreto que
se busca demonstrar a tese aqui proposta, mais especificamente, analisar o caso da Venezuela,
país que implementou o receituário de políticas neoliberais e cujos resultados catastróficos se
traduziram, ao final do século XX, na eleição de um presidente que aglutinou a ânsia popular
por um projeto de transformações antineoliberal – projeto este que, progressivamente, ganhou
um contorno anticapitalista.
Ao chegar à presidência da Venezuela em 1999, o presidente Hugo Rafael Chávez
1

Frias deu início ao projeto de transformações políticas, econômicas e sociais denominado de
2

Revolução Bolivariana , sendo paulatinamente reorientado para o chamado Socialismo do
Século XXI, no final de seu primeiro mandato. As mudanças defendidas para o país se
traduziram, num primeiro momento, em uma nova Carta Magna, a Constituição da República
Bolivariana da Venezuela, aprovada mediante referendo popular em dezembro do mesmo ano.
Os anos que se seguiram, entremeados por um golpe de Estado e por um referendo
revocatório de seu mandato presidencial, são marcados por significativas mudanças na
Venezuela.
1

“Chávez pertence à primeira geração do que se conhece como Plano Andrés Bello. O nome é uma homenagem
ao educador, poeta e filósofo Andrés Bello (1781-1865), contemporâneo de Bolívar. O programa, iniciado em
1971, se constituiu numa tentativa de incentivar o aprimoramento da carreira militar, por meio do envio de
aspirantes a oficiais para as universidades. Depois de atingir o oficialato, podem prosseguir seus estudos na pósgraduação. Como resultado, as gerações formadas pelo Plano são mais profissionais, mais bem preparadas e
mais críticas. Mas a maior característica que a nova orientação trouxe foi retirar a influência da Escola das
Américas sobre as Forças Armadas venezuelanas” (MARINGONI, 2004, p. 134).
2
O nome é uma referência a Simón Bolívar (1783-1830), uma “personalidade histórica central na Venezuela e o
estrategista maior da luta contra o domínio espanhol no continente latino-americano”. “Entre 1811 e 1824 – ano
do término do domínio espanhol no continente americano –, Bolívar lutou quase ininterruptamente pela
independência de vários países. Chegou a ser presidente da Grande Colômbia e do Peru” (MARINGONI, 2006,
p. 188). O principal projeto defendido por Bolívar era o da constituição da nação latinoamericana, “un solo país,
la Patria Grande”.
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Chávez assume a presidência num contexto de profunda crise da formação social
venezuelana. Em termos históricos, a compreensão dessa sociedade, e de sua estrutura de
classes profundamente desigual, remonta à própria conformação das classes sociais no
capitalismo, com o que há que se considerar que se trata de um país periférico e dependente
dos grandes centros dinâmicos do capitalismo mundial, sendo, portanto, submetido ao
processo de pilhagem e exploração a que a periferia mundial foi historicamente subjugado.
No caso específico da Venezuela, o processo de colonização espanhola no século XV, o
neocolonialismo imposto ao país pelas políticas imperialistas de fins do século XIX, e
também no pós-1920, quando da descoberta do petróleo, são as manifestações mais
acentuadas desse processo.
Em que pesem as mudanças sofridas ao longo do processo de estruturação da
formação social venezuelana, a fração hegemônica da classe dominante – que variou a
depender da inserção do país no capitalismo mundial e também da dinâmica de acumulação
econômica interna –, sempre se colocou de forma contrária a qualquer projeto de
transformações que pudesse colocar em xeque a estrutura social de dominação interna e
ameaçasse o status da relação de dependência que se estabeleceu com os países centrais, ou
seja, da institucionalizada concentração do excedente econômico e sua repartição entre as
elites nacionais e internacionais.3 Com isso se quer destacar o seguinte: no pós-1999, a
disputa pela hegemonia na formação social venezuelana, ainda que seja marca de seu
processo histórico desde a colonização hispânica, sofre relevante sobressalto e significativas
transformações que, em grandes linhas, apontam no sentido de uma tentativa de
transformação

daquela

realidade

socioeconômica,

caracterizada

pelo

rechaço

ao

neoliberalismo (entendido como manifestação do capitalismo contemporâneo).
Diante do exposto, o principal objetivo geral da tese aqui proposta é, a partir de uma
análise acerca do capitalismo mundial e da forma de inserção da América Latina no
capitalismo, compreender a forma de inserção da Venezuela no capitalismo periférico e
dependente. O objetivo específico é compreender o projeto de transformações proposto para a
Venezuela, a partir de uma análise socioeconômica do país, destacadamente no período de
1999 até o início de 2011. A hipótese preliminar aqui levantada é a de que, ao assumir a
3

Na Venezuela isso ficou muito claro durante os governos de Cipriano Castro (1899-1908), Medina Angarita
(1941-1945) e, mais recentemente, de Hugo Chávez. O conceito de elite, originalmente formulado no âmbito da
ciência política, é utilizado no presente trabalho para fazer referência à análise política e social que procura
compreender as classes sociais e a luta de classes. Dessa forma, entende-se que a elite é composta pela classe
dominante e pelas frações de classe a ela associadas.
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presidência em 1999, Hugo Chávez defronta-se com uma crise que é decorrência não somente
da forma de manifestação do capitalismo contemporâneo, de corte neoliberal, mas também
resultado do processo histórico de formação daquela sociedade. Nesse sentido, o projeto de
transformações proposto para o país procura, por um lado, atacar os resultados do fracasso
neoliberal e, por outro lado, na medida em que o embate mais de fundo é contra a própria
forma de organização social capitalista, o projeto teria ganhado outro norte ou direção, isto é,
a Revolução Bolivariana teria caminhado rumo à proposição da constituição do Socialismo do
Século XXI – ou, de forma análoga, o projeto antineoliberal teria avançado rumo à
constituição de um com viés anticapitalista.4
Em termos de estrutura, além da introdução e das considerações finais, o presente
trabalho conta com quatro capítulos. O primeiro capítulo procura fazer uma análise do
capitalismo mundial utilizando o referencial teórico marxista. O objetivo é analisar,
destacadamente, o capitalismo contemporâneo, dando especial ênfase à compreensão da
reestruturação neoliberal do capital e a um discurso e ideologia que marcam essa
reestruturação, o pós-moderno. O segundo capítulo apresenta uma análise específica da
realidade latino-americana e de sua forma de inserção (periférica e dependente) no
capitalismo, assim como das principais interpretações teóricas sobre a realidade
dependente/periférica. Na sequência, o terceiro capítulo analisa a forma de inserção específica
da Venezuela no capitalismo mundial, avaliando a nova configuração política e
socioeconômica do país, enquanto resposta aos condicionamentos históricos e, na fase mais
atual do capitalismo, ao neoliberalismo. Por fim, o último capítulo analisa mais
especificamente as políticas socioeconômicas empreendidas na Venezuela no período de 1999
ao início de 2011. O objetivo é compreender o projeto de transformações proposto para o país
desde 1999 e, ainda que de maneira inconclusa, dado que se trata de um projeto recente e em
construção, avaliar os resultados obtidos, em termos de avanços e contradições – bem como,
em grandes linhas, seus limites e possibilidades.

4

O termo Socialismo o Século XXI é comumente atribuído a Dieterich (2002, p. 3), segundo o qual “el Nuevo
Proyecto Histórico (NPH) de las mayorías” pode ser compreendido como sendo a “Democracia Participativa o
el Socialismo del siglo XXI”, tendo este nascido dentro do “turbulento contexto de la primera recesión económica
global desde 1945”. E, continua, “mientras la guerra, la recesión y el nuevo orden mundial son fieles retratos del
estado en que se encuentra la civilización burguesa y del futuro que ella significa para la humanidad, la
democracia participativa es la respuesta de los pueblos y la esperanza de los movimientos sociales”. Nesse
sentido “el renacimiento de una praxis liberadora que avanza hacia la sociedad postcapitalista se manifiesta en
múltiples rebeliones y movimientos populares que abarcan desde el Zapatismo en México, el Movimiento de los
Sin Tierra (MST) en Brasil, la revolución bolivariana en Venezuela […], etc”.
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1 A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CAPITALISMO: UMA INTERPRETAÇÃO A
PARTIR DA TEORIA MARXISTA
O capítulo primeiro deste trabalho procura analisar a conformação histórica do
capitalismo, destacando seus principais elementos distintivos. Em termos de referencial
teórico, o texto procura retomar a análise crítica de Marx (1988) acerca do capitalismo. Em
termos de estrutura, adota-se aqui uma análise baseada na periodização proposta por Mandel
(1982), e reinterpretada por Netto e Braz (2007). Assim, na primeira seção discute-se a
interpretação marxista acerca do capitalismo e a denominada fase capitalista mercantil ou
comercial; na sequência é analisada a fase capitalista clássica – profundamente marcada pela
Revolução Industrial na Inglaterra e pela Revolução Francesa; e a terceira seção discute o
estágio imperialista do capitalismo. Por fim, uma última seção tem por objetivo apresentar
uma interpretação do capitalismo contemporâneo, entendendo que este é profundamente
marcado pela crise dos anos 1970, cujas principais respostas se traduziram num processo de
financeirização da riqueza, somado à reestruturação produtiva e à retomada das teses liberais
– ou, nos termos da literatura crítica, pela emergência e consolidação da ideologia neoliberal e
de sua prática correspondente.

1.1 O processo de transição ao capitalismo, principais características do novo modo de
produção e sua fase comercial
Em boa medida como consequência da insuficiência da análise de Marx sobre o
processo de transição do feudalismo para o capitalismo, o marxismo, principalmente o pósstalinista, dedicou particular atenção a esse tema. No quadro desse debate, ganham destaque
os escritos de Paul Sweezy (1977) que, retomando criticamente a obra clássica de Henri
Pirenne sobre o processo de transição, estabelece importante diálogo teórico com Maurice
Dobb (1965). A abordagem de Perry Anderson (2004) acerca dessa questão se movimenta
entre as abordagens de Sweezy (1977) e de Dobb (1965). Para Anderson, assim com para
Sweezy, o florescimento dos centros urbanos e do comércio de longa distância foram
decisivos para o processo de transição.
De acordo com Hunt (1981), o modo de produção feudal, tipicamente presente na
Europa medieval, teve como atividade predominante a agricultura, sendo principalmente os
avanços técnicos nesse setor que, ao longo de décadas, possibilitaram a dissolução do
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feudalismo. Os avanços na agricultura, e o aumento de produtividade deles resultantes,
tornaram viável um rápido aumento populacional e, em grande parte como decorrência disso,
um aumento da concentração urbana. O crescimento dos centros urbanos, por sua vez, levou a
um maior dinamismo econômico entre campo e cidade e a um desenvolvimento da
manufatura. O resultado dessa especialização foram ganhos significativos de produtividade e
o crescimento do comércio, inclusive o comércio de longa distância. É possível afirmar, por
extensão, que no século XIV, o limite da forma social feudal impulsiona o comércio
(desenvolvimento do capital comercial).
Ainda que o comércio não possa ser considerado a principal força na dissolução do
feudalismo, o desenvolvimento urbano e industrial, e o próprio comprometimento da força de
trabalho do feudo que sua ampliação acarretava contribuiu para o enfraquecimento do
feudalismo. Em sua argumentação, Marx (1988, v. 4, p. 237) apresenta a questão nos
seguintes termos:
O desenvolvimento do comércio e do capital comercial leva por toda parte a
orientação da produção para o valor da troca, aumenta seu volume, a diversifica e a
cosmopolitiza, desenvolve o dinheiro tornando-o dinheiro mundial. O comércio age
por isso em todas as partes mais ou menos como solvente sobre as organizações
preexistentes da produção, que, em todas as suas diferentes formas, se encontram
principalmente voltadas para o valor de uso.

Na interpretação de Hunt (1981, p. 35), a importância do capital comercial, levou a
uma crescente necessidade de extensão, por parte do capitalista comerciante, do controle do
processo de circulação para o processo de produção. Dessa forma, por volta do século XVI, a
indústria artesanal, na qual o artesão era proprietário de suas ferramentas e matérias-primas,
praticamente desapareceu, dando lugar ao trabalho doméstico, e em épocas mais avançadas, o
trabalho doméstico, no qual o artesão recebia as matérias-primas e equipamentos do
capitalista comerciante para transformá-las em mercadorias acabadas, tampouco sobreviveu,
dando lugar ao controle de todas as etapas do processo pelo capitalista comerciante. Note-se
que a separação do trabalhador das condições objetivas de sua existência foi fundamental para
a dissolução do modo de produção feudal. Isso significa que, para existir, a relação social de
produção tipicamente capitalista necessita que se tenha constituído uma classe de homens
livres e despossuídos, assegurando assim a conformação da classe trabalhadora. Como afirma
Marx (1988, v. 2, p. 252):
o movimento histórico, que transforma os produtores em trabalhadores assalariados,
aparece, por um lado, como sua libertação da servidão e da coação corporativa; e
esse aspecto é o único que existe para nossos escribas burgueses da História. Por
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outro lado, porém, esses recém-libertados só se tornam vendedores de si mesmos
depois que todos os seus meios de produção e todas as garantias de sua existência,
oferecidos pelas velhas instituições feudais, lhes foram roubadas.

Esse processo, no qual se passa a contar com a existência de uma classe trabalhadora
(coletiva) que possui apenas sua força de trabalho como mercadoria para oferecer à venda no
mercado, só foi possível graças à constituição da propriedade privada dos meios de produção,
sendo que a “propriedade privada, como antítese da propriedade social, coletiva, existe apenas
onde os meios de trabalho e suas condições externas pertencem a pessoas privadas” (MARX,
1988, v. 2, p. 282).
A fase comercial ou mercantil do capitalismo tem início, portanto, com a “acumulação
primitiva e vai até os primeiros passos do capital para controlar a produção de mercadorias e,
nela, comandar o trabalho, mediante o estabelecimento da manufatura, cobrindo do século
XVI a meados do século XVIII” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 170). As pré-condições para a
plena constituição desse novo modo de produção estavam dadas naquele momento, quais
sejam: (i) a extensão do controle capitalista para o processo produtivo, não ficando restrito ao
processo de circulação e (ii) a constituição de uma classe que possui apenas sua força de
trabalho para vender como forma de garantir a própria sobrevivência.
Especificamente nos séculos XVII e XVIII grande parte dos grandes livres-pensadores
europeus se dedicava ao desafio de compreensão da nova forma de sociedade em
desenvolvimento.5 O pensamento iluminista pode ser considerado como o momento de ápice
de maturação dessa tentativa de compreensão, sendo que, no século XVIII, já há uma grande
clareza do que poderia ser considerado arcaico e o que era o “novo”.
Para a filosofia tradicional alemã, as transformações políticas, econômicas, sociais e
culturais em desenvolvimento, que culminariam na Revolução Industrial na Inglaterra e na
Revolução Francesa, tenderiam a se expandir posteriormente para os outros países da Europa.
Para filósofos tradicionais como Kant (2008) e Hegel (1992 e 1995), pensando a realidade a
partir de um ponto de vista periférico naquele momento (a Alemanha), era preciso idealizar
como aquelas transformações se realizariam em seu país. Não à toa, esses pensadores são

5

O pensamento político do século XVII foi profundamente marcado pela obra de ingleses como Thomas Hobbes
(1588-1679) e John Locke (1632-1704), enquanto a tônica do pensamento político do século XVIII é dada pela
França, principalmente pelos ideais iluministas da Revolução Francesa, dentre os quais se destaca a defesa do
progresso e de sua difusão através da razão, acusando a igreja de ser propagadora da superstição – o que
bloquearia e impediria que o progresso se alastrasse.
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denominados de idealistas, principalmente pela prevalência em seus sistemas da “ideia” frente
ao “objeto”, como se este só existisse em função daquele.
Para Kant seria possível somente pensar o processo histórico revolucionário, sendo
que o próprio ato de pensar já era sua parte integrante. A preocupação de Hegel, autor que
marca um segundo momento do idealismo alemão, era tentar compreender o elemento comum
dos processos de transformação que ocorriam separadamente na Europa (Revolução Industrial
na Inglaterra, Revolução Francesa e Reforma Protestante na Alemanha). Para Hegel, o
elemento comum a esses processos era o pleno desenvolvimento da sociedade burguesa.
Nesse sentido, Hegel elabora o conceito de Revolução Burguesa entendendo-a como sendo
um processo que já estaria relativamente disseminado na Alemanha, tratando-se apenas de
uma questão de tempo para sua concretização, sendo preciso somente alimentar e
potencializar as práticas em andamento no país para sua efetivação. Essa Revolução era
defendida por Hegel, na medida em que entendia que os ganhos provenientes do
desenvolvimento do mercado superariam seus malefícios.
Em meados do século XIX, os resultados e limites da Revolução Burguesa na
Inglaterra e na França já estavam claros. É neste contexto que Marx desenvolve seu
pensamento crítico acerca dessa sociedade, tendo sido influenciado pelas ideias de Hegel. De
acordo com Gorender (1983, p. 8-9)
Durante o curso de Direito, iniciado na Universidade de Bonn e prosseguido em
Berlim, o estudante Karl [Marx] encontrou um ambiente de grande vivacidade
cultural e política. O supremo mentor ideológico era Hegel, mas uma parte dos seus
seguidores – os Jovens Hegelianos – interpretava a doutrina no sentido do
liberalismo e do regime constitucional democrático, podando os fortes aspectos
conservadores do sistema do mestre, em especial sua exaltação do Estado. Marx fez
a iniciação filosófica e política com os Jovens Hegelianos, o que o levou ao estudo
preferencial da filosofia clássica alemã e da filosofia em geral.

No ano de 1841, Marx defende sua tese de doutoramento intitulada A Diferença da
Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro. É também neste ano que Ludwig Feuerbach
publica A essência do Cristianismo, um livro de grande repercussão por se tratar da primeira
investida de envergadura contra o pensamento de Hegel. De acordo com Gorender (1983, p.
9), no livro de Feuerbach,
O idealismo alemão era desmistificado e se propunha, em seu lugar, uma concepção
materialista [...]. A alienação, em Hegel, era objetivação e, por conseqüência,
enriquecimento. [...]. Para Feuerbach, ao contrário, a alienação era empobrecimento.
O homem projetava em Deus suas melhores qualidades de ser genérico (de gênero
natural) e, dessa maneira, a divindade, criação do homem, apropriava-se da essência
do criador e o submetia. A fim de recuperar tal essência e fazer cessar o estado de
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alienação e empobrecimento, o homem precisava substituir a religião cristã por uma
religião do amor à humanidade.

Nos anos que se seguiram, Marx seria influenciado não somente pela dialética e pela
concepção teleológica da história humana, ambos legados de Hegel, mas também pelo
“humanismo naturista” herdado de Feuerbach. Note-se que
o humanismo naturista de Feuerbach foi uma revelação para Marx. [...]. [Mas] Ao
contrário de Feuerbach, que via na dialética hegeliana apenas fonte de especulação
mistificadora, Marx intuiu que essa dialética devia ser o princípio dinâmico do
materialismo, o que viria a resultar na concepção revolucionária do materialismo
como filosofia da prática. (GORENDER, 1983, p. 8)

Nos anos seguintes, Marx publicou nos Anais Franco-Alemães dois importantes
trabalhos: Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e A Questão Judaica, nos
quais ainda estavam presentes aquelas concepções transmitidas por Hegel e Feuerbach. As
referências a Hegel estão presentes ainda nas obras: Liberdade de Imprensa, uma coletânea de
artigos publicados entre 1842 e 1861 na Alemanha e na Inglaterra; Crítica da Filosofia
Hegeliana do Direito Público (1843-1844); os Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844) –
que contêm uma crítica incisiva ao idealismo hegeliano e, em parceria com Engels, a Sagrada
Família (escrita em 1844 e publicada em 1845). Esta última obra assinala o rompimento com
a esquerda hegeliana, ainda que não se verifique o mesmo para o humanismo naturista.6
De acordo com Gorender (1983, p. 13-17), entre 1845-1846, Marx e Engels escrevem
A Ideologia Alemã, obra que “encerra a primeira formulação da concepção históricosociológica que receberia a denominação de materialismo histórico” e cuja “parte mais
importante é a inicial, dedicada a Feuerbach”, sendo que o rompimento de Marx “com este se
dá sob o argumento do caráter abstrato de sua antropologia filosófica”. Em 1847, Marx
publicou Miséria da Filosofia que, à parte a polêmica com Proudhon e a “plena aceitação da
teoria do valor-trabalho ricardiana”, que Marx rejeitaria mais tarde, a obra se destaca pelo fato
de que nela “o materialismo histórico encontrava, afinal, o fundamento da Economia Política,
o que vinha definir o caminho da elaboração do socialismo científico”. Em 1848, também em
parceria com Engels, escreveu o Manifesto do Partido Comunista, “logo submergido pela
derrocada da monarquia de Luís Felipe na França, seguida pelos eventos insurrecionais na
Alemanha, Hungria, Áustria, Itália e Bélgica”. No ano de 1850 publicou A Luta de Classes

6

Para uma análise do pensamento de Marx de 1843 até a publicação de O Capital, consultar Mandel (1980).
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em França e em 1852 O Dezoito Brumário, “obras que desmentem a freqüente acusação ao
economicismo marxiano”.
Marx já havia há muito compreendido a necessidade de pensar a Revolução em outros
termos, diferentes daqueles pensados nas últimas décadas do século XVIII por Hegel, por
exemplo. Para Marx, a Revolução teria e precisaria de uma processualidade histórica, mas
seriam necessários momentos de ruptura. Os eventos da Primavera de 1848 deixaram ainda
mais clara a insuficiência das teorias do movimento revolucionário para superar a sociedade
burguesa, bem como a necessidade de um aprofundamento da compreensão dessa sociedade.
Assim, como afirma Gorender (1983, p.17):
À onda revolucionária desencadeada em 1848 seguira-se o refluxo das lutas
democráticas e operárias. Por toda a Europa, triunfava a reação burguesa e
aristocrática. Marx relacionou o refluxo à nova fase de prosperidade, que sucedia à
crise seguinte a fim de recolocar na ordem do dia objetivos revolucionários
imediatos. Com uma paixão obsessiva, entregou-se à tarefa que se tornaria a mais
obsorvente [sic] de sua vida: a de elaborar a crítica da Economia Política enquanto
ciência mediada pela ideologia burguesa e apresentar uma teoria econômica
alternativa, a partir das conquistas científicas dos economistas clássicos.

Em 1857 eclode uma crise econômica. Marx imaginava que uma das repercussões da
crise seria uma nova onda revolucionária pela Europa, a exemplo do que acontecera em 1848,
o que demandaria dele o maior tempo disponível possível. Assim, Marx se apressa na redação
dos primeiros resultados de suas investigações, dedicando-se a elas entre outubro de 1857 e
março de 1858. Esses escritos recebem o nome de Esboços dos Fundamentos da Crítica da
Economia Política, ou simplesmente Esboços dos Fundamentos (Grundrisse). Durante a crise
econômica, as revoluções esperadas por Marx não ocorreram na Inglaterra, com o que lhe
resta tempo para redigir dois capítulos de Para a Crítica da Economia Política, publicado em
1859. Um terceiro capítulo daria continuidade a essa obra, publicado então em um segundo
volume, no entanto, “o que apareceu, afinal, oito anos depois, foi algo bem diverso, resultante
de substancial mudança de plano” (GORENDER, 1983, p. 21).
Em 1866, Marx tinha em mãos o rascunho completo de todas as teses que fariam parte
de O Capital: Crítica da Economia Política. Em 1867, o primeiro dos três livros de O Capital
foi publicado na Alemanha. Nessa obra, Marx deixa clara sua perspectiva, segundo a qual a
complexidade do capitalismo e da sociedade burguesa exigia uma teoria crítica a altura dessa
complexidade, que fosse capaz de realizar a tarefa de sua transformação, de sua superação.
Essa teoria, alimentando o nível prático de ação, poderia ser capaz de efetivamente realizar
aquela transformação. Marx toma emprestado aqui um conceito hegeliano (originalmente
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trabalhado pelos filósofos gregos), qual seja, o de filosofia da práxis que, de forma sucinta,
pode ser entendido como sendo a unidade entre pensar e agir. Ao contrário da filosofia
tradicional, que separa a tarefa de pensar e executar a Revolução (em alguns casos, como em
Kant, entendendo que a primeira delas é um momento da segunda), Marx propõe uma “antifilosofia”, isto é, a realização da filosofia, e realizá-la significava transformar a realidade.
Em O Capital, Marx (1988) inicia sua análise da compreensão do capitalismo
afirmando que a forma de riqueza nessa sociedade aparece como uma imensa coleção de
mercadorias. A produção dessa imensa coleção de mercadorias só é possível porque as forças
produtivas estão organizadas para esse fim. A mercadoria pode ser definida como a unidade de
dois elementos: valor de uso e valor de troca. Em todas as épocas históricas os homens foram
impelidos a produzir valores de uso, sendo este determinado por uma relação do homem com
a natureza, ou seja, é possível afirmar que bens que pelas suas características satisfazem as
necessidades humanas (sejam elas originárias do estômago ou da imaginação), tem valor de
uso.7 Um valor de uso visto assim, apenas pelo aspecto de sua qualidade(s), não é mercadoria,
trata-se tão somente de uma objetividade posta pela própria necessidade de sobrevivência. Já
o valor de troca é determinado por uma relação entre os homens, e esta relação é socialmente
construída. Assim, é possível encontrar uma sociedade sem valor de troca, ou seja, sem que se
estabeleçam relações sociais mediadas pelo valor de troca, mas não é possível encontrar uma
sociedade na qual não exista valor de uso. Isto permite a Marx afirmar que “os valores de uso
constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta.” (MARX,
1988, v. 1, p. 46). Já o valor de troca tem sua determinação histórica (mercantil) bastante clara, ou
seja, o valor de troca é específico da sociedade capitalista.
De acordo com Carcanholo (1998, p. 19-20), ao observar o valor de troca de uma
mercadoria, Marx (1988, v. 1, p. 46) percebe, em primeiro lugar, que um valor de troca representa
“[...] a relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam contra
valores de uso de outra espécie [...]”, isto é, que “a” unidades de uma mercadoria A qualquer
eqüivalem a “b” unidade de B, “c” unidades de C, “d” unidades de D, e assim por diante. O valor
de troca de uma mercadoria só se define na relação desta com outra. Isso permite caracterizá-lo

7

Apesar de Marx reconhecer que “a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso” (MARX,1988, v.1, p. 45), o seu
conceito de valor de uso é distinto da noção moderna de utilidade. Para esta, a valoração do bem é consequência da
relação subjetiva do homem com o produto, independentemente da forma como ele foi produzido. Supõe-se a
existência do bem e, a partir daí, o homem atribui-lhe mais ou menos valor dependendo de sua saciedade. Em Marx, a
situação é completamente diferente. A satisfação das necessidades por um valor de uso qualquer só é possível graças
às propriedades materiais deste.
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como algo relativo. Em segundo lugar, essa relação “muda constantemente no tempo e no
espaço”. A mesma relação de troca da mercadoria A com a mercadoria B, pode variar de acordo
com o período em que se observe a troca, ou seja, o valor de troca de “a” unidades de A equivale
a “b” unidades de B em um período de tempo específico, mas nada garante que assim o seja num
outro período qualquer. Além disso, a relação de troca entre A e B, em um determinado período,
apresenta distintos valores de troca a depender dos mercados em que são transacionadas, o que dá
ao valor de troca um caráter casual.
Ao observar melhor a situação, Marx percebe que, dado o valor de troca da mercadoria
A, tanto o valor de troca de B, quanto de C e D, estaria determinado pela relação de
equivalência que existe entre as mercadorias e, por extensão, eles não seriam casuais. A
casualidade característica do valor de troca é aparente. Mas, o que faz com que todas essas
mercadorias possuam essa relação de equivalência? Certamente é alguma propriedade da
mercadoria A. Essa propriedade é algo intrínseco à mercadoria A, embora sua forma de
expressão (manifestação), o valor de troca, seja relativa. Essa propriedade, que é imanente à
mercadoria A, denomina-se valor. Pelo fato do valor de troca ser uma categoria da aparência e
o valor pertencer àquilo que é essencial na relação, Marx (1988, v. 1, p. 46) conclui que “o
valor de troca só pode ser o modo de expressão, a ‘forma de manifestação’ de um conteúdo
dele distinguível”.
Essa descoberta do valor, como algo intrínseco (próprio) à mercadoria, por trás da
aparência do seu valor de troca, permite redefinir a mercadoria. Se antes ela era uma unidade entre
o valor de uso e o valor de troca, agora ela fica melhor definida como uma unidade entre o valor e
o valor de uso, que se manifesta como unidade entre o valor de troca e o valor de uso. Além disso,
trata-se de uma unidade de contrários, isto é, unidade pois, para se definir enquanto tal, a
mercadoria deve satisfazer necessidades – ser um valor de uso – e, ao mesmo tempo, ser capaz de
trocar-se por outras – ser um valor. Essas duas categorias formam uma contradição já que uma
mesma mercadoria ora se apresenta como valor, ora como valor de uso, nunca como os dois ao
mesmo tempo.
Quando um produtor leva a sua mercadoria para a troca, ela se encontra nessa situação
enquanto um valor e um não-valor de uso (já que o seu proprietário abre mão de consumi-la,
portanto, de realizar o seu valor de uso), para o seu produtor. Nesse momento, este último está
negando (alienando) o valor de uso de sua mercadoria, com o objetivo de apropriar-se de um
outro, distinto daquele que produziu. Se essa mercadoria fosse reconhecida por ele como um valor
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de uso, ele não a trocaria, visto que estaria interessado em suas propriedades materiais úteis, e não
na sua capacidade de ser trocada. Nessa situação, a mercadoria seria um valor de uso e um nãovalor, ao mesmo tempo.
A partir do desenvolvimento dessa contradição entre o valor e o valor de uso das
mercadorias, Marx consegue, ao contrário de todo o restante da teoria econômica
desenvolvida até então, descobrir o dinheiro como uma categoria necessária a partir do
próprio desenvolvimento da economia mercantil, e não apenas postular o dinheiro a partir das
funções por ele cumpridas. Explica-se.
Para os casos em que as relações mercantis não são muito desenvolvidas e, portanto, as
mercadorias são encaminhadas esporadicamente para a troca, define-se o que Marx chamou de
forma simples do valor. Nessa forma, uma mercadoria A qualquer não pode expressar o seu valor
por si mesma, dado que sua forma de expressão é relativa. Portanto, a mercadoria A é
representada através de determinada quantidade de B, ou seja, através de um outro conteúdo
material. Note-se que a contradição entre valor e valor de uso da mercadoria aumenta pois, para se
expressar, A precisa não só negar seu valor de uso, mas também precisa se igualar a um valor de
uso distinto do seu (B no caso).
No processo de desenvolvimento das trocas, a mercadoria A passa a ser trocada por uma
infinidade de outras mercadorias e a essa possibilidade de ser trocada por diversas outras
mercadorias Marx chamou de forma total do valor. Na forma total do valor a contradição entre
valor e valor de uso se amplia ainda mais pois o valor da mercadoria se apresenta, primeiro,
negando seu valor de uso e igualando-se a um outro valor de uso, como na forma simples, mas
agora iguala-se também a todos os outros valores de uso existentes (B, C, D, e assim por diante).
O valor de uso de A, desejado (demandado) pelos produtores das outras mercadorias não é o que
provém do trabalho concreto para produzi-la, mas o que lhe foi outorgado pelo desenvolvimento
da sociedade mercantil. Assim, todas as mercadorias passam a expressar seus valores, de uma
forma relativa, em uma única (A, no caso), que cumpre o papel de equivalente do valor. Essa é a
forma dinheiro que, como apresentado por Marx, define-se quando uma mercadoria específica
assume o papel de equivalente geral, o que varia a depender do momento histórico.
O valor de troca é, portanto, habitualmente expresso em termos do preço monetário de
uma mercadoria, quer dizer, é expresso em termos da quantidade da mercadoria dinheiro que
se pode obter em troca de uma unidade da mercadoria em questão. O dinheiro, portanto, é
uma mercadoria especial, sendo que é em termos do dinheiro que os valores de troca são
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estabelecidos. Além de seu valor de troca, as mercadorias só possuem mais duas
características em comum: todas têm valor de uso e todas são produzidas apenas pelo trabalho
humano. Marx identifica como sendo o único elemento comum a todas as mercadorias e
diretamente comparável em termos quantitativos o tempo de trabalho necessário para sua
produção.
Quando Marx afirmou que o trabalho determinava os valores de troca, definiu o
trabalho como consistindo, primeiro, em trabalho simples e homogêneo, em que eram
abstraídas todas as diferenças específicas entre vários tipos de processo de trabalho, ou seja,
são extraídas todas as especificidades do trabalho, sobrando apenas seu elemento comum,
qual seja, a força de trabalho humana – esse trabalho é denominado abstrato. Note-se que a
abstração das especificidades do trabalho não é ideal, mas sim feita pelo próprio processo de
troca, isto é, ocorre uma igualação real dos valores das mercadorias pelo próprio mercado e,
ao fazer isso, igualam-se distintos trabalhos – processo que, levado adiante, transforma o
trabalho em algo alheio ao trabalhador (alienado), que não mais se reconhece no seu trabalho,
mas sim nos valores de troca que a partir dele se possa obter. Segundo, quando se consideram
as características específicas de processos específicos de trabalho, vê-se que suas qualidades
diferenciadoras, são necessárias para gerar os valores de uso particulares das diferentes
mercadorias. O trabalho entendido dessa forma, foi definido como sendo trabalho concreto ou
útil, como tal, produz os valores de uso particulares de diferentes mercadorias. O trabalho no
capitalismo é, portanto, uma unidade dialética entre trabalho concreto e trabalho abstrato.
Em termos esquemáticos, numa sociedade mercantil, tipicamente capitalista, tem-se a
seguinte forma de representação do processo de circulação das mercadorias:
M – D – M’ – D’ – M’’– D – M’’’... e assim sucessivamente.
A
B
Marx denomina A (M – D – M’) de circulação simples de mercadorias, sendo que o
objetivo dessa circulação é conseguir um valor de uso (M’) final diferente daquele que se tem
no início (M), ou seja, o resultado de todo o processo é a troca de uma mercadoria por outra,
quando se atinge esse resultado, o processo chega ao fim Contrastando com esse processo, em
uma circulação capitalista, denominada por B acima (D – M – D’), para um segmento da

30

sociedade (os capitalistas), o processo de troca é muito diferente. Assim, no capitalismo, junto
com a forma simples de circulação de mercadorias (M – D – M), encontramos outra forma
especificamente diferente, D – M – D’, isto é, dinheiro – mercadoria – mais dinheiro. Note-se
que a intenção aqui é comprar para vender mais caro – com o que o objetivo final é o valor, e
não mais o valor de uso, sendo que o dinheiro que circula sobre a forma D’ já é,
potencialmente, capital – ou seja, um valor que se valoriza.
A diferença entre D e D’ é dada, segundo Marx, pela mais-valia. Mas afinal, qual a
origem da mais-valia? Um exemplo ajuda a elucidar a questão. Supondo que a origem da
mais-valia esteja no processo de circulação, é possível afirmar que, de fato, alguém pode
vender mais caro do que comprou, mas isso significa que um outro pagou mais caro do que
poderia ter pago, ou seja, a análise do processo de circulação permite explicar o processo de
distribuição/ apropriação diferente de um valor já produzido, mas não a totalidade da
produção de excedente ou, de forma análoga, como o excedente foi gerado. A conclusão a que
se chega é: (i) a mais-valia não pode ser explicada a partir meramente da observação do
processo de circulação e (ii) a mais-valia não pode ser explicada abrindo-se mão da hipótese
de troca de equivalentes. Com relação a esse último aspecto, Marx consegue explicar a
origem da mais-valia a partir da troca de equivalentes e mostrar que ela se origina e não se
origina da circulação ao mesmo tempo, isto é, a geração de mais valia precisa passar pelo
processo de circulação, mas não é determinado por ele.
Como primeira hipótese, pode-se pensar na origem do excedente a partir da troca de
equivalentes. Desdobrando o circuito D – M – D em D – M ... M’ – D’, de tal forma que M
corresponda a 10 horas de trabalho e M’ a 15 horas de trabalho, é possível afirmar que a
mercadoria que é comprada (M) não é a mesma que é vendida (M’), de forma que é possível
comprar a primeira por um valor, vender a segunda por um valor maior e mesmo assim,
mantém-se a troca de equivalentes (D=M e M’=D’). No entanto, M é diferente de M’ em
valor (10 horas é diferente de 15 horas) e em valor de uso (são mercadorias diferentes). De
que forma a circulação de capital propiciou a transformação de M em M’?
A transformação de uma mercadoria em outra (tanto em termos de valor quanto em
termos de valor de uso) só pode ocorrer na produção (P), em termos do circuito anteriormente
apresentado, tem-se: D – M ... P ... M’ – D’. Ou seja, Marx nos propõe sair da esfera aparente
da circulação de mercadorias (na qual os valores apenas circulam na forma dos valores de

31

troca) e entrar na essência do capitalismo, no processo produtivo, na qual os valores se
originam.
Como segunda hipótese, portanto, é preciso pensar que a origem do excedente pode
estar no processo produtivo. Para tanto, é preciso antes responder: o que é necessário para o
capital entrar no processo produtivo, ou seja, o que constitui a mercadoria M que é comprada?
A mercadoria se constitui de matérias-primas, matérias auxiliares ao processo produtivo,
máquinas e equipamentos utilizados na produção, instalações, etc, e pela força de trabalho
(FT). A força de trabalho é o fator subjetivo do processo de produção, sendo que todos outros
elementos são denominados de meios de produção (MP) ou fator objetivo da produção, isto é,
são os elementos materiais necessários para que o ser humano produza.
Os meios de produção e a força de trabalho constituem, no capitalismo, mercadorias.
No caso de MP seu valor é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para
produzi-lo e seu valor de uso é exatamente o fato de servir para a produção – sendo que Marx
(1988, v.1, p. 48) denomina de tempo de trabalho socialmente necessário como sendo “aquele
requerido para produzir um valor de uso qualquer, nas condições dadas de produção
socialmente normais, e com o grau social médio de habilidade e de intensidade de trabalho”
existente na época. O valor de mercado corresponde, portanto, ao tempo de trabalho
socialmente necessário para produção de uma mercadoria. Para o caso da FT, seu valor
também é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la e
reproduzi-la, enquanto seu valor de uso é determinado pelo próprio trabalho, isto é, a
capacidade de trabalho para trabalhar. No entanto, o trabalho é a substância do valor, o que
significa que os capitalistas conseguem comprar no mercado a única mercadoria que é capaz
de produzir valor. Marx explica isso da seguinte forma: o capitalista paga o valor da força de
trabalho (troca de equivalente) e tem o direito de se apropriar do resultado do consumo do seu
valor de uso, portanto, o capitalista pode determinar uma jornada de trabalho (exercício do
valor de uso da FT) maior do que o tempo necessário para produzir um valor equivalente ao
valor da força de trabalho. Os meios de produção, por sua vez, apenas transferem o seu valor
para a mercadoria final. Assim, voltando ao exemplo, tem-se que:
MP (capital constante = 8h)
D – M
(10h) (10h)

... P ... M’ ... D'
(15h) (15h)
FT (capital variável = 2h)
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Para que um tal processo seja possível, é preciso que a jornada de trabalho seja
correspondente a sete horas (7h), ou seja, duas horas (2h) correspondem ao tempo necessário
para repor a força de trabalho (FT) e cinco horas (5h) correspondem à diferença entre D e D’.
Marx denomina essa diferença de mais-valia (m), ou seja, o capital constante (MP) é a parcela
do capital produtivo (P) que apenas transfere o seu valor, de forma constante (no caso do
exemplo oito horas), enquanto o capital variável (FT) é a parcela do capital produtivo que
produz valor, em função da jornada de trabalho (variável e, no caso do exemplo, igual a sete
horas, apropriada da forma anteriormente analisada). Assim, tem-se que: V = c + v + m,
sendo: V o valor total da mercadoria M’ (correspondente a quinze horas); c o capital constante
(correspondente a oito horas); v o capital variável (que corresponde a duas horas) e m (maisvalia que, no exemplo, corresponde a cinco horas).
Logo: (i) v + m corresponde ao valor novo criado pela jornada de trabalho, (ii) c/v é
chamado por Marx de composição orgânica do capital, ou seja, é a participação relativa no
capital produtivo dos meios de produção em relação à força de trabalho e, por fim, (iii) m/v é
a taxa de mais-valia ou taxa de exploração, que mensura a parcela do valor novo que é
produzido e apropriado pelo capital na forma de “m” em relação ao que é apropriado na forma
de “v”. A mais-valia, portanto, pode ser definida como sendo um excedente em relação ao
capital total adiantado. A razão entre o excedente e o capital total pode ser expressa por: m/C,
sendo C o capital total – pois, ainda que a mais-valia seja criada apenas pelo capital variável,
o capitalista baseia seu lucro em todo o seu capital. Assim:
m

m

Taxa de lucro =

=
C

c+v

Dividindo-se numerador e denominador por v, tem-se:
m/v
Taxa de lucro =

ou
c/v + v/v
m/v

Taxa de lucro =
c/v + 1
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A taxa de lucro, portanto, é a razão entre a taxa de mais-valia e a composição orgânica
do capital mais um. Isso significa que: (i) aumentos na taxa de mais-valia sempre elevam a
taxa de lucro e (ii) aumentos na composição orgânica do capital sempre diminuem a taxa de
lucro se a taxa de mais-valia se mantém constante.
De acordo com Marx (1988, v. 2, p. 252)
Dinheiro [D] e mercadoria [M], desde o princípio, são tão pouco capital [D –
M...P...M´ – D´] quanto os meios de produção e subsistência. Eles requerem sua
transformação em capital. Mas essa transformação mesma só pode realizar-se em
determinadas circunstâncias, que se reduzem ao seguinte: duas espécies bem
diferentes de possuidores de mercadorias têm de defrontar-se e entrar em contato; de
um lado, possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, que se
propõem a valorizar a soma-valor que possuem mediante compra de força de
trabalho alheia; do outro, trabalhadores livres, vendedores da própria força de
trabalho e, portanto, vendedores de trabalho. Trabalhadores livres no duplo sentido,
porque não pertencem diretamente aos meios de produção, como os escravos, os
servos etc., nem os meios de produção lhes pertencem, como, por exemplo, o
camponês economicamente autônomo etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e
desprovidos deles. [...]. A relação-capital pressupõe a separação entre os
trabalhadores e as condições da realização do trabalho. Tão logo a produção
capitalista se apóie sobre seus próprios pés, não apenas conserva aquela separação,
mas a reproduz em escala sempre crescente.

Marx mostra aqui, que para a constituição da sociabilidade capitalista, os objetos do
trabalho humano precisam se transformar em mercadoria, de tal forma que dinheiro e
mercadoria se transformem em capital e esse seja acumulado de forma cada vez mais
ampliada. No entanto, isso só é possível quando os “trabalhadores e as condições da
realização do trabalho” são separados, ou seja, quando os homens passam a recorrer ao
mercado (entendido como nova instância de sociabilidade) pois não mais produzem todos os
bens necessários à vida.8 Os homens, ou pelo menos a maior parte deles, contam para isso,
apenas com a venda de sua própria força de trabalho, transformada em uma mercadoria como
outra qualquer. Dessa forma, assim como o valor é uma cristalização de um determinado
número de horas de trabalho, a mais-valia é a cristalização do tempo de trabalho excedente,
que vai além do necessário para remunerar o valor correspondente à força de trabalho. Para
Marx, a busca de quantidades cada vez maiores de mais-valia é a força motivadora do
capitalismo. No entanto, não é apenas a produção de mais-valia que caracteriza o capitalismo,
mas também a sua acumulação, isto é, a transformação de uma parte da mais-valia produzida
e apropriada em novos meios de produção (MP) e força de trabalho (FT), ou seja, uma
reprodução em escala ampliada.
8

“A divisão social do trabalho torna tão unilateral seu trabalho quanto multilaterais suas necessidades” (MARX,
1988, v. 1, p. 94).
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Resta aqui então uma pergunta, os homens tomam parte nessa forma de sociabilidade
ou, de forma análoga, nessa relação social, de forma consciente? Os métodos de acumulação
primitiva e a forma subordinada como uma determinada classe toma parte nessa relação
parecem apontar para uma resposta negativa. Como afirma (KOHAN, 2007, p. 19-20), com o
desenvolvimento da lógica e sociabilidade capitalistas, à classe social vencida parece não
restar alternativa senão formar parte dessa nova relação que o vencedor o obriga a construir.
Com o tempo, o vencido acaba, de alguma maneira, por esquecer-se da confrontação inicial,
passando a acreditar que tomou parte nessa relação social de forma “livre” e “voluntária”, o
que é, inclusive, chancelado e reforçado pela ideologia dominante. Diferentemente do que nos
ensinam os pressupostos da economia política (neo)clássica e sua racionalidade calculadora e
instrumental, os sujeitos contratualistas não tomaram parte nessa relação por uma decisão
racional, autônoma, soberana e autoconsciente.9 Estes economistas “se esquecem” da
trajetória de constituição dessa relação de forças; a situação pós-vitória é vendida como algo
eterno, imutável, ou seja, tem-se uma interpretação aistórica da realidade – talvez
precisamente o que se pretende, dado que des-historicizar o exercício do poder é a chave para
sua reprodução.
A ruptura da propriedade social, coletiva, que levou à constituição da propriedade
privada e da relação social do capital, foi realizada, sobretudo, no âmbito do poder, como bem
o demonstram os métodos que possibilitaram a acumulação primitiva de capital. A
acumulação primitiva de capital é “nada mais que o processo histórico de separação entre
produtor e meio de produção. Ele aparece como “primitivo” porque constitui a pré-história do
capital e do modo de produção que lhe corresponde” (MARX, 1988, v. 2, p. 252). Nesse
sentido, Marx (1988, v. 2, p. 264-265) afirma que
O roubo dos bens da Igreja, a fraudulenta alienação dos domínios do Estado, o furto
da propriedade comunal, a transformação usurpadora e executada com terrorismo
inescrupuloso da propriedade feudal e clânica em propriedade moderna, foram
outros tantos métodos idílicos da acumulação primitiva. Eles conquistaram o campo
para a agricultura capitalista, incorporaram a base fundiária ao capital e criaram para
a indústria urbana a oferta necessária de um proletariado livre como os pássaros.

9
No âmbito da ciência econômica, a escola de pensamento neoclássica é também conhecida por escola
marginalista pois, ao reelaborar o pensamento clássico, fundamenta sua teoria subjetiva do valor na utilidade
marginal, ou seja, ela compreende que o fundamento do valor está na utilidade (e não no trabalho). Já o
pensamento clássico, ou escola de pensamento clássica, tem início com a publicação da obra A Riqueza das
Nações, de Adam Smith, em 1776, e se estende até a publicação da obra Princípios de Economia Política, de
John Stuart Mill, de 1848 – sendo marcada de forma decisiva pela obra Princípios de Economia Política e
Tributação de David Ricardo, de 1817.
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Para efeito de análise, Marx fez uso de um recurso metodológico separando a
formação social no capitalismo em duas classes fundamentais, em um polo, a classe
trabalhadora (coletiva) e, no outro polo, a classe capitalista (coletiva), o que não exclui a
existência de frações internas a estas classes. As relações sociais no capitalismo caracterizamse pelo fato de que uma classe, trabalhadora, composta pela grande maioria dos produtores
diretos e independentes, produz e reproduz as condições e meios necessários para
sobrevivência, produzindo não só para a sobrevivência mas também um excedente (maisvalia) e, por outro lado, uma classe que é minoria, capitalista, que se apropria deste excedente.
Essa relação social se conformou num âmbito de “luta, de confrontação, de enfrentamento –
inclusive com um alto grau de violência entre as forças que se enfrentam” (KOHAN, 2007, p.
25), sendo que o exercício da força material não se restringiu ao processo de acumulação
primitiva, mas se estendeu às fases subsequentes do desenvolvimento do capitalismo.
Dessa forma, para explicar o processo histórico e político no qual foi derrotado o
trabalhador (coletivo), é necessário recorrer a outro âmbito, prévio ao da troca de mercadorias
pela qual se efetua o perfumado contrato “livre e voluntário”.10 Este é o âmbito do poder, das
relações de força, das lutas de classes, da confrontação. A luta e não o contrato é o elemento
fundante dessa sociabilidade, não a paz senão a guerra. Essa é a “pedra de toque” da teoria do
poder e da dominação em Marx [...]” (KOHAN, 2007, p. 29). Segundo Lênin (1960, v. 11, p.
213):
El marxismo pisa sobre el terreno firme de la lucha de clases y no sobre el terreno de
la paz social. En ciertos períodos de aguda crisis económicas y políticas, la lucha de
clases se desarolla hasta llegar a la guerra abierta, es decir, a la lucha armada entre
dos partes del pueblo. En tales períodos, el marxista se halla obligado a colocarse en
el punto de vista de la guerra civil. Y, desde el punto de vista del marxismo, está
totalmente fuera de lugar todo lo que sea condenarla en el terreno moral.

À análise anterior é preciso acrescentar ainda que o capitalismo, embora seja
constituído pela exploração de classe, não se limita a ela, ou seja, o capitalismo
é mais que um mero sistema de opressão de classe. É um processo totalizador cruel
que dá forma a nossa vida em todos os aspectos imagináveis, e em toda parte [...].
Entre outras coisas, mesmo sem considerar o poder direto brandido pela riqueza
capitalista tanto na economia quanto na esfera política, ele submete toda vida social
às exigências abstratas do mercado, por meio da mercantilização da vida em todos
os seus aspectos, determinando a alocação de trabalho, lazer, recursos, padrões de
produção, de consumo, e a organização do tempo. E assim se tornam ridículas todas
10

Kohan faz referência aqui aos autores contratualistas Thomas Hobbes (1588-1679) e John Locke (1632-1704).
São boas referências para apreender o conceito de contrato naqueles autores os textos de Ribeiro (2006) e Mello
(2006).
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as nossas aspirações à autonomia, à liberdade de escolha e ao autogoverno
democrático. (WOOD, 2003, p. 224)

Entendido, em linhas gerais, a partir da leitura de Marx o que constitui a sociabilidade
capitalista, devemos voltar a análise para a sua formação histórica. Na etapa inicial do
capitalismo, teve papel preponderante o grupo social que emerge com a atividade econômica
mais vigorosa do período, o comércio, trata-se dos comerciantes, mercadores ou burgueses.
Nesse momento inicial, a burguesia, que acumulou grande quantidade de capital comercial e
controla as principais atividades econômicas, é ainda uma classe revolucionária, na medida
em que se confronta com os privilégios da nobreza fundiária feudal, isto é, se coloca contra o
Antigo Regime.
É possível afirmar que o limite da forma social feudal no século XIV impulsionou o
desenvolvimento do comércio (capital comercial) e, este, por sua vez, do próprio capitalismo.
Mas o capitalismo, não se define pelo desenvolvimento da produção, mas sim por um tipo
específico de produção, que se concretiza com a produção manufatureira. A partir de meados
do século XVIII, o capitalismo entra em uma nova fase, denominada liberal ou clássica, que
se estenderia até o último terço do século XIX. Trata-se de um momento histórico de
significativa inflexão graças às profundas transformações ocorridas que incluem, em primeiro
lugar, políticas que completaram a Revolução Burguesa na Europa, com a tomada do poder de
Estado pela burguesia e, em segundo, a Revolução Industrial. A Revolução política francesa –
como marco culminante e simbólico das revoluções burguesas – e a Revolução Industrial
inglesa conformam o que Hobsbawm (1989) chamou de Era das Revoluções. Enquanto a
Revolução Industrial definia os marcos pelos quais se processaria a lógica da acumulação de
capital, a primeira forneceu a base política e ideológica do novo modo de produção que se
formava naquele momento, o capitalismo.

1.2 A fase liberal ou clássica: Revolução Industrial e gestação do neocolonialismo
A etapa clássica do capitalismo tem início em meados do século XVIII, sendo seu
principal elemento distintivo, em termos do processo de acumulação de capital, a Revolução
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Industrial.11 Para Marx, a Revolução Industrial inglesa foi primitiva (ou originária), num
duplo sentido; em primeiro lugar porque foi a pioneira e, em segundo, por se tratar de um
processo extremamente violento. Iasi (2008, p. 7), em grande medida, retoma o que foi até
aqui analisado e afirma que:
As profundas mudanças na forma de produção da vida e nas relações sociais de
produção, condensadas no que se chamou de Revolução Industrial, foram
acompanhadas de mudanças políticas marcadas pela crise do absolutismo feudal,
assim como uma intensa efervescência cultural e filosófica, da qual são
manifestações o racionalismo inglês, o iluminismo francês e o esclarecimento
alemão. As mudanças se caracterizaram pela luta da burguesia pelo poder de Estado,
no chamado ciclo das revoluções burguesas.

A Revolução originária foi precedida por pelo menos 200 anos de crescimento
econômico razoavelmente contínuo da Inglaterra, processo que lança suas bases. Esta
Revolução não pode ser considerada apenas uma aceleração do crescimento econômico; tratase de uma transformação política, econômica, social, cultural e tecnológica (ainda que este
último elemento seja mais significativo numa segunda fase), que levou a uma aceleração do
crescimento. Foi uma Revolução única em toda a história, sendo que as posteriores puderam
utilizar-se do seu exemplo, mas não a substituíram.12
A Inglaterra setecentista era um país desenvolvido – embora o fossem menos a
Escócia, o País de Gales e a Irlanda – que havia acumulado grande quantidade de capital
graças a uma política governamental que, de forma deliberada, subordinava toda a política
externa aos objetivos econômicos e, como consequência, levava os ingleses a usufruírem de
um pujante setor exportador. A conquista dos mercados de exportação foi levada adiante
fazendo uso dos instrumentos clássicos do processo de acumulação primitiva, tais como: as
descobertas, seguidas pelo processo de colonização; o tráfico negreiro; a destruição dos
mercados internos dos países para os quais a Inglaterra exportava, inclusive por meio de
guerras, etc.
Além da acumulação prévia de capital dinheiro disponível para se transformar em
capital industrial (o que pressupõe capital comercial e produção mercantil desenvolvida),
outros instrumentos também auxiliaram na conformação das condições necessárias ao
11

Esta fase é, muitas vezes, também conhecida como concorrencial, na tentativa de contrapô-la à fase seguinte,
denominada de monopolista. Entretanto, esta diferenciação – aceita por alguns marxistas, como Baran e Sweezy
(1974) e Sweezy (1983) –, pode induzir a uma interpretação segundo a qual, na fase monopolista do capitalismo,
a concorrência entre os capitais seria restringida pelo processo de monopolização/oligopolização, o que, de fato,
não ocorre.
12
Há uma vasta literatura sobre esse período histórico. As principais referências utilizadas aqui foram
Hobsbawm (1986) e Beaud (1991).
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processo de Revolução Industrial, tal como os cercamentos. Os cercamentos, ao expulsarem
os servos dos feudos e estes, por sua vez, tendo como única alternativa as cidades e, como
despossuídos, transformarem-se em assalariados, cumpriram um pré-requisito fundamental
para a Revolução Industrial ao promover a transferência de homens do campo para a cidade.
Também se fez necessário a constituição de uma estrutura comercial desenvolvida, com
transportes e comunicação baratos e um setor manufatureiro extensivo e desenvolvido, para o
qual contribuíram de forma decisiva as políticas protecionistas inglesas.
O processo requereu ainda a unificação do Estado, que tem a capacidade de
potencializar o desenvolvimento do capitalismo, na medida em que controla o exército
nacional e protege o avanço do comércio exterior sobre a economia interna, via políticas
protecionistas fundamentalmente. O Estado inglês naquele momento, ao centralizar a
arrecadação de recursos via impostos, viabilizou também a plena constituição da infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos mercados, possibilitou a criação de uma moeda
única e a conformação de instituições necessárias para o financiamento do processo de
industrialização.
Essa primeira fase do processo de industrialização (1780-1840) estava fortemente
baseada na indústria têxtil, cuja principal matéria-prima é o algodão. A fabricação inglesa não
contava com nenhuma superioridade competitiva, sua supremacia comercial era resultado do
monopólio sobre os mercados consumidores garantido pelo império britânico, pela marinha
de sua majestade. Além disso, a tecnologia da manufatura de algodão era bem simples, assim
como a maioria das mudanças que constituíram essa primeira fase da Revolução Industrial, ou
seja, exigiam pouco conhecimento científico ou qualificação técnica, bem como o capital
inicial mínimo exigido era relativamente pequeno, com o que, a um grande número de
pequenos capitais, era acessível a empreitada industrial. Esta particular conformação de
elementos, ao minimizar os requisitos necessários, também demandou um menor esforço de
organização e planejamento governamentais, sem os quais a industrialização não teria êxito.
Iniciada em 1840, a segunda fase da industrialização apresenta elementos bastante
distintos daqueles, em grande medida porque o processo agora se assenta na produção de
carvão, aço e ferro – não por acaso a indústria símbolo naquele momento foi a ferrovia. A
construção da ferrovia promove um efeito multiplicador sobre o restante da economia, na
medida em que ao longo de seu trajeto se faz necessária a construção de estrutura econômica
própria. Note-se que o processo de industrialização calcado no setor produtor de bens de
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consumo, ou D2 – departamento 2, na terminologia de Marx (1988) nos esquemas de
reprodução), típico da primeira fase da Revolução Industrial, é substituído por um modelo
centrado agora no setor produtor de bens de capital e matérias-primas (D1 – departamento 1,
como apresenta Marx, ou seja, são “meios de produção para a produção de outros meios de
produção”). Este processo de revolucionamento do D1 também tem impactos em todos os
outros setores da economia, na medida em que estes passam a demandar bens de capital,
completando assim não só o processo de industrialização, mas também a etapa definitiva de
subordinação real do trabalho ao capital.13 Tratemos de forma mais detalhada desse último
aspecto.
A constituição da indústria de grande escala, naqueles moldes, permite a enorme
ampliação do crescimento da produtividade do trabalho, o que, no capitalismo, leva à redução
do valor das mercadorias. Especificamente, a lógica do aumento da produtividade,
impulsionada pelo estímulo da concorrência, passa a fazer parte das leis gerais de
funcionamento deste novo modo de produção. Assim, enquanto a subsunção formal do
trabalho ao capital significava, para Marx, a subordinação direta do processo de trabalho ao
capital, a subsunção real do trabalho ao capital só se opera no momento em que esse processo
de trabalho passa a ser revolucionado pela própria lógica de acumulação de capital. Quando o
aumento de produtividade ocorre no setor que produz as mercadorias que compõem o valor da
força de trabalho, este último se reduz, o que eleva a taxa de mais-valia, em um processo
denominado por Marx de mais-valia relativa. Por isso Marx associava a subsunção formal do
trabalho à produção da mais-valia absoluta (mera prolongação da jornada de trabalho),
enquanto a subsunção real do trabalho está presente em todas as formas que leva à produção
de mais-valia relativa.14
Além da introdução de novas tecnologias, uma das principais características da
segunda fase da Revolução Industrial é o aumento da escala mínima de capital exigido,
principalmente quando comparada com a primeira fase, isto é, o volume de recursos
demandado para investimento no setor produtor de “máquinas que produzem máquinas” é
significativamente superior. Esse volume de capital a ser investido requer um sistema
financeiro mais desenvolvido o que, por sua vez, demanda uma maior complexidade de
instituições (como o sistema bancário e as bolsas de valores) que possibilitem às empresas
13

A análise dos esquemas de reprodução em Marx está presente na seção III do livro 2 de O Capital.
Para um tratamento sistemático do processo de subsunção (formal e real) do trabalho ao capital, e sua relação
com a produção de mais-valia (absoluta e relativa), ver Marx (s/d), especialmente pp. 87-108.
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alavancar recursos. No caso da industrialização alemã, por exemplo, a solução encontrada foi
a associação entre capital bancário e capital industrial, ao qual Hilferding (1985) denominou
de capital financeiro.15 Um dos resultados do desenvolvimento das sociedades por ações, que
também caracteriza essa fase da industrialização, é a separação da propriedade do capital e de
sua gestão. Além disso, o subsequente desenvolvimento do setor financeiro transfere o
domínio econômico da burguesia comercial para a financeira.
Por fim, e em grande medida como desenvolvimento da condição anterior, é também
característica marcante do período 1840-1895, a livre circulação de capitais, de mercadorias e
de pessoas. No que tange à livre circulação de mercadorias e capitais, é importante destacar as
exportações de bens de capital para os países que passam a se industrializar após a Inglaterra,
como são os casos de Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão e Rússia. Esses
processos de industrialização se beneficiaram duplamente, primeiro, porque graças ao volume
de capital acumulado com a industrialização originária, a Inglaterra passou a financiar o
capital requerido para industrialização desses países – que, obviamente, possuíam uma
acumulação prévia de capital capaz de acompanhar essa industrialização e, segundo, porque
puderam fazer uso da mesma base tecnológica – o que, no momento seguinte, significaria um
entrave para o desenvolvimento da própria Inglaterra, na medida em que esses países passam
a lhe fazer concorrência.
Nessa etapa do processo de acumulação que demarca a segunda fase da
industrialização,

a

eclosão

de

diversos

movimentos

reivindicatórios

na

Europa,

principalmente na Primavera de 1848, condicionaria a trajetória da classe trabalhadora nos
anos seguintes, ou seja, “o século 19 emerge como o momento de consolidação da ordem
burguesa capitalista, mas ao mesmo tempo, como embrião das lutas proletárias que se dariam
por todo o século 19 e 20” (IASI, 2008, p. 8). Nesse sentido, como destacado na seção
anterior, Marx e Engels tem clareza da insuficiência das teorias do movimento revolucionário
e da necessidade de um aprofundamento da compreensão da sociedade capitalista. Diante
disso, e dos acontecimentos de 1848, se colocam a seguinte questão: como combinar a
afirmação materialista – segundo a qual as bases materiais para a transformação do
capitalismo não estavam dadas ou, analogamente, não existiriam bases para um processo de
transição ao socialismo antes do pleno desenvolvimento das forças produtivas –, e o princípio
15

De forma preliminar, é importante destacar que capital financeiro não é o mesmo que capital fictício. Algumas
referências clássicas sobre a categoria “capital financeiro” são as obras de Hilferding (1985) e Lênin (1986). Este
último mais no sentido de relacionar a categoria com a fase imperialista do capitalismo.
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de que os trabalhadores deveriam agir com autonomia e independência de classe, e isso
significava não caminhar a reboque da burguesia e de sua luta contra o poder feudal. A
resposta encontrada por Marx e Engels é a organização dos trabalhadores em partidos
independentes. Além disso, seria necessário caminhar com a burguesia nos momentos
necessários (como na derrocada da ordem feudal) e caminhar contra a burguesia nos
momentos em que esta tentava consolidar seus interesses contra os trabalhadores (IASI,
2008).16
É possível afirmar que, nesse momento, o discurso e as práticas burguesas eram
emancipatórios na forma mas não no conteúdo, ou seja, defendia-se uma forma de
emancipação que se circunscrevia principalmente à emancipação da burguesia das antigas
amarras feudais, o que significava afirmar os “valores” capitalistas, ou melhor, suas
características distintivas. De acordo com Netto e Braz (2007, p. 174-175), nesse momento
[como resultado] [...] dos eventos revolucionários de 1848 [...] as lutas de classes se
elevam a um novo patamar, [...] atemorizada pela explosão de 1848, a burguesia
converteu-se em classe conservadora: seu objetivo passou a ser a manutenção das
relações sociais assentadas na propriedade privada dos meios fundamentais de
produção, suportes da acumulação capitalista. Inicia-se o ciclo da sua decadência
ideológica, com o completo abandono dos ideais emancipadores que animaram a
sua luta contra o Antigo Regime [...].

Além das revoluções burguesas na Europa e, como resultado delas, o surgimento da
organização dos partidos proletários socialistas, um outro evento condicionaria a luta de
classes nos anos que se seguiram, a “grande depressão” de 1873. De acordo com Hobsbawm
(1986, p. 117), a “grande depressão” pode ser caracterizada como um estado de espírito
generalizado de intranquilidade e temor quanto às perspectivas da economia britânica que,
após seu progresso triunfal, consagrada com a Revolução Industrial, vê sua economia se
estagnar.
A “grande depressão” não se restringiu à Inglaterra, foi um fenômeno de âmbito
mundial, ainda que seus efeitos tenham sido sentidos de formas distintas pelos diferentes
países. Hobsbawm (1986, p. 119-120) afirma que a crise de 1873 é, em grande medida,
resultado do aumento da rivalidade entre os países industrializados, que resultou numa
concentração e posterior queda acentuada dos lucros conquistados na primeira fase do
processo de industrialização. Assim:
16

De acordo com Iasi (2008, p. 11-13), os elementos desse debate podem ser encontrados nas orientações de
Marx e Engels aos operários alemães na avaliação das revoltas de 1848 e 1849, principalmente no texto
“Mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas”.
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Ao se preencher o vácuo da procura, os mercados tendiam a se saturar, pois embora
houvessem evidentemente crescido, não haviam crescido com suficiente rapidez –
pelo menos internamente – para acompanhar a múltipla expansão de produção e
capacidade de produção dos bens manufaturados. Ao declinarem os lucros colossais
dos pioneiros industriais, comprimidos entre as tenazes da concorrência, que fazia
baixar os preços, e da fábrica cada vez mais dispendiosa e mecanizada, com seus
custos cada vez mais altos e inelásticos, os empresários começaram a procurar
ansiosamente uma saída. E enquanto a procuravam, as crescentes massas das classes
operárias nas economias industriais juntaram-se à população agrícola em agitações
em prol de melhorias e reformas, tal como haviam feito na era correspondente da
industrialização britânica.

Ao final de crise, a concorrência intercapitalista força a saída da indústria de muitas
empresas, num processo denominado por Marx (1988, v. 2, cap. XXIII) de centralização do
capital. A alternativa encontrada, quando todas as principais economias desenvolvidas já se
encontravam em etapa avançada de industrialização, sendo inclusive concorrentes dos
produtos e nos mercados anteriormente sobre hegemonia britânica, foi o chamado
neocolonialismo ou imperialismo, isto é, a divisão do mundo em esferas de influência e em
colônias formais a serem subjugadas.
Os países centrais irão então se lançar num agressivo processo de busca, nos lugares
mais remotos do mundo, por matérias primas e brutas necessárias ao avanço da
industrialização. Assim, os povos que não haviam sido invadidos militarmente, seriam agora
dominados pela via comercial. De fato, durante a vigência do capitalismo clássico,
estabeleceu-se o que, na fase subsequente do capitalismo, haveria de consolidar-se e
desenvolver-se: um sistema econômico internacional – mais exatamente, uma economia
mundial. No entanto, “essa integração [mundial] se operou entre parceiros que dispunham de
condições socioeconômicas muito desiguais e suas consequências contribuíram para ampliar e
aprofundar tal desigualdade” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 172). A seção seguinte procura
analisar estas mudanças, que levaram à constituição da chamada etapa capitalista imperialista.

1.3 O estágio imperialista: centralização do capital e guerras mundiais
Em termos históricos, como destacado anteriormente, a saída da crise de 1873,
particularmente a adotada pela Inglaterra, foi a conquista de áreas do mundo até então não
exploradas. Têm início a terceira etapa da periodização do capitalismo aqui adotada, que
começa a ser gestada em fins do século XIX, mais precisamente em 1880. Nesse momento
exacerba-se a tendência à centralização do capital, fortemente impulsionada pelo acúmulo de
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recursos em instituições bancárias, conduzindo à constituição dos modernos monopólios. Não
à toa, essa etapa é denominada de monopolista ou imperialista.
Ainda que esta ressalva já tenha sido adiantada quando da análise da etapa clássica do
capitalismo, é importante relembrar da implicação negativa de se denominar a etapa
imperialista do capitalismo de monopolista, no sentido de que o processo de
oligopolização/monopolização dos mercados restringe a concorrência entre os capitais. Nesse
sentido, o próprio termo concorrência em Marx não possui o mesmo significado daquele que
usualmente é utilizado:
Estas luchas son lo que Marx llama “competencia de capitales”. Pero este uso del
término competencia no es el mismo que se hace em la “competencia perfecta”,
cuyo opuesto es el “monopolio. Para Marx, la progresiva concentración y
centralización de capitales implica una “competencia de capitales” más feroz sobre
partes del mundo progresivamente mayores. La llamada etapa “monopolista” del
capitalismo no niega la competencia, más bien la intensifica. (SHAIKH, 2006, p.
471, nota 37).

Aqui se entende a etapa monopolista do capitalismo neste sentido, e não no de
restrição/diminuição da concorrência entre capitais. Já a definição do que se entende por
imperialismo pode ser buscada em Lênin (1986), autor da clássica interpretação dessa etapa
do capitalismo. Ainda que Lênin reconheça “o caráter condicional e relativo de todas as
definições em geral”, afirma ser possível definir cinco traços fundamentais que caracterizam o
capitalismo imperialista, quais sejam:
1) a concentração da produção e do capitallevada a um grau tão elevado de
desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel
decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital industrial e
a criação, baseada nesse “capital financeiro”, da oligarquia financeira; 3) a
exportação de capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma
importância particularmente grande; 4) a formação de associações internacionais
monopolistas de capitalistas, que partilham o mundo entre si, e 5) o termo da
partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais avançadas.
(LÊNIN, 1986, p. 641-642)

Analisando o processo de acumulação, concentração e centralização de capital, Marx
(1988, v. 2, p. 187) afirma que a centralização (termo utilizado para designar os modernos
processos de concentração industrial)
já não é concentração simples, idêntica à acumulação, de meios de produção e de
comando sobre o trabalho. É concentração de capitais já constituídos, supressão de
sua autonomia individual, expropriação de capitalista por capitalista, transformação
de muitos capitais menores em poucos capitais maiores.
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A partir de sua interpretação da obra de Marx, Hunt (1981) afirma que a propriedade
privada dos meios fundamentais de produção foi suficiente para iniciar o capitalismo dirigido
por suas próprias “leis de movimento” mas, dadas as bases sociais, legais e econômicas do
sistema capitalista, suas “leis de movimento” refletem a força motivadora que impele o
sistema – a ânsia incessante de acumular capital. A posição social do capitalista e seu
prestígio, bem como seu poder econômico e político, dependem do montante de capital por
ele controlado. Isto significa que ele não pode ficar parado, é atacado de todos os lados pela
concorrência acirrada, ou seja, o capitalismo exige que ele acumule e fique mais poderoso, a
fim de vencer seus concorrentes. O processo de centralização torna-se, por extensão,
fundamental para sua sobrevivência.
Dessa forma, a concorrência intercapitalista e a ânsia permanente de acumular capital
caracterizam as “leis de movimento” do capitalismo. Em momentos de crise, essa
concorrência se acentua, de forma que, como tendência, os pequenos capitais são expulsos ou
incorporados por capitais maiores, aprofundando o processo de centralização do capital.
Assim, a fase capitalista imperialista, iniciada no pós-crise de 1873, é distinta pela
exacerbação da centralização de capital, nos chamados “monopólios”.
Para a classe trabalhadora, o efeito do processo de aumento da concorrência e da
centralização de capital, é uma alteração na proporção entre capital constante e capital
variável (c/v) no processo produtivo, isto é, o crescimento do componente variável, ou da
força de trabalho nele incorporada, mas em proporção cada vez menor ao crescimento da
massa total de capital. Isso é resultado do crescimento da produtividade que acompanha a lei
geral da acumulação capitalista17, refletido na subida da proporção MP/ FT (meios de
produção / força de trabalho). Assim, conforme a acumulação de capital se processa, com o
incremento de sua concentração e centralização, a demanda relativa por força de trabalho
diminui, como consequência de adequação à concorrência, movida agora por um vigoroso e
acirrado processo de centralização.
É importante destacar que esse processo não significa que a massa de força de trabalho
(que o capital variável) seja decrescente com a acumulação de capital. A massa de capital
variável cresce com a acumulação de capital, mas o faz em menor proporção quando
comparada com a massa de capital constante, meios de produção. Esse aumento da relação
MP/ FT que define o crescimento da produtividade do trabalho, característica do movimento
17

“Em toda a produção capitalista é sempre de maneira muito complicada e aproximativa, com média nunca
fixável de eternas flutuações, que a lei geral se impõe como tendência dominante” (MARX, 1988, v. 4, p. 120).
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geral do capital, é impulsionado pela força da concorrência entre os capitais. Na etapa
monopolista-imperialista, essa concorrência não se arrefece, ao contrário, é exacerbada, pela
tendência à centralização do capital – como se chamou a atenção anteriormente.
Note-se que, ainda que a massa de capital variável cresça com o avanço do processo
de acumulação de capital, é característico do modo de produção capitalista a constituição de
uma população “adicional relativamente supérflua ou subsidiária”. Nos termos de Marx
(1988, v. 2, p. 190-200),
quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e a energia
de seu crescimento, portanto também a grandeza absoluta do proletariado e a força
produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército industrial de reserva. A força de
trabalho disponível é desenvolvida pelas mesmas causas que a força expansiva do
capital. A grandeza proporcional do exército industrial de reserva cresce, portanto,
com as potências da riqueza. Mas quanto maior esse exército de reserva em relação
ao exército ativo de trabalhadores, tanto mais maciça a superpopulação consolidada,
cuja miséria está em razão inversa do suplício de seu trabalho. Quanto maior,
finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército industrial de
reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta geral da acumulação
capitalista.

Assim, as principais consequências do funcionamento daquelas “leis de movimento”
do capitalismo seriam não só a centralização, mas a exacerbação da tendência à queda na taxa
de lucro – dado o aumento da composição orgânica do capital, como analisado anteriormente
–, além dos desequilíbrios, crises e, por fim, a crescente miséria e alienação da classe
trabalhadora.
No processo de centralização, controlados os mercados nacionais, as empresas
monopolistas partem para a conquista dos mercados externos, isto significa dizer que passam
a dividir entre si e subjugar diversas regiões do mundo aos seus interesses.18 A Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) é o produto da profunda discordância em relação a essa divisão,
ou seja,
essa guerra, ao contrário das anteriores, tipicamente travadas em torno de objetivos
específicos e limitados, travava-se por metas ilimitadas. Na Era dos Impérios a
política e a economia se haviam fundido. A rivalidade política internacional se
modelava no crescimento e competição econômicos, mas o traço característico disso
era precisamente não ter limites. “As ‘fronteiras naturais’ da Standard Oil, do
Deutsche Bank ou da De Beers Diamond Corporation estavam no fim do universo,
ou melhor, nos limites de sua capacidade de expansão”. [...]. Mais concretamente,
para os dois principais oponentes, Alemanha e Grã-Bretanha, o céu tinha de ser o
18

De acordo com Hunt (1981, p. 376-399), no último terço do século XIX, a expansão imperialista significou, na
prática, uma ocupação a força de milhões de km2 do mundo (a Inglaterra foi responsável por 11 milhões de km2;
a França ocupou 8 milhões de km2; a Alemanha 2,5 milhões de km2; a Bélgica 2,3 milhões de km2; a Rússia 1,3
milhões de km2; a Itália 500 mil km2 e os Estados Unidos 350 mil km2). Ou seja, ¼ da população mundial estava
subjugada e sob domínio de governos capitalistas da Europa e dos Estados Unidos.
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limite, pois a Alemanha queria uma política e posição marítima globais como as que
então ocupava a Grã-Bretanha, com o conseqüente relegamento de uma já
declinante Grã-Bretanha a um status inferior. Era uma questão de ou uma ou outra.
(HOBSBAWM, 1995, p. 37)

Ao fim da Primeira Guerra Mundial, as potências vitoriosas (os Estados Unidos,
apesar de ter entrado na guerra tardiamente, em 1917, sai como principal vencedor) buscaram
construir um acordo de paz que minimizasse ao máximo possível a possibilidade de um novo
conflito tão devastador quanto aquele. Mas esta tentativa fracassou, o que, segundo
Hobsbawm (1995), poderia ter sido evitado ou adiado caso a economia do pós-guerra tivesse
sustentado taxas robustas de crescimento econômico. Ao contrário disso, nos anos 1920, o
capitalismo conheceria uma de suas maiores crises.
Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, e mesmo durante o período de
guerra, o mercado consumidor se encontrava em plena expansão, o que justificava um
incremento cada vez maior na produção de mercadorias. Com o final do conflito bélico e o
início da recuperação dos países europeus, a economia norte- americana começa a apresentar
sintomas de superprodução. Em meados dos anos 1920 os Estados Unidos já demonstravam
sinais de crise, com uma redução nos níveis de consumo e uma produção para além do que os
mercados eram capazes de assimilar. A crise, que afetou o lado real da economia por volta de
1925, manifesta-se de forma aguda em 1929 – quando o setor financeiro também é atingido,
mas prolonga-se nos anos que se seguem.
Os Estados Unidos que, num primeiro momento, se recusam a auxiliar o sistema
financeiro, principalmente o setor bancário, por considerá-lo um dos grandes causadores do
episódio, dado o processo de especulação e alavancagem de recursos desenfreados
empreendidos nos anos anteriores.19 Nos anos que se seguiram, o país elaboraria regras de
conduta e regulamentações a serem seguidas por suas instituições financeiras. Portanto, em
momentos de crise, como demonstram as experiências históricas do capitalismo, são
demandadas pelo próprio capital novas modalidades de intervenção estatal que garantam as
condições gerais de sua reprodução.
19

O processo de especulação faz referência à “compra e venda sistemática de títulos, ações, imóveis, etc. com
intenção de obter lucro rápido e elevado, aproveitando as oscilações dos preços. A atuação de um especulador
consiste em comprar títulos ou commodities quando seus preços estão baixos, ou em baixa, e vender esses
mesmos títulos ou commodities quando os preços estão em alta ou alcançam um ponto máximo de elevação”
(SANDRONI, 2000, p.219). Já a alavancagem é um “termo usado no mercado financeiro para designar a
obtenção de recursos para realizar determinadas operações. Num sentido mais preciso, significa a relação entre
endividamento de longo prazo e o capital empregado por uma empresa” (SANDRONI, 2000, p.19), sendo que,
quanto maior essa relação, maior o grau de alavancagem.

47

A emergência e aprofundamento da crise dos anos 1920 é marcada por dois
fenômenos intimamente relacionados, o primeiro diz respeito à organização e combatividade
de amplos setores operários e, o segundo, à Revolução de Outubro, levada a cabo pelos
bolcheviques na Rússia em 1917, sendo este um duro golpe contra o imperialismo.
De acordo com Netto e Braz (2007, p. 193-194), nesse momento, “mais do que o
efeito econômico da Revolução Russa (que estreitou o mercado externo para os imperialistas),
o que produziu um temor real na burguesia do Ocidente foi a possibilidade de ‘contágio’ [...]”.
As condições internas de cada país determinariam a fórmula utilizada pelos seus setores
conservadores para contornar esse efeito contágio. Nos países em que a democracia e o
movimento operário e sindical estavam mais consolidados, houve avanços nos direitos
trabalhistas (como na Europa Nórdica, Inglaterra, França e Estados Unidos). Em outros
países, que não contavam com aqueles elementos, as intervenções estatais se deram de acordo
com a antidemocracia capitalista “levada ao extremo pelos monopólios: com a supressão de
todos os direitos e garantias ao trabalho e aos trabalhadores, instaurando-se o regime político
mais adequado ao livre desenvolvimento dos monopólios – o fascismo”. A Segunda Guerra
Mundial, que teve início em 1939 e se estendeu até 1945, prepararia o terreno para a
implantação daqueles regimes.
Após a Segunda Guerra Mundial as experiências em termos de avanços trabalhistas
iniciadas na década de 1930 mostraram-se factíveis. Esses avanços se estruturam nos
chamados Welfare States (Estados de Bem-Estar Social), ou seja, novas formas de
intervenção estatal que conciliavam interesses capitalistas e da classe trabalhadora. Era
preciso, no entanto, a constituição de um arcabouço teórico que justificasse essas
transformações, dado que nas décadas anteriores, até a crise dos anos 1920, as teses contrárias
à intervenção do Estado na economia, ao menos no plano do discurso, foram hegemônicas.
Este novo suporte teórico foi oferecido por John Maynard Keynes, um intelectual que
elaborou e defendeu os interesses da burguesia vanguardista inglesa daquele momento.
Quando se analisam os marcos da constituição e consolidação dos Estados de Bem-Estar
Social (Welfare State) e as políticas recomendadas por Keynes (keynesianas), percebe-se que
a essência de ambos (Welfare State e keynesianismo social – termo consagrado na literatura
sobre o tema) é compatível, ainda que não possam ser tratados como sendo sinônimos. Nos
anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial e se estenderam até o início dos anos 1970,
as ideias de Keynes experimentaram grande prestígio. Na periodização aqui adotada, este
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período, conhecido como “anos dourados”, “anos gloriosos”, “era de ouro”, etc, do
capitalismo, faz referência à segunda fase do capitalismo monopolista (ou imperialista).
De acordo com Buci-Glucksmann e Therborn (1983) pode-se afirmar que o Welfare
State foi: (i) uma experiência localizada no tempo e no espaço – dado que vigorou
fundamentalmente em alguns países europeus, do pós-segunda guerra até a crise capitalista
dos anos 1970, e (ii) um arranjo histórico burguês-democrático, é burguês porque a
intervenção do Estado, regulando o ciclo econômico e procurando conciliar os interesses de
classes, não suprimiu as relações de classe tipicamente capitalistas, e democrático, porque
concede estatuto universalista aos interesses dos trabalhadores.
De acordo com Netto e Braz (2007, p. 203-205), a constituição dos welfare states
demandou uma “refuncionalização do Estado”. Isso não significa que o Estado tenha em
algum momento perdido sua funcionalidade, mas sim que novas formas de intervenção estatal
são demandadas para garantir aquele arranjo histórico. Ou seja,
o imperialismo [portanto] levou à refuncionalização do Estado: sua intervenção na
economia, direcionada para assegurar os superlucros dos monopólios, visa preservar
as condições externas da produção e da acumulação capitalistas, mas implica ainda
uma intervenção direta e contínua na dinâmica econômica desde o seu próprio
interior, através de funções econômicas diretas e indiretas. [No entanto,] num marco
democrático, para servir ao monopólio, o Estado deve incorporar outros interesses
sociais; ele não pode ser, simplesmente, um instrumento de coerção – deve
desenvolver mecanismos de coesão social. [e, nesse sentido, os Welfare States
cumprem papel fundamental].

A ampliação e refuncionalização da esfera estatal nesse período se traduziram em
aumento dos gastos governamentais como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) nas
principais economias capitalistas.20 Portanto, o crescimento econômico entre os anos 1940 e
1970, por um lado, e a Guerra Fria, por outro, retardaram a necessidade de disseminação do
neoliberalismo como alternativa político-ideológica até a grande crise capitalista iniciada nos
anos 1970. No entanto, no pós-crise, a reestruturação do capital não hesitou em recorrer aos
alfarrábios e práticas liberais. Note-se que as clássicas crises do capitalismo demandaram
importantes reestruturações do sistema. No pós-crise de 1873, o capitalismo entra em uma
nova etapa, denominada de imperialista; no pós-crise de 1929, assistiu-se à queda da
20
Quando se comparam os ‘anos dourados” e o período atual (principalmente pós-1980) nos países periféricos,
como os da América Latina, por exemplo, as taxas médias de crescimento foram maiores durante aqueles anos
graças à estratégia de desenvolvimento por substituição de importações (a qual possui outros determinantes),
assim como as taxas de desemprego eram inferiores. De acordo com Wood (2006, p. 43), no pós-guerra, os
Estados Unidos “tinham interesse real em desenvolver as economias do Terceiro Mundo, na medida em que isso
favorecesse a sua economia, porque precisavam expandir seus mercados. Essa foi, portanto, a era das estratégias
de ‘desenvolvimento’ e ‘modernização’”.
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hegemonia teórica de inspiração liberal e subsequente emergência de políticas de inspiração
keynesiana e, por fim, depois da crise de 1970, a resposta ou reestruturação encontrada pelo
capital encontrou substrato teórico no liberalismo.21
Para fins da periodização aqui adotada, a terceira fase do imperialismo tem início
precisamente com a crise de 1970, um marco que coloca fim aos “anos dourados”. Esta etapa
é particularmente importante para o trabalho aqui proposto, dado que a configuração do
capitalismo contemporâneo, de faceta (neo)liberal, começa a ser gestada nesse momento.22
Assim, a seção final do presente capítulo, na sequência, se propõe a analisá-la mais
detalhadamente.

1.4 O Capitalismo contemporâneo: crise dos anos 1970, reestruturação neoliberal do
capital e pós-modernidade
1.4.1 Crise dos anos 1970 e a resposta neoliberal

Entre o fim da Segunda Grande Guerra e os anos 1970, o ambiente político,
econômico e social era de aparente consolidação do “capitalismo democrático”, como propôs
Keynes. Este ambiente também era dominado pela crença na nova forma de organização da
produção em larga escala, o taylorismo-fordismo, que supostamente encontraria mercados em
constante expansão. Esse cenário de calmaria seria radicalmente transformado nos anos 1970.
De acordo com Menegat (2007, p. 30)
O capitalismo entrou numa nova fase desde meados dos anos 1970. Neste período
acelerou a afirmação de seu domínio sobre todas as esferas da vida humana e a todas
as partes do planeta. Impulsionado por grandes transformações produtivas, esta nova
fase representa a sua maturidade enquanto sistema. No mundo não existe outro
modo de produção significativo.

Um dos principais elementos que auxiliam na compreensão do que foi o período
compreendido entre 1945 e a década de 1970, e a crise capitalista subsequente, é a tentativa
norte-americana de retomada do pleno controle de sua hegemonia – que, por sinal, foi
bastante bem sucedida. Nesse sentido, Medeiros e Serrano (1999, p. 119-151), partindo de
21

São boas referências para esta discussão os textos de Mendonça (1990) e Mandel (1990).
Em Baruco (2005) e Baruco e Carcanholo (2006) são apresentadas as análises, ainda que menos detalhadas
que aqui, da crise capitalista dos anos 1970 e da resposta neoliberal que a corresponde. Na seção 1.4 do presente
trabalho, o avanço está em desenvolver a análise daqueles elementos, assim como a relação entre eles e o
discurso pós-moderno.
22
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uma análise do Balanço de Pagamentos norte-americano, afirmam que, após a Segunda
Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda possuíam saldo positivo na balança comercial e de
transações correntes,23 mas essa situação se altera significativamente no período da Guerra
Fria graças às ajudas externas concedidas pelos Estados Unidos aos seus aliados, bem como
aos empréstimos e investimentos diretos feitos pelo país. Além disso, com a reconstrução dos
demais países capitalistas centrais, os saldos comerciais e de transações correntes norteamericanos se deterioraram (passando a ser negativos em 1971), com o que, já nos anos 1960,
torna-se claro para o governo americano que seria necessário um realinhamento cambial que
desacelerasse o declínio da competitividade americana, isto é, seria necessário promover uma
desvalorização do dólar frente às outras moedas do mundo desenvolvido.
No entanto, ainda vigorava nesse momento o sistema de taxas de câmbio fixas (mas
ajustáveis), pactuado no âmbito do acordo de Bretton Woods. Trata-se de um regime em que
as taxas de câmbio eram fixas mas havia possibilidade de que fossem alteradas em presença
de desequilíbrios externos considerados fundamentais.24 Assim, além de não ser permitida a
desvalorização do dólar no âmbito das regras vigentes no acordo, ou seja, via aumento do
preço do dólar em ouro, não era desejável para os americanos adotar essa medida, pois havia
o risco de que tal mudança gerasse uma fuga generalizada do dólar para o ouro e, se isso
acontecesse, haveria o perigo de constituição de uma restrição ao Balanço de Pagamentos do
país, na medida que pagamentos internacionais passassem a ser feitos cada vez mais
diretamente em ouro e não mais em dólar (MEDEIROS; SERRANO, 1999).
Os países centrais, por sua vez, rejeitaram a proposta americana de promover um
movimento coordenado de desvalorização de suas moedas (o que reduziria o preço oficial do
ouro em suas moedas e comprometeria suas reservas) e insistiam numa reforma do sistema
23

Considerando-se uma estrutura simplificada do Balanço de Pagamentos, o saldo em transações correntes
corresponde ao somatório do resultado das seguintes contas: (i) balança comercial (exportações e importações),
(ii) balança de serviços (transportes, turismo e viagens internacionais, renda de capital, serviços governamentais
e diversos) e, por fim, (iii) transferências unilaterais (exemplo: doações) (PAULANI; BRAGA, 2007, p. 135136).
24
Além da instituição desse regime de câmbios ajustáveis, o ordenamento monetário monetário e financeiro
internacional de Bretton Woods possuía outras características. Como mostra Mendonça (1998, p. 129-130): cada
país deveria indicar uma paridade para sua moeda em termos do ouro ou do dólar americano; os Estados Unidos
asseguravam a conversibilidade do dólar (para isso os Estados Unidos passam a comprar e a vender este metal
contra a sua moeda ao preço de 35 dólares a onça); são fixadas taxas de câmbio bilaterais cuja estabilidade cada
país se compromete a assegurar (os Bancos Centrais dos países se comprometeram a comprar e vender divisas,
de forma que o câmbio não ultrapassasse os limites fixados); as paridades definidas anteriormente eram passíveis
de revisão, sendo que até o limite de 10% bastaria uma notificação ao FMI e para além dos 10% o Fundo deveria
autorizar – o que era feito somente quando se considerava a presença de desequilíbrios fundamentais. Fica então
a questão: o que poderia ser considerado um “desequilíbrio fundamental”? Isso nunca foi satisfatoriamente
respondido.
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monetário internacional que reduzisse a importância do dólar na economia internacional e
aumentasse o papel do ouro e dos Direitos Especiais de Saque.25 Essa proposta foi,
obviamente, rejeitada pelos Estados Unidos, dado que sua aceitação significaria um duro
golpe à sua hegemonia.
Assim, já nos anos 1960, a conversibilidade dólar-ouro colocava a economia norteamericana diante de um dilema. De acordo com Gonçalves et al. (1998, p. 287), seriam estes
os termos do denominado Dilema de Triffin:
a conversibilidade do dólar em ouro leva a um aumento da demanda por dólares,
uma vez que sua disponibilidade facilita as transações comerciais. No entanto, os
déficits de balanço de pagamentos continuados por parte dos Estados Unidos levam
a uma erosão da confiança em sua moeda. Nesse contexto, a menos que houvesse
uma reforma que tornasse a provisão de liquidez mais racional, o mundo
experimentaria um estrangulamento crescente da atividade comercial como
resultado da correção do déficit norte-americano, ou haveria uma corrida contra o
dólar, em que os agentes tratariam de converter seus estoques de dólares em ouro
[...]. O problema da análise de Triffin [no entanto] foi supor que a convertibilidade
dólar-ouro seria mantida inalterada [pelos Estados Unidos].

Nesse contexto de impasse, a solução encontrada pelos Estados Unidos para conciliar
a preservação do dólar no cenário mundial e sua necessidade de desvalorizar a moeda, foi
decretar unilateralmente o fim da conversibilidade dólar-ouro em 1971, o que, segundo
Medeiros e Serrano (1999), foi uma preparação para a iniciativa de desvalorização do dólar
levada adiante em 1973. Esse movimento unilateral da economia norte-americana inaugura
um período de grandes turbulências no sistema monetário e financeiro internacional, marcado
então por profundas instabilidades nas taxas de câmbio e de juros em todo o mundo. Essa
situação de maior flexibilização gerou ainda grandes ondas especulativas, num momento em
que a demanda e a liquidez internacional cresciam, em grande medida impulsionadas pelo
crescimento econômico norte-americano, mas também pela constituição de um mercado de
dólares fora dos Estados Unidos e fora do controle das autoridades norte-americanas (o
mercado offshore do eurodólar). Uma das principais ondas especulativas ocorreu no mercado
de commodities, mais especificamente com o petróleo. A isso se devem os chamados
“choques do petróleo” de 1974 e 1979, sendo que a própria reciclagem dos chamados

25

“Os Direitos Especiais de Saque (DES) foram a solução adotada a partir de 1967 com o propósito de elevar o
estoque de reservas internacionais. Originalmente, o valor do DES foi definido em termos de ouro, mas à mesma
paridade do dólar, ou seja, cada unidade de DES equivalia a 35 onças de ouro, e o estoque inicial foi alocado
entre os diversos países de acordo com suas quotas no Fundo [Monetário Internacional]” (GONÇALVES, et al.
1998, p. 289).
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petrodólares incrementaria o mercado offshore de eurodólar, além de expandir a inflação
mundial nos anos que se seguiram.
Em um contexto de crescente turbulência, instabilidade e desregulação do sistema
monetário e financeiro internacional, em 1979 os Estados Unidos fazem um segundo
movimento rumo à consolidação de sua hegemonia, trata-se do aumento inesperado e
acentuado da taxa de juros, o chamado choque de juros de Volcker (então presidente do FED,
Banco Central norte-americano). De acordo com Tavares e Melin (1997), os Estados Unidos,
com o objetivo de manter sua hegemonia, cuja expressão máxima é dada pela função de
reserva internacional que cumpre sua moeda, aumentam abruptamente suas taxas de juros, o
que desencadeou um enorme fluxo de capitais em direção à economia americana, impedindo
assim que o dólar se desvalorizasse em relação às outras moedas (principalmente o marco e o
iene), fortalecendo sua posição internacional e reafirmando sua hegemonia. Para os países
latino-americanos, o aumento dos juros significou um aumento abrupto do endividamento;
isso ocorre porque, diante da abundância de capitais que havia marcado o período anterior e
como não havia precedente histórico de aumento dos juros, esses países tomaram emprestadas
vultosas somas de recursos, em alguns casos para muito além do que era necessário. Portanto,
quando os juros norte-americanos aumentam, as dívidas dos países latino-americanos,
atreladas a esses juros, se elevam na mesma magnitude.
O fim da ordem monetária e financeira pactuada em Bretton Woods é uma
manifestação da crise de acumulação que o capitalismo atravessaria na década 1970. Com a
deterioração da capacidade do capital de manter os níveis de acumulação obtidos durante os
“anos dourados”, a valorização na esfera financeira irá desenvolver-se sobremaneira, sendo o
fim daquele aparato de regras do sistema monetário e financeiro bastante funcional ao capital.
A esse conjunto de transformações que o capitalismo conheceu nas décadas de 1960-1970 e
que se estendeu para as décadas seguintes, convencionou-se denominar globalização.26
Uma análise bastante apropriada para esse conjunto de transformações é dada por
Braga (apud Netto; Braz, 2007), para quem o processo de financeirização da riqueza, somado
à reestruturação produtiva e à ideologia neoliberal, configuram a resposta (ou restauração) do
capital diante de sua crise nos anos 1970. Tratemos cada um desses elementos de forma mais
atenta.27
26

Chesnais (1996) prefere o termo mundialização.
Para uma análise da “construção” da hegemonia neoliberal como fator ideológico principal do capitalismo pós
1970 ver Harvey (2008).
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O processo de financeirização da riqueza é uma das mais importantes transformações
que atravessa a atual fase imperialista do capitalismo. Segundo Netto e Braz (2007, p. 231):
A existência de uma certa massa de capital sob a forma de capital dinheiro é
indispensável à dinâmica do capitalismo e essa massa é remunerada através dos
juros. À medida que o capitalismo se desenvolveu, um segmento de capitalistas
passou a viver exclusivamente desse capital que conservaram sob forma monetária –
trata-se da camada de capitalistas rentistas, que não se responsabilizam por
investimentos produtivos. O que vem se passando no capitalismo contemporâneo é o
fabuloso crescimento (em função da superacumulação e da queda das taxas de
lucros) dessa massa de capital dinheiro que não é investida produtivamente, mas
succiona seus ganhos (juros) da mais-valia global – trata-se, como se vê, de uma
sucção parasitária.

Como desdobramento dessa “autonomização” do capital dinheiro (ou capitalmonetário), tem-se o que Marx (1988) denominou de capital fictício.28 A categoria capital
fictício, ainda que seja um desdobramento dialético do capital portador de juros, não é o
mesmo que este último. O capital portador de juros refere-se a uma massa de capital na forma
de dinheiro que é emprestada para que um outro indivíduo (capital em função) implemente
um processo produtivo, sob a compensação de um pagamento de juros. O desenvolvimento
dessa lógica de mera apropriação de mais-valia faz com que qualquer renda (inclusive juros,
mas não apenas) auferida periodicamente seja encarada como um desdobramento de um
capital que, na verdade, não existe; por isso fictício.
Este capital fictício define-se, ainda, por direitos de propriedade, tal como ações e
títulos, que representam um direito de participação em algo (direito de apropriação da maisvalia produzida pelo capital produtivo) que somente tem expectativas de existir, ou seja,
quando um acionista adquire parte de uma empresa via compra de ações, permite a
alavancagem de recursos da empresa e espera algum rendimento futuro a partir dos lucros que
a empresa espera obter, mas nada garante que esses lucros existirão efetivamente e que, por
extensão, retornarão rendimentos aos acionistas. Isso dá à lógica de valorização do capital
fictício uma característica eminentemente especulativa. As primeiras formas de capital fictício
tratadas por Marx foram as ações e os títulos da dívida pública (MARX, 1988, v. V, cap.
XXIX), mas o processo de inovações financeiras, que acompanhou a liberalização dos
mercados financeiros no pós-crise de 1970 principalmente, tratou de ampliar as formas
contemporâneas do capital fictício.
A principal característica do capitalismo contemporâneo não é propriamente a
existência de capital dinheiro e de capital fictício, que são fundamentais para a reprodução da
28

Para mais detalhes, ver Marx (1988), v. 5, cap. XXIX.
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relação social do capital, mas a hipertrofia da massa de capital existente sobre tais formas,
tendo estes capitais um caráter parasitário e especulativo, ou seja, não guardam qualquer
correspondência – em termos de contribuição, ainda que não se possa dizer o mesmo quando
se trata de apropriação – com a massa de valores reais existentes na economia. Além disso,
como chamam a atenção Netto e Braz (2007), esses ganhos na esfera financeira reforçam uma
percepção socialmente equivocada e prejudicial de que a esfera da circulação é responsável
pela geração de valores, como se isso fosse possível sem a intermediação da produção.
A crise do capitalismo nos anos 1970 representou uma enorme massa de capital, sob
várias formas (dinheiro, produtivo e mercadorias), sobrante, acumulado em excesso frente à
valorização requerida ou, nas palavras de Marx (1988), superacumulado.29 O capital sobrante
encontrou nos mercados financeiros liberalizados um espaço de valorização que contribuiu
para a retomada da acumulação de capital. Assim, o brutal crescimento da massa de capital
fictício fez com que esta nova fase da etapa imperialista do capitalismo se caracterize por uma
lógica cada vez mais financeiro-fictícia. Trata-se, portanto, de um instrumento do processo de
restauração do capital no pós-crise de 1970.
Com relação ao segundo elemento apontado por Braga (apud NETTO; BRAZ, 2007),
a reestruturação produtiva, é possível afirmar que naquele momento se esgota a modalidade
de acumulação denominada rígida, própria do taylorismo-fordismo, e tem início aquela que
caracteriza a terceira fase da etapa imperialista, a acumulação flexível. Para Menegat (2007, p.
31-32)
O grande elemento impulsionador deste processo de mudanças do capitalismo foi a
chamada terceira revolução tecno-científica, que começou a dar os seus primeiros
passos no pós-Segunda Guerra (1945), mas apenas estava madura para se
generalizar nas décadas de 1970-80. Ela é a decorrência de uma lei básica desta
sociedade, que precisa, devido a intensa concorrência dos produtores privados,
revolucionar permanentemente as forças produtivas, realizando com isso profundas
mudanças no processo de produção, com fortes reflexos sobre o mundo do trabalho.
As transformações em andamento têm na microeletrônica o seu ponto alto. [...]. A
organização produtiva fordista, base do processo produtivo do período anterior, foi
suplantada por estas novas tecnologias e suas formas organizacionais derivadas. A
produção se torna flexível, com ciclos rápidos de maturação e obsolescência, tanto
dos produtos, como dos meios de produção e das linhas produtivas, podendo todos
ser substituídos com relativa rapidez.

A reestruturação produtiva, associada à descentralização e internacionalização
produtiva – que teve início após a Segunda Guerra, mas que se aprofunda posteriormente –, é
essencial para o capital, na medida em que incorpora novas formas de valorização, com
29

Marx chama de superacumulação de capital. Neste caso, ver, por exemplo, Marx (1988), v. 4, cap. XV.
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ofensivas ainda maiores sobre o mundo do trabalho, especialmente dos países periféricos.
Para isso, contribui de forma dramática uma dramática “incorporação à produção de
tecnologias resultantes de avanços técnico-científicos, determinando um desenvolvimento das
forças produtivas que reduz enormemente a demanda de trabalho vivo” (NETTO; BRAZ,
2007, p. 215-216). Esse processo visivelmente acentuou o que se denominou anteriormente de
população “relativamente supérflua ou subsidiária” (MARX, 1988).
Os processos acima mencionados, de financeirização da riqueza e reestruturação
produtiva, são respaldados e aprofundados na medida em que se constitui uma estrutura
ideológica e, na sequência, político-econômica, que os suporta. A esta estrutura ideológica,
uma refuncionalização das clássicas teses liberais, dadas as novas e significativas alterações,
denominou-se de neoliberalismo. A discussão filosófica e histórica acerca do liberalismo
clássico e do neoliberalismo é particularmente importante dentro do escopo do trabalho aqui
proposto.
É preciso, portanto, iniciar esta análise procurando destacar as principais diferenças
entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo.30 Retomando a análise de Carcanholo (2002) é
possível afirmar que, em primeiro lugar, o liberalismo clássico possuía um caráter mais
progressista, de combate à aristocracia e de luta contra os privilégios da nobreza e dos direitos
feudais. O neoliberalismo se consolida como uma opção de desenvolvimento alternativa ao
keynesianismo, acusando-o de ser o responsável pela crise dos anos 1970 e defendendo a
volta de uma suposta “ordem estabelecida” antes da adoção dessas políticas, na qual, afirmam
seus defensores, prevaleceria a concorrência perfeita e a democracia. O neoliberalismo, por
extensão, possui um caráter muito mais conservador.
Em segundo lugar, o neoliberalismo abandona o campo meramente ideológico e
fundamenta um projeto político de sociedade, a “sociedade de mercado”, ou seja, o
30

De acordo com Carlos Nelson Coutinho, existe uma importante distinção feita na literatura italiana (como, por
exemplo, por Croce) entre liberalismo e liberismo (informação verbal fornecida em 09/07/2009). O liberalismo
pode ser originalmente identificado com o espectro político da esquerda, isto é, um pensamento que se coloca em
oposição ao status quo, e faz referência, historicamente, ao posicionamento adotado pela burguesia contra os
privilégios feudais. No entanto, os eventos da Primavera de 1848 conduzem a uma decadência ideológica da
burguesia, que se converte em uma classe conservadora, isto é, que passa a lutar pela manutenção do
capitalismo. Assim, a democracia, quando e onde triunfou, se deu à revelia da burguesia e foi o produto de
intensas batalhas da classe trabalhadora. O liberalismo que passa a ser defendido desde então aceita a existência
de instâncias que se encarregam de colocar em funcionamento as instituições capitalistas, ou seja, que garantam
a reprodução capitalista – nem que para isso seja preciso algumas intervenções pontuais do Estado de forma a
contornar possíveis falhas de mercado. No caso do liberismo, defende-se um mercado ainda mais
desregulamentado. Um clássico exemplo de autor liberista é Hayek. Por uma questão de comodidade,
utilizaremos aqui o vocábulo mais empregado no Brasil, qual seja, liberalismo e, para designar seu correlato
contemporâneo, neoliberalismo.
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neoliberalismo se torna hegemônico não somente em termos teóricos e ideológicos, mas
também sob a forma de políticas econômicas a serem adotadas, principalmente, pelos países
periféricos e mais, diante das transformações mundiais ocorridas no pós-1970, o
neoliberalismo passa a ser entendido como suposta “vitória histórica do capitalismo”, uma
demonstração histórica da adequação e superioridade do mercado – uma unilateralidade que
se refletiu no que se convencionou chamar de pensamento único, ou TINA (there is no
alternative).
Em uma outra diferença importante, o liberalismo clássico era fundamentalmente
filosófico e político e sua concepção de economia derivava de uma complexa formulação; já o
neoliberalismo se torna apenas um receituário de política econômica, no qual as esferas
políticas e sociais são reflexos da economia. Assim, se antes, no liberalismo clássico, os
valores fundamentais do homem eram a razão e a liberdade, agora a liberdade passa a se
subordinar aos ditames da economia.31
Por fim, uma última diferença diz respeito ao papel atribuído ao Estado. No
liberalismo clássico, atribui-se ao Estado um papel “mínimo”, ou seja, o Estado deveria
garantir a liberdade individual e prezar pelos direitos naturais do homem, dentre eles, e
fundamentalmente, o direito à propriedade, ideias estas bastante próximas às defendidas pelos
tradicionais autores contratualistas. O neoliberalismo prega o Estado “mínimo” como uma
forma de propiciar o livre funcionamento do mercado, ainda que a prática contrarie a
propaganda neoliberal, pois a constituição e o funcionamento dos mercados necessita de uma
pesada intervenção estatal32 – como bem demonstram os momentos de crise capitalista, nos
quais se acentua o intervencionismo, ainda que isso não signifique que nos momentos de
“ausência de crise” as intervenções não ocorram.
Nesse sentido, as funções do Estado, principalmente após a crise dos anos 1970,
passam a ser, essencialmente, a de desmontar as conquistas sociais dos Welfare States, o que
requer, como mencionado anteriormente, o uso da força, ainda que esporadicamente, para
controlar os conflitos resultantes. Nesse caso, a presença de um Estado forte se explica,
primeiro, pela dimensão que os Welfare States haviam alcançado, o que exigiria um Estado
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Segundo Wood (2003, p. 221-222) “O velho conceito liberal de igualdade política, legal e formal, ou uma
noção do que se convencionou chamar de “igualdade de oportunidades”, é capaz de acomodar as desigualdades
de classe – e por isso não representa desafio fundamental ao capitalismo e seu sistema de relações de classe. Na
verdade, é uma característica específica do capitalismo que seja possível um tipo particular de igualdade
universal que não se estenda às relações de classe [...]”.
32
A esse respeito Polanyi (2000) é uma importante referência.
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forte o suficiente para desregulamentá-los e reformá-los. Em segundo lugar, como toda a
sociedade deverá ser submetida à lógica do mercado, o Estado forte também deverá cumprir a
função de garantir a disseminação dessa lógica por toda a sociedade.
Ainda que um dos principais resultados da adoção do receituário de políticas
neoliberais seja uma menor capacidade dos Estados nacionais em formular e conduzir suas
políticas “autonomamente”

33

, isto é, “o espaço nacional efetivamente se debilitou, mesmo

que limitemos a globalização a uma universalização do capital financeiro tão-somente,
acompanhada de políticas dirigidas de desregulamentação” (SADER, 1999, p. 125-126), essa
perda de autonomia não deve ser correlacionada a um suposto declínio do papel do Estado, ou
seja, não se trata de um Estado menos interventor ou Estado “mínimo”. O que se altera, de
forma acentuada, nas últimas décadas, é o padrão dos gastos estatais, agora muito mais
centrado na esfera financeiro-fictícia em detrimento de políticas públicas de caráter
universalizante. Ou seja, sempre se trata de um Estado interventor, a questão relevante passa a
ser então: comprometido com o quê?
Trata-se, isto sim, de um Estado comprometido com a valorização capitalista
financeiro-fictícia e, para que isso seja possível, a restauração do capital exigiu, nos termos de
Sader (1999), um Estado “mini-max”, mínimo para o trabalho e máximo para o capital. Ao
afirmar uma suposta necessidade de redução do tamanho do Estado, o ataque do grande
capital se dirige, na verdade, contra as dimensões democráticas da intervenção do Estado na
economia, fundamentalmente suas dimensões coesivas.
Em termos práticos, denomina-se o conjunto de estratégias e de política econômica,
autointituladas como sendo de desenvolvimento, que suportam o receituário neoliberal, como
sendo Consenso de Washington. Foi através deste consenso que a ideologia neoliberal se
tornou um receituário de medidas, chancelado pelas instituições criadas após a Segunda
Guerra em Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial) e pelo governo
dos Estados Unidos, e implementado em mais de sessenta países de todo mundo.
Segundo Fiori (1997), aquelas medidas podem ser sintetizadas em: estabilização
macroeconômica, tendo como prioridade a obtenção de um superávit fiscal primário e a
reforma dos sistemas de previdência pública; um segundo conjunto de medidas que englobam
as 'reformas estruturais', para usar um termo do Banco Mundial e que incluem, liberalização
33

O termo aqui é colocado entres aspas pois se refere ao grau de autonomia que um determinado país pode ter
frente à configuração internacional de poder no capitalismo. Evidentemente, o termo não pretende se referir a um
pretenso Estado autônomo em relação à luta de classes.
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financeira e comercial, desregulamentação dos mercados (principalmente dos mercados de
trabalho e financeiro) e privatizações. Por último, a promessa de seus defensores era de que a
adoção dessas medidas garantiria a retomada dos investimentos e o crescimento econômico
com distribuição de renda.
Fiori (1997, p. 205-208) qualifica como sendo estrondosa a vitória do neoliberalismo
no pós-1970, em termos ideológicos, políticos e econômicos. A consolidação dessa vitória, no
entanto, faz parte de um processo, ou seja, não ocorreu da mesma forma, na mesma
intensidade e tampouco no mesmo período, em todos os países e regiões do mundo. Mesmo
assim, seria possível identificar, segundo o autor, quatro etapas de constituição da hegemonia
neoliberal.
A primeira etapa se inicia no pós-Segunda Guerra, quando Hayek (1977) expõe seu
pensamento no livro O Caminho da Servidão, uma crítica à intervenção estatal de tipo
keynesiano que havia prevalecido nos anos anteriores. É importante lembrar que, embora seja
quase consensual entre os intérpretes do período 1945 – meados de 1970, a influência da
teoria keynesiana na construção dos fundamentos da intervenção do Estado na economia
naquele momento, o mesmo não se pode dizer acerca da influência concreta dessas ideias na
prosperidade econômica.34 Mesmo assim, as ideias keynesianas gozavam de grande prestígio.
Portanto, as críticas de Hayek não tiveram grande impacto naquele momento, mas seus
discípulos (da chamada Escola Austríaca) carregaram consigo os ensinamentos do autor.
O segundo momento tem início nos anos 1960, quando seguidores das ideias de Hayek
e também Milton Friedman, começaram a conquistar espaço acadêmico. Nos anos que se
seguiram, a produção destes teóricos se torna hegemônica nos meios acadêmicos norteamericanos e os economistas formados nessa tradição assumiriam posições de destaque em
diversos países – inclusive na América Latina, implementando, por exemplo, vários dos
planos de estabilização das décadas de 1980 e 1990.
A terceira fase do neoliberalismo tem início quando se passa do plano teórico para o
campo político, emblematicamente concretizado com a chegada ao governo de Margareth
Thatcher na Inglaterra (1979), Ronald Reagan nos Estados Unidos (1980) e Helmut Kohl na
34

Após a Segunda Guerra o pensamento neoliberal se desdobrou em três escolas, fundamentalmente, são elas:
Escola Austríaca, liderada por Hayek; Escola de Chicago, cujos principais expoentes são T.W. Schultz e Gary
Becker (ligados à teoria do capital humano) e, principalmente, Milton Friedman; e, por fim, Escola de Virgínia
ou public choice, que tem como principal representante James M. Buchanan (MORAES, 2001, p. 42-6). Quando
o ditador Augusto Pinochet assume a presidência do Chile, em 1973 – após um golpe de Estado que derrubou o
presidente Salvador Allende, com a conivência e assistência dos Estados Unidos –, Hayek visita o país e revela
grande simpatia pelo governo e por seus métodos.
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Alemanha (1982). É nesse momento que as ideias e as práticas políticas neoliberais são
incorporadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial e implementadas
nos países que recorrem a estas instituições, em especial os países periféricos, como é o caso
de vários latino-americanos. Já no final dos anos 1980 tem início a quarta etapa, pois diante
da crise do bloco de países socialistas, as ideias neoliberais, completamente opostas a estas,
avançam sobremaneira.35
A partir da leitura de Sader (2009) é possível incluir aqui uma quinta e última etapa do
neoliberalismo, o de sua atual crise, ainda que não se trate de uma derrota, mas que existe
como tal. Essa crise se deve à incapacidade das políticas neoliberais em oferecer os resultados
prometidos, fundamentalmente, a retomada do crescimento econômico com distribuição de
renda – como bem ilustra a tabela 1 na sequência.

Tabela 1 – PIB e PIB per capita (%): mundo, regiões e países – 1870/1998
1870-1913

1913-1950

(Ordem Liberal)

Europa Ocidental
Japão
Ásia (excluindo o Japão)
América Latina
Leste Europeu e antiga URSS
África
Mundo
Europa Ocidental
Japão
Ásia (excluindo o Japão)
América Latina
Leste Europeu e antiga URSS
África
Mundo

PIB per capita
1,32
0,76
1,48
0,89
0,38
-0,02
1,81
1,42
1,15
1,50
0,64
1,02
1,30
0,91
PIB
2,10
1,19
2,44
2,21
0,94
0,90
3,48
3,43
2,37
1,84
1,40
2,69
2,11
1,85

1950-1973

1973-1998

(Anos dourados)

(Ordem Neoliberal)

4,08
8,05
2,92
2,52
3,49
2,07
2,93

1,78
2,34
3,54
0,99
-1,10
0,01
1,33

4,81
9,29
5,18
5,33
4,84
4,45
4,91

2,11
2,97
5,46
3,02
-0,56
2,74
3,01

Fonte: Maddison (2001, p. 126)

A tabela permite uma confrontação de três períodos distintos: de hegemonia liberal
(1870-1913), os “anos dourados” (1950-1973) e de hegemonia neoliberal (1973-1998), tanto o
crescimento econômico em termos de PIB quanto o PIB per capita, nos períodos de

35

Esses resultados foram analisados com maior profundidade em Baruco e Carcanholo (2006). Para uma
referência mais atualizada dos dados, ver Maddison (2005).
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hegemonia liberal e neoliberal, apresentam taxas médias de crescimento inferiores ao período
1950-1973. Assim, é possível contestar a argumentação a respeito das vantagens de uma
economia desregulamentada e a favor de uma menor intervenção estatal ou de um suposto
Estado “mínimo”.
Por fim, destaca-se na presente seção, seguindo Coutinho (2007, s/n) que, o
neoliberalismo pode ser considerado, indiscutivelmente uma contra reforma, sendo que a
diferença essencial entre uma revolução passiva e uma contra-reforma reside no fato
de que, enquanto na primeira certamente existem “restaurações”, mas que
“acolheram uma certa parte das exigências que vinham de baixo", como diz
Gramsci, na segunda é preponderante não o momento do novo, mas precisamente o
do velho. [...] a contra-reforma não se define como tal, como um movimento
restaurador, mas — tal como o faz o neoliberalismo de nossos dias — busca
apresentar-se também ela como uma "reforma". [...]. A versão atual da ideologia
neoliberal faz assim da reforma (ou mesmo da revolução, já que alguns gostam de
falar de uma “revolução liberal”) a sua principal bandeira.

Diante dessa proposição, o autor se faz a seguinte pergunta: o neoliberalismo, ou a
época neoliberal, aproxima-se mais de uma revolução passiva ou de uma contrarreforma?
Coutinho (2007, s/n) afirma então que:
A pergunta, evidentemente, não tem nenhum sentido para a própria ideologia
neoliberal. Nem mesmo os seus primeiros defensores — doutrinários duros e puros,
mas que tinham pelo menos o mérito da sinceridade — diziam-se “conservadores”.
Hoje, os ideólogos do neoliberalismo gostam de se apresentar como defensores de
uma suposta “terceira via” entre o liberalismo puro e a socialdemocracia “estatista”,
apresentando-se assim como representantes de uma posição essencialmente ligada às
exigências da modernidade (ou, mais precisamente, da chamada pós-modernidade)
e, portanto, ao progresso.

De fato, existe uma proximidade entre a contrarreforma neoliberal e o pósmodernismo. Argumenta-se aqui que os novos elementos teórico-ideológicos que emergem e
permitem caracterizar o capitalismo contemporâneo no pós-crise de 1970 são exatamente o
neoliberalismo, entendido como sendo uma resposta do capital à sua crise, e o pósmodernismo como padrão comportamental, cultural e estético (inclusive na prática filosófica
e política) adequado a essa reestruturação. Tratemos de forma mais detalhada desse segundo
elemento.

1.4.2 A proximidade entre neoliberalismo e pós-modernismo

O que se observa, portanto, no pós-crise dos anos 1970, momento em que se delineia
um cenário de hegemonia teórica, ideológica e política das teses neoliberais, é a concomitante
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emergência dos “anunciadores do ‘fim’ e do ‘pós’”, cujas expressões mais acabadas são
Francis Fukuyama e seu “fim da história” e Daniel Bell e sua “sociedade pós-industrial”. De
acordo com Ciavatta (2001, p. 132):
[...] este núcleo de negativas onde se insere a metáfora do “fim da história”, é ele
próprio, produto histórico de mudanças materiais e simbólicas, de modo especial no
Ocidente, rumo a uma nova forma de capitalismo, marcado pelo efêmero e o
descartável, pela sedução da imagem e o paroxismo da velocidade, pelo
consumismo, pela indústria cultural, financeira, de serviços e de informação, pela
presença das tecnologias em todas as formas de sociabilidade, inclusive no cotidiano
dos setores mais pobres, tradicionais ou atrasados em relação ao padrão
hegemônico.

O pós-modernismo é apresentado de maneira bastante heterogênea, sendo bastante
comum encontrar-se intérpretes que o exaltam e críticos ferrenhos que o desqualificam.36
Alguns defendem a “condição pós-moderna” e a interpretam como sendo um “modo de
produção pós-capitalista” (não necessariamente anticapitalista), enquanto outros a tratam
como uma “nova” fase do capitalismo.
Na interpretação de Callinicos (1993), o pós-modernismo pode ser compreendido
como sendo uma conjugação – evidentemente com diversas frações e distintas interpretações
fornecidas pelos mais diferentes autores – de três movimentos no campo da arte (pósmoderna), da filosofia (pós-estruturalista) e da teoria da sociedade (pós-industrial). O primeiro
movimento faz referência às modificações ocorridas no campo das artes durante as últimas
décadas, em favor da heterogeneidade de estilos; o segundo diz respeito a uma expressão
conceitual de temas explorados por pensadores contemporâneos, tendo em sua base o
pensamento de Deleuze, Derrida e Foucault (1979), que, ainda que de formas distintas,
enfatizaram o caráter fragmentário, heterogêneo e plural da nova realidade; e, por fim, essa
“nova” arte e filosofia refletiriam, de fato, modificações ocorridas no mundo social,
englobadas por autores como Daniel Bell e Alain Touraine na categoria de “sociedade pósindustrial”.
Essa sociedade pós-industrial é definida pelo fato de se empregar cada vez mais o
trabalho humano no setor de serviços e cada vez menos no setor industrial. Ou seja, de acordo
com a interpretação “pós-moderna”, os processos produtivos não teriam mais como base de
sustentação as empresas, mas sim processos programados pela tecnociência, cujas bases
seriam os sistemas computacionais. Assim, a era moderna teria tido como base de sustentação
36

Obviamente, a interpretação de diversos autores sobre o pós-modernismo foge a essa dicotomia. Esse parece
ser o caso de Jameson (2007).
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a industrialização e a pós-moderna teria agora outras bases, quais sejam, o comércio, as
finanças, a ciência, etc.
Diante dessa leitura, a interpretação pós-moderna passa a negar as metanarrativas
totalizantes, ou seja, nenhum discurso que se pretenda interpretar a totalidade dos fenômenos
seria adequado, uma vez que ele não é o único e, consequentemente, seria incapaz de
representar as diferenças e especificidades não só das diferentes realidades, mas também das
diferentes formas de interpretar/representar essas realidades. Dessa forma, o princípio teóricofilosófico do pós-modernismo é a negação da categoria de totalidade.37 Note-se que, de uma
concepção do que seria a sociedade pós-industrial, o pós-modernismo passa a negar toda
perspectiva totalizante e a afirmar a fragmentação e a efemeridade, precisamente em um
período em que se impõem processos de hegemonização e de standards de comportamento
mundializados, globalizados (FONTES, 2001).
Além disso, o que muitos autores pós-modernos fazem não é somente afirmar a
existência de uma sociedade pós-industrial, mas também de uma sociedade pós-classista, ou
seja, retomando o argumento em favor da fragmentação, o discurso e prática pós-moderna
rompe as “velhas solidariedades”, em especial as “solidariedades de classe”,38 com o que
“proliferaram movimentos sociais baseados em outras identidades e contra outras opressões,
movimentos relacionados à raça, ao gênero, à etnicidade, à sexualidade etc” (WOOD, 2003, p.
220-221), ou seja, Nos termos de Wood (2003), as formas de “contestação” à lógica do valor
proposta pelo pós-modernismo limitar-se-iam ao campo das contestações extra econômicas.39
Assim, ainda que o pós-modernismo não se coloque de forma resignada diante da
suposta “vitória histórica do capitalismo” – como o faz o neoliberalismo, e se proponha a
contestar a ordem vigente, o faz a partir de uma proposta fragmentada, ou seja, como
37

O conceito de totalidade oferecido por Kosik (1995, p. 50) é o de “um processo de concretização que procede
do todo para as partes e das partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da essência para os fenômenos,
da totalidade para as contradições e das contradições para a totalidade; e justamente neste processo de
correlações em espiral no qual todos os conceitos entram em movimento recíproco e se elucidam mutuamente,
atinge a concreticidade”.
38
A complexidade da interpretação marxista acerca das classes sociais foi intensificada pelo capítulo inacabado
de O Capital (LII do livro III). Para um tratamento mais rigoroso dessa discussão, inclusive da forma que Marx
trabalha as classes sociais em outros escritos, como As lutas de classes na França, O 18 Brumário, A guerra
civil na França, veja-se Bensaid (1999), segunda parte, especialmente o capítulo 4.
39
“Já não se admite sem discussão na esquerda que a batalha decisiva pela emancipação humana vai ocorrer no
campo “econômico”, o terreno da luta de classes. Para muitas pessoas, a ênfase se transferiu para o que
denomino bens extra-econômicos – emancipação de gênero, igualdade racial, paz, saúde, ecológico, cidadania
democrática. Todo socialista deveria estar comprometido com esses objetivos – na verdade, o projeto socialista
de emancipação de classe sempre foi, ou deveria ter sido, um meio para o objetivo maior de emancipação
humana. Mas esses compromissos não resolvem as questões cruciais relativas a agentes e modalidades de luta, e
certamente não resolvem a questão da política de classe” (WOOD, 2003, p. 227).
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argumenta Antunes (2003), sem nenhuma possibilidade de reunião dentro de um projeto mais
global, que confronte o capital em seu processo que é, de fato, totalizante e global, com o que
a luta se torna perfeitamente assimilável dentro da relação social do capital, dado que não
confronta sua lógica. Nesse sentido, ainda que discutindo especificamente a questão do
desemprego, Antunes (2003, p. 113-114) afirma tratar-se de uma
mistificação que pretende, na hipótese mais generosa, “substituir” as formas de
transformação radical, profunda e totalizante da lógica societal por mecanismos
mais palatáveis e parciais, de algum modo assimiláveis pelo capital. E na sua versão
mais branda e adequada à ordem pretendem em realidade evitar as transformações
capazes de eliminar o capital.40

Trata-se, portanto, não de uma suposta resignação do pós-modernismo à “vitória
capitalista”, mas sim de uma forma de luta que se apura exatamente em função das
transformações capitalistas em sua fase neoliberal, sendo perfeitamente assimilável, palatável,
funcional, a essa fase.
Wood (2003) associa a interpretação pós-moderna que se tem do capitalismo
contemporâneo ao conceito de sociedade civil. A expressão mais acabada do conceito de
sociedade civil pode ser encontrada em Gramsci (2000). De acordo com Coutinho (2008), em
Gramsci, o conceito de sociedade civil não é correlato àquele presente nos autores
contratualistas (Hobbes e Locke, fundamentalmente), ou seja, não se trata de uma sociedade
civilizada, e também não se reduz às relações econômico-sociais de produção (como definiu
Marx). A sociedade civil em Gramsci é o mundo das organizações que lutam por valores/
interesses como, por exemplo, os sindicatos, os partidos políticos, a imprensa, etc, ou
analogamente, é entendida como sendo o espaço em que as classes sociais lutam para
conseguir a hegemonia. É, por extensão, a própria arena da luta de classes. Quando uma
determinada classe obtém a hegemonia, é dominante e dirigente.
A sociedade civil é um momento do Estado, mas não é o único. O Estado em Gramsci,
instância que exerce o poder numa sociedade, é interpretado em “sentido amplo”, isto é, como
sendo composto de duas esferas, quais sejam, sociedade civil e sociedade política ou, nos
termos de Coutinho (2008, p. 54), “hegemonia escudada pela coerção”.Assim como a base
material da sociedade política é composta pelos aparelhos repressivos e coercitivos do Estado,
sendo suas funções a coerção, a ditadura e a dominação; na sociedade civil a base material é
40

Antunes (2003, p. 111, nota 52) afirma que mesmo “impossibilitado de tematizar neste espaço as conexões
entre raça e classe, bem como dos movimentos dos homossexuais, do movimento ecológico, parece-me
necessário afirmar que as ações desses movimentos ganham muito mais vitalidade e força emancipadora quando
estão articulados com a luta do trabalho contra o capital”.
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definida por seus aparelhos “privados” de hegemonia; privados porque são de adesão
voluntária, mas possuem uma indiscutível dimensão pública, ou seja, os aparelhos repressivos
e coercitivos do Estado os influenciam. As funções da sociedade civil são a hegemonia, o
consenso e a direção intelectual e política que representa aqueles valores.41
Gramsci (2000, p.20, v. 2) apresenta o debate nos seguintes termos:
A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como ocorre
no caso dos grupos sociais fundamentais [burguesia e proletariado], mas é
“mediatizada”, em diversos graus, por todo o tecido social, pelo conjunto das
superestruturas, do qual os intelectuais são precisamente os “funcionários”. Seria
possível medir a “organicidade” dos diversos estratos intelectuais, sua conexão mais
ou menos estreita com um grupo social fundamental, fixando uma gradação das
funções e das superestruturas de baixo para cima (da base estrutural para o alto). Por
enquanto podem fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode ser
chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos designados
vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos que
correspondem, respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo dominante
exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de comando que se
expressa no Estado e no governo “jurídico”.

É importante destacar ainda que em Gramsci (2000) a relação entre Estado e sociedade
civil é diferenciada no Oriente e Ocidente. Os termos Oriente e Ocidente em sua obra não são
conceitos geográficos e nem sócio-políticos, mas formas de organização do capitalismo. Na
obra de Gramsci o termo Ocidente é utilizado para designar os países em que haveria uma
relação equilibrada entre Estado e sociedade civil. Já o Oriente designa os países em que se
apresenta uma relação de subordinação da sociedade civil em relação ao Estado, ou seja,
No Oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa; no
Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação e, ao oscilar o
Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da sociedade civil.
O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da qual se situava uma
robusta cadeia de fortalezas e casamatas; em medida diversa de Estado para Estado,
é claro, mas exatamente isto exigia um acurado reconhecimento de caráter nacional.
(GRAMSCI, 2000, p.262, v. 3)

41

A denominação “Estado em sentido amplo” é de Buci-Glucksmann (1980). Quando se considera apenas a
esfera da sociedade política, trata-se do Estado em sentido restrito. Adicionalmente, como esclarece Brandão
(2006, p. 105-106), “do ponto de vista teórico, o Hegel da Filosofia do direito é o primeiro – e não Marx – a
fixar o conceito de sociedade civil como algo distinto e separado do Estado político, distinção apenas pressentida
pelos pensadores contratualistas e que substitui, deslocando e subvertendo os seus conteúdos, tudo o que estes
filósofos elaboraram através dos conceitos de estado de natureza e estado civil. A sociedade civil (Burgerliche
Gessellschaft) é definida como um sistema de carecimentos, estrutura de dependências recíprocas onde os
indivíduos satisfazem as suas necessidades através do trabalho, da divisão do trabalho e da troca; e asseguram a
defesa de suas liberdades, propriedades e interesses através da administração da justiça e das corporações. Tratase da defesa dos interesses privados, econômico-corporativos e antagônicos entre si. A ela se contrapõe o Estado
político, isto é, a esfera dos interesses públicos e universais, na qual aquelas contradições estão mediatizadas e
superadas. O Estado [para Hegel] não é, assim, expressão ou reflexo do antagonismo social, a própria
demonstração prática de que a contradição é irreconciliável, como dirá mais tarde Engels, mas é esta divisão
superada, a unidade recomposta e reconciliada consigo mesma.”
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Diante disso, e utilizando-se do “conceito de sociedade civil como princípio
organizador central da teoria socialista” (WOOD, 2003, p. 207), é possível afirmar que, para
Gramsci,
nas formações ‘orientais’, a predominância do Estado-coerção impõe à luta de
classes uma estratégia de ataque frontal, uma ‘guerra de movimento’ ou ‘de
manobra’, voltada diretamente para a conquista e conservação do Estado em sentido
restrito; no ‘Ocidente’, ao contrário, as batalhas devem ser travadas inicialmente no
âmbito da sociedade civil, visando à conquista de posições e espaços (‘guerra de
posição’), da direção político-ideológica e do consenso dos setores majoritários da
população, como condição para o acesso ao poder de Estado e para sua posterior
conservação. (COUTINHO, 1999, p. 147)

Ou seja, diante da distinta correlação entre Estado e sociedade civil existente no
Oriente e no Ocidente, a luta pela superação da sociabilidade capitalista, demandaria no
primeiro caso uma “guerra de movimento”, enquanto no Ocidente seria preciso uma “guerra
de posição”. Segundo Wood (2003, p. 207-208), ao formular o conceito de sociedade civil
Gramsci tinha como objetivo
reconhecer a complexidade do poder político nos Estados parlamentares ou
constitucionais do Ocidente, em comparação com as autocracias mais abertamente
coercitivas e a dificuldade de suplantar um sistema de dominação de classe em que o
poder de classe não apresenta ponto de concentração visível no Estado, mas se
difunde pela sociedade e suas práticas culturais. Gramsci assim se apropria do
conceito de sociedade civil para marcar o terreno de uma nova espécie de luta que
levaria a batalha contra o capitalismo não somente a suas funções econômicas, mas
também às suas raízes culturais e ideológicas na vida diária.

Na atualidade existe uma diversidade de interpretações acerca do conceito gramsciano
de sociedade civil, sendo que algumas delas concluem pela existência de uma antítese entre
sociedade civil e Estado, isto é, existiria uma dicotomia que “corresponde aparentemente à
oposição entre coação, corporificada pelo Estado, e liberdade e ação voluntária, que na prática
pertencem, em princípio se não necessariamente, à sociedade civil” (WOOD, 2003, p. 207210). Os defensores desse argumento atribuem a ele duas qualidades fundamentais. Em
primeiro lugar, concentraria as atenções nos perigos da opressão do Estado e, graças a isso,
definiria os limites adequados para sua ação através de movimentos promovidos pela
sociedade. Note-se que aqui se retoma a preocupação liberal com os limites da ação estatal e
da legitimidade do poder político, sendo que os limites do exercício desse poder seriam dados
graças à liberdade de associação e organização da sociedade. Em segundo lugar, o conceito de
sociedade civil teria ainda o mérito de reconhecer e exaltar a diferença, a diversidade, a
pluralidade – precisamente o contrário do marxismo. Assim, essa estratégia entende o
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marxismo como sendo monístico, reducionista e economicista, acusando-o de reduzir a
sociedade civil ao “modo de produção”, à economia capitalista, relegando a um segundo
plano “outras” instituições opressoras, como a escola, a família, a igreja, os hospitais, as
prisões, etc.
De imediato, salta aos olhos o fato de que aquela antítese se mostra infiel ao conceito
de sociedade civil tal como formulado por Gramsci, isto porque, como destacado
anteriormente, o autor sardo entende que a sociedade civil é um momento do Estado, não se
tratando, portanto, de uma oposição entre liberdade (corporificada pela sociedade civil) e
coerção (pelo Estado) – mesmo porque quando o consenso não impera (sociedade civil), o
Estado garante, via coerção (sociedade política) a prevalência dos interesses de uma classe
específica. Além disso, a leitura de Gramsci acerca do capitalismo não foi mais lúcida que a
de Marx, Engels, Lênin, ou outros marxistas que o precederem, foi mais além porque a
história foi mais além. Portanto, o conceito gramsciano de sociedade civil é uma superação
dialética das concepções presentes naqueles autores. Por fim, os resultados daquela separação,
ou antítese, devem ser examinados mais atentamente.
O grande perigo daquela interpretação está em, ao desagregar a sociedade em
fragmentos e procurar, a partir do campo de “liberdade” da “sociedade civil”, reduzir o
sistema social do capitalismo, com sua lógica totalizadora e seu poder coercitivo, a uma
instituição como outra qualquer. Assim, ainda que os marxistas tenham dado pouca atenção a
essas “outras” instituições, essa justaposição de capitalismo e “outras” instituições deve ser
questionada pois:
Com certeza deve ser possível, mesmo para os não-marxistas, reconhecer, por
exemplo, a verdade simples de que no Ocidente os hospitais estão situados no
interior da economia capitalista, o que afetou profundamente a organização da
assistência à saúde e a natureza das instituições médicas. Mas seria possível
conceber uma proposição semelhante relativa aos efeitos dos hospitais sobre o
capitalismo? Essa observação sobre “outras instituições” significa que Marx não deu
o devido valor a lares e hospitais, ou, pelo contrário, que ele não atribui a elas a
mesma força historicamente determinativa? [...]. O emprego atual de sociedade civil
evita perguntas como estas. Tem também o efeito de confundir as reivindicações
morais das “outras” instituições com seu poder determinativo, ou melhor, de
desprezar completamente a questão essencialmente empírica das determinações
históricas e sociais. (WOOD, 2003, p. 211).

Uma segunda versão do argumento acima apresentado, mais radicalizada, sequer
admite a existência de uma totalidade capitalista sistêmica, não admite que o capitalismo é
totalitário e que, portanto, determina todos os aspectos da vida social. Nesse sentido, a
existência de outras formas de opressão, determinadas por outras “relações”, “identidades
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sociais”, “esferas”, que não a classe social, seria uma demonstração de que o capitalismo não
é um sistema totalizante. Nos termos de Wood (2003, p. 211-212), “trata-se de um argumento
circular, uma petição de princípio. Para negar a lógica totalizante do capitalismo, não basta
apenas indicar a pluralidade de identidades e relações sociais”. Além disso, seria preciso
constituir bons argumentos que demonstrassem que aquelas “outras” instituições ou “esferas”,
não se enquadram na lógica totalizante do capitalismo, mas isso não é feito. Os argumentos da
“sociedade civil” adotam como resposta a esse questionamento a fórmula circular segundo a
qual “o capitalismo não é um sistema totalizante porque existem outras esferas que não a
economia”; em segundo lugar, apresentam abstratos argumentos filosóficos que procuram
desqualificar a metanarrativa marxiana ou, por fim, sustentam “prescrições morais acerca dos
perigos de desvalorizar as “outras” esferas da experiência humana”.
Em ambas as fórmulas, seja justapondo o capitalismo às “outras” instituições ou então
negando o fato que o capitalismo é um sistema totalizante, é importante perceber que a leitura
pós-moderna ao dissolver o
capitalismo numa pluralidade desestruturada e indiferenciada de instituições e
relações sociais não ajuda, apenas enfraquece, a força analítica e normativa da
“sociedade civil”, sua capacidade de enfrentar a limitação e legitimação do poder,
bem como sua utilidade na orientação de projetos emancipatórios. As teorias atuais
ocultam a “sociedade civil” em seu sentido característico de forma social específica
do capitalismo, uma totalidade sistêmica dentro da qual se situam todas as outras
instituições e na qual todas as forças sociais têm de encontrar seu caminho, uma
esfera específica e sem precedentes de poder social, que propõe problemas
inteiramente novos de legitimação e controle, problemas que ainda não foram
encarados pelas teorias tradicionais do Estado, nem pelo liberalismo contemporâneo.
(WOOD, 2003, p. 212)

Daquele modo, por um lado a totalidade é suprimida por uma particular concepção de
sociedade civil e, por outro lado, pelo ocultamento da luta de classes em categorias
abrangentes denominadas agora de “identidades”, o que equivale negar a unidade sistêmica do
capitalismo. Essa perspectiva pós-moderna, incapaz de reconhecer que as várias identidades
ou grupos de interesse se situam em posições diferentes em relação à estrutura dominante
capitalista geral, ou seja, incapaz de apreender o sentido do conceito gramsciano de sociedade
civil e compreendê-la como um campo de lutas de classes, com inúmeras mediações entre
elas, reconhece, como afirma Wood (2003, p. 222-223), menos a diferença que a simples
pluralidade.
Como conclusão desse capítulo e da presente seção, é importante destacar que, a crise
do neoliberalismo reclama a retomada de uma metanarrativa, como propôs Marx, que forneça
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elementos explicativos à altura da complexidade totalizante da sociabilidade capitalista e,
assim, permita auxiliar na construção de um projeto capaz de superar essa sociedade.
Entende-se que esse projeto e sua prática correspondente deve ser antineoliberal e também
implicar na negação de todas as formas dessa sociedade burguesa, ou seja, dever ser também
anticapitalista.
Na periferia capitalista, mais especificamente na região latino-americana, a resposta
mais clara à crise neoliberal é a subida ao poder de vários governos que, de forma mais ou
menos acentuada, são eleitos a partir do descontentamento social com os resultados da
reestruturação neoliberal do capital. Retomando a análise de Sader (2009, p. 156-157) trata-se
do pós-neoliberalismo, conceito que
designa processos novos, que se dão como reação às profundas transformações
repressivas introduzidas pelo neoliberalismo, mas ainda não ganharam formato
permanente; é o que se vê na Venezuela, na Bolívia e no Equador. Não caracteriza
uma etapa histórica específica, diferente do capitalismo e do socialismo, mas uma
nova configuração de relações de poder entre as classes sociais, que promove a
formação de um novo bloco social dirigente de processos históricos sui generis, em
condições muito mais favoráveis às forças populares, cujo destino será decidido pela
dinâmica concreta de construção de Estados pós-neoliberais.

O atual “vazio ideológico” neoliberal, para usar um termo de Medeiros (2007),
reclama, portanto, a formulação de novas concepções e a implantação de projetos alternativos
de transformação política, econômica e social que deem respostas à altura dos problemas
mundiais e da América Latina especificamente, ou seja, que sejam efetivamente
antineoliberais e anticapitalistas. Nesse sentido, como forma de avançar no tratamento do
objeto do presente trabalho, o próximo capítulo se dedica ao estudo específico da região
latino-americana.
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2 A INSERÇÃO PERIFÉRICA E DEPENDENTE DA AMÉRICA LATINA NO
CAPITALISMO
A América Latina desempenhou papel importante na formação da economia capitalista
mundial, via produção de metais preciosos nos século XVI e XVII e, principalmente, no
século XVIII, momento em que a descoberta de ouro no Brasil coincide com o processo de
industrialização originária (inglês). No século seguinte, mais especificamente no pós-1840, a
articulação da região com a economia mundial se realizaria plenamente, dado que o
surgimento da grande indústria estabeleceria em bases sólidas a divisão internacional do
trabalho (MARINI, 2005).
Diante do exposto, e tendo como pano de fundo o marco teórico, bem como a
trajetória histórica de consolidação do capitalismo mundial nas suas distintas etapas, como
apresentado no capítulo primeiro, o objetivo do presente capítulo é analisar especificamente o
capitalismo dependente e periférico latino-americano. De forma mais específica, o objetivo é
analisar a região latino-americana, e sua forma de inserção no capitalismo mundial,
principalmente na fase atual, de reestruturação neoliberal. A referência para a análise aqui
desenvolvida acerca da realidade latino-americana é a perspectiva interpretativa da teoria
marxista da dependência frente às principais correntes de pensamento que com ela dialogam,
direta ou indiretamente. A proposição aqui levantada é a de que, ainda que o neoliberalismo
tenha se processado em momentos distintos e com formatos diferenciados nos países da
América Latina, suas políticas reiteraram e aprofundaram a condição periférica e dependente
da região, ao mesmo tempo em que intensificaram a superexploração da força de trabalho –
nos termos categoriais de Marini (2005).

2.1 América Latina: pensamento social e o Desenvolvimentismo
A América Latina não pode ser definida apenas como sendo uma unidade geográfica,
no entanto, a tarefa de apresentá-la como uma categoria analítica, ainda que se considere o
“caráter condicional e relativo de todas as definições em geral” (LÊNIN, 1986, p. 641), não é
algo trivial. É possível que exista certa artificialidade na construção dessa categoria; apesar
disso, dada sua pertinência, vários autores e diversas correntes de pensamento se propuseram
a tratar o tema. Segundo Aricó (1987, p. 420):
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A problematicidade da categoria de “América Latina” tem [...] fundamento e
explicação em sua necessidade de dar conta de uma realidade não pré-construída,
mas em formação, cuja morfologia concreta pode ser concebida não como a
“mundanização” de um a priori, mas como o produto histórico de um prolongado
processo de constituição, que pode ser estudado graças à presença de um substrato
histórico comum que remonta a uma matriz contraditória, porém única. O caráter
assumido pela colonização européia e, em seguida, pela guerra de independência, a
marca decisiva que as estruturas coloniais deixaram como herança para as repúblicas
latino-americanas, sem que estas ainda hoje tenham conseguido superá-la
inteiramente; o fenômeno comum da inclusão maciça num mercado mundial, que as
pôs numa situação de dependência econômica e financeira com relação às
economias capitalistas dos países centrais; o papel excepcional desempenhado em
nossos países pelos intelectuais enquanto portadores e organizadores de uma
problemática ideológica e cultural comum; as lutas que as classes populares, com
toda a carga de ambigüidades e diferenciações, segundo os vários períodos
históricos, empreenderam para conquistar um espaço “nacional” e “continental”
próprio, uma independência nacional real e efetiva – tudo isto são elementos que
contribuem para indicar a presença desta matriz única em que se baseia a
possibilidade do conceito.

Há, portanto, uma inconteste unidade latino-americana, sendo que, categorialmente, a
América Latina talvez seja melhor definida como uma unidade na diversidade. Dado que esta
última característica é bastante evidente, a maior marca de sua unidade se expressa pela
condição, historicamente construída, de região dependente e periférica dos centros capitalistas
mundiais. Nesse sentido, grande parte do pensamento social desenvolvido na região procura
analisar os determinantes que levaram à sua condição de periferia do capitalismo mundial e
como essa condição se reproduz. O objetivo da presente seção é analisar especificamente o
pensamento social denominado desenvolvimentista, a partir de uma perspectiva crítica que
será tratada de forma mais pormenorizada na seção seguinte, qual seja, a partir da
interpretação marxista da teoria da dependência.
Segundo Martins (2006, p. 925), o pensamento social latino-americano começa a se
desenvolver a partir das lutas pela independência de diversas colônias da região em relação às
suas metrópoles, e também graças à “diferenciação de sua estrutura social – expressa na
formação do proletariado –, promovida pela expansão do capitalismo”. Esses determinantes
fizeram florescer um tipo de pensamento social expresso “na forma radical do hispanoamericanismo de Simón Bolívar e na versão inicial do latino-americanismo de José Martí”,
cujos principais objetivos eram: (i) compreender a realidade da América Latina, partindo da
ideia de que o atraso da região era devido às relações de subordinação construídas ao longo de
séculos entre colônia(s) e metrópole(s), o que teria condicionado a trajetória de constituição
das economias da região latino-americana, bem como suas estruturas de relações sociais e a
própria mentalidade dos povos, (ii) ao compreender a realidade, buscar transformá-la,
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primeiro, internamente, o que seria feito através de uma transformação nas relações sociais
desses países, com destaque para o fim da escravidão e da servidão, e, segundo, nos marcos
internacionais, via integração dos Estados nacionais, e, por fim, (iii) Bolívar e Martí propõem
“a formação de uma identidade nacional e regional na integração social e cultural entre
brancos, índios e negros, capaz de impactar as relações internacionais e contribuir para a
solidariedade entre os povos”.
Ainda de acordo com Martins (2006, p. 926), foi somente a partir de meados do século
XX que o pensamento social latino-americano ganhou maiores contornos e obteve projeção
mundial. Esse argumento é confirmado por Marini que, em um texto de 1992, apresenta a
trajetória de construção dos diferentes arcabouços teóricos que tinham como objetivo
compreender a região latino-americana. Essas linhas de pensamento, ainda que assumindo
perspectivas diferentes, procuravam avançar na explicação dos determinantes históricos que
condicionaram a trajetória de formação da América Latina, apontar para as causas do “atraso”
da região e para as possibilidades de superá-lo.
Marini (1992, p. 69) explica que o pensamento latino-americano durante o século XIX
e primeiras décadas do século XX é marcadamente eurocêntrico, ou seja, fundamentalmente
influenciado pelo liberalismo e positivismo reinantes na Europa – não à toa Adam Smith e
David Ricardo, grandes expoentes da economia política clássica e defensores do liberalismo,
escreveram suas principais obras nesse momento –, com o que se tem na América Latina um
pensamento que é espelho das ideias e interesses europeus, num processo de colonização do
saber em prol dos interesses externos. Dando continuidade ao pensamento colonial e reflexo,
desde fins do século XIX:
se fez presente [na região] o marxismo, na esteira do surgimento do movimento
socialista [...]. Por outra parte, em função da emergência do imperialismo norteamericano e sua projeção sobre a América Latina, se registra a eclosão de um
pensamento anti-imperialista, formulado por intelectuais ligados à oligarquia
burguesa, que mantinha vínculos estreitos com as potências européias.

Nessa trajetória, influenciada pela Revolução de 1917, surge na América Latina uma
corrente de pensamento, interpretada por Aricó (1987) como sendo uma primeira teoria
marxista da dependência, que procurava conjugar marxismo e anti-imperialismo, isto é, numa
tentativa pioneira de estabelecer algumas bases de reflexão acerca da realidade regional que
fossem, de fato, originais. Esse movimento, no entanto, foi inviabilizado pela repressão dos
anos 1920-1930, bem como pelas orientações estabelecidas pela Terceira Internacional
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Marxista.42 Nos anos que se seguiram à década de 1930, vários autores latino-americanos
como, por exemplo, Caio Prado Junior, procuraram compreender a realidade latino-americana
a partir de uma perspectiva historiográfica.43
No Pós-Segunda Guerra Mundial, o surgimento de grande número de novos Estados
nacionais, em grande medida como resultado dos processos de descolonização, levou a
enormes questionamentos, por parte do mundo periférico, em relação às disparidades
existentes entre países centrais e periféricos. Nesse sentido,
os países capitalistas centrais passam a desenvolver teorias destinadas a explicar
essas disparidades, que os beneficiam de modo gritante, e a tratar de oferecer
perspectivas para os novos Estados, teorias que – sob a denominação genérica de
teoria do desenvolvimento – se iniciam em órgãos governamentais, passam às
agências internacionais e se estendem às universidades e centros de pesquisa.
(MARINI, 1992, p. 71)44

De acordo com Marini (1992, p. 71-72), tal como formulada originalmente, a teoria do
desenvolvimento precisa o estado de desenvolvimento de uma nação a partir do seu aparelho
produtivo, ou seja, a partir da maior ou menor centralização no setor primário
(fundamentalmente agrícola), secundário (produtos industrializados) ou terciário (setor de
serviços) da economia. Assim, como numa escala evolutiva, haveria uma escala de
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São expoentes desse movimento, dentre outros, Juan Carlos Mariátegui, Raul Haya de la Torre e JulioAntonio
Mella. De acordo com Aricó (1987, p. 447), numa clara alusão ao movimento intelectual e social de Amauta
(Peru) e, portanto, a Mariátegui e de la Torre, “o que se estava operando no Peru da metade dos anos 20 era a
‘produção’de um marxismo que, pela primeira vez, podia verdadeiramente ser chamado de ‘latino-americano’”.
43
Sotelo Valencia (2005, p. 182), a partir de uma periodização proposta por Fornet-Betancourt (2001), divide a
recepção filosófica do marxismo na América Latina em sete etapas, são elas: (i) preparatória ou de confusa
difusão (1881-1883), (ii) delimitação ideológica e encontro entre marxismo e positivismo (1884-1917), (iii)
recepção do marxismo através dos partidos comunistas latino-americanos (1918, 1919-1929), (iv) naturalização
do marxismo e do significado da obra de Mariátegui (1928-1930), (v) polêmicas filosóficas sobre o marxismo ou
de sua incorporação ao movimento filosófico latino-americano, (vi) stalinista e de estancamento dogmático do
marxismo (1941-1958) e, por fim, (vii) a fase atual (1959-1991), caracterizada pelas tentativas de naturalizar o
marxismo. Já Löwy (2006, p. 9-10), partindo de uma periodização que considera como centro da questão os
processos revolucionários ocorridos no continente, distingue três períodos na história do marxismo latinoamericano: (i) dos anos 1920 até meados de 1930, ter-se-ia um período revolucionário, caracterizado na América
Latina como socialista, democrático e antiimperialista – a expressão teórica mais significativa desse momento foi
a obra de Mariátegui, “cuja manifestação prática mais importante foi a insurreição salvadorenha de 1932”, (ii)
de meados de 1930 até 1959, marcado pelo período stalinista, no qual a interpretação soviética do marxismo foi
homogênea, ganha corpo na região “a teoria da revolução por etapas, de Stalin, definindo a etapa presente na
América Latina como nacional-democrática”e, por fim, (iii) no pós-revolução cubana, ter-se-ia o chamado novo
período revolucionário, com a ascensão e consolidação de correntes radicais do marxismo na América Latina,
“cujos pontos de referência comuns são a natureza socialista da revolução e a legitimidade, em certas situações,
da luta armada, e cuja inspiração e símbolo, em grau elevado, foi Ernesto Che Guevara”.
44
Os autores mais conhecidos da Teoria do Desenvolvimento, cujas idéias e trabalhos foram expostos
fundamentalmente em meados do século XX, são: Rosenstein-Rodan (1943), Ragnar Nurske (1953) e Arthur
Lewis (1954), tidos como teóricos do desenvolvimento equilibrado. Para uma análise a respeito de suas obras,
ver: Agarwala e Singh (1969). Também são importantes referências as obras de Albert Hirschman (1961) e
Gunnar Myrdal (1960), tidos como sendo teóricos do desenvolvimento desequilibrado.
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desenvolvimento, ou um continuum evolutivo, que conduziria os países de uma etapa de
subdesenvolvimento para outra de desenvolvimento, bastando para isso a adoção de
determinadas ações econômicas, sociais e políticas necessárias à decolagem econômica (ou
take off)45. Dessa forma
o subdesenvolvimento seria uma etapa prévia ao desenvolvimento econômico pleno
(quando já se completou o desdobramento setorial), existindo entre os dois o
momento da decolagem – do take off, para utilizar o jargão da época – no qual a
economia em questão ostentaria já as condições para assegurar um desenvolvimento
auto-sustentado.

Um segundo aspecto a se considerar no âmbito da teoria do desenvolvimento é a
relação entre desenvolvimento e modernidade, como destaca Dos Santos (2000) e Marini
(1992). O desenvolvimento se apresenta de forma indissociável da modernidade, isto é,
implicaria, para se concretizar, a aceitação da modernização econômica, social, institucional e
ideológica do país – desde que se entendesse por “moderno” a aceitação dos valores europeus
e, no Pós-Segunda Guerra, norte-americanos. No entanto, nos países que ainda não haviam
passado por esse processo de modernização, poderiam surgir crises resultantes do conflito
entre o velho, arcaico, atrasado, o bárbaro, e o novo, moderno, desenvolvido. Trata-se do
chamado dualismo estrutural, tema importante no âmbito da sociologia e antropologia daquele
momento.
Um terceiro, e último, aspecto é a questão metodológica no âmbito da teoria do
desenvolvimento. De acordo com Marini (1992, p. 72-73)
Na medida em que desenvolvimento e subdesenvolvimento eram, no fundo, a
mesma coisa, ou seja, momentos de constituição da mesma realidade, só poderiam
ser diferenciados mediante a aplicação de critérios quantitativos, os únicos
adequados para situar uma economia neste ou naquele ponto da escala evolutiva.
Assim, o subdesenvolvimento se definiria por uma série de indicadores – produto
real, grau de industrialização, renda per capita, índices de alfabetização e
escolaridade, taxas de mortalidade infantil e de esperança de vida etc. – destinados a
classificar as economias do sistema mundial e a registrar seu avanço no processo de
desenvolvimento. Salta aos olhos o inconveniente dessa metodologia. Primeiro, ao
ser essencialmente descritiva, não oferecia qualquer possibilidade explicativa.
Segundo, o resultado a que chegava era uma perfeita tautologia: uma economia
apresentava determinados indicadores porque era subdesenvolvida e era
subdesenvolvida porque apresentava esses indicadores.

É precisamente no contexto histórico de surgimento das principais teses da teoria do
desenvolvimento, que se insere a criação da Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL), cujo marco constitutivo pode ser considerado a publicação de um documento, em
45

Nesse sentido, a obra de Rostow (1965) é uma das principais referências para a compreensão das ditas “etapas
do desenvolvimento” a serem seguidas pelos países subdesenvolvidos.
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1950, intitulado Informe Econômico da América Latina de 1949, e no qual fica clara a
importância da teorização acerca do desenvolvimento.46 De acordo com Dos Santos (2000,
p.74), a CEPAL oferecerá nesse momento
um fundamento de análise econômica e um embasamento empírico, assim como um
apoio institucional, à busca de bases autônomas de desenvolvimento [para a
América Latina]. Estas se definiriam por intermédio da afirmação da
industrialização como elemento aglutinador e articulador do desenvolvimento,
progresso, modernidade, civilização e democracia política.

A CEPAL se torna então uma agência de difusão da teoria do desenvolvimento, ainda
que não se possa reduzir sua importância a isso, principalmente devido à originalidade de
muitas de suas contribuições.
Em termos teóricos, a principal contribuição da CEPAL, foi sua crítica à teoria
clássica do comércio internacional, cujo fundamento é a chamada lei das vantagens
comparativas, desenvolvida principalmente nas obras de Ricardo ([1817] 1996; [1815] 2000),
considerado o primeiro economista a argumentar coerentemente que o livre comércio
internacional poderia beneficiar dois países, mesmo que um deles produzisse todas as
mercadorias comercializadas mais eficientemente do que o outro. De acordo com Ricardo, um
país não precisa ter uma vantagem absoluta (maior eficiência de produção ou o uso de menos
trabalho) na produção de qualquer mercadoria, para que o comércio internacional entre ele e
outro país fosse mutuamente benéfico. Dois países poderiam se beneficiar do comércio se
cada um tivesse uma vantagem relativa na produção de determinada mercadoria, ou seja, se a
razão entre o trabalho incorporado às duas mercadorias fosse diferente entre os dois países, de
tal forma que cada um deles poderia ter pelo menos uma mercadoria na qual a quantidade
relativa de trabalho incorporado fosse menor do que a do outro país (HUNT, 1981, p. 137).
De posse dessa formulação, no âmbito da teoria econômica, os chamados modelos
neoclássicos de comércio internacional, como o conhecido Hecksher-Ohlin-Samuelson,
defendem a especialização dos países segundo a dotação de fatores de produção, ou seja, os
países com elevada concentração de capital deveriam centrar-se na produção industrial, ao
passo que aqueles abundantes em terra e trabalho, na produção agrícola.47 Trata-se, pois, de
um desdobramento do argumento ricardiano das vantagens comparativas.

46

Os principais expoentes do pensamento cepalino naquele momento foram Raul Prebisch – responsável direto
pelo Relatório de 1949, Anibal Pinto, Celso Furtado, Victor Urquidi e Aldo Ferrer.
47
Trata-se de um argumento caro, por exemplo, a um dos principais autores da Teoria do Desenvolvimento
Equilibrado, Paul Rosentein-Rodan (1943) (AGARWALA; SINGH, 1969, p. 253).
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De acordo com Martins (2006, p. 926), a divisão internacional do trabalho, nos termos
propostos por David Ricardo, se desenvolveu plenamente durante a vigência da hegemonia
britânica. O imperialismo combinou na América Latina neocolonialismo e a ideologia da livre
concorrência, com o que a região, que alcançou sua independência colonial no pós 1820 (com
exceção de Cuba e Porto Rico), vinculou-se ao esquema da divisão internacional do trabalho
pela adesão de suas oligarquias nacionais a esse pensamento – como bem o comprova a
defesa de uma suposta vocação agrícola desses países. No entanto, na prática, a deterioração
dos termos de troca observada no comércio internacional, principalmente no pós-1860,
sinalizava para o “ônus da especialização em setores de baixa tecnologia”. Associada a esse
ônus, a exaustão da hegemonia britânica deu lugar, na região latino-americana, ao
florescimento do pensamento nacional-desenvolvimentista, principalmente nas décadas de
1940 e 1950.
Com isso, toda a literatura cepalina sobre desenvolvimento produzida nos anos 1940 e
1950 (a respeito de um processo que remonta a 1870), com destaque para Raul Prebisch
(1949) e Celso Furtado (1967), argumenta que a deterioração dos termos de troca seria uma
“debilidade congênita” da condição periférica dos países latino-americanos, dado que, na
divisão internacional do trabalho, a região se consolidou como sendo historicamente
exportadora de produtos primários e, analogamente, importadora de produtos elaborados, de
maior conteúdo tecnológico, de maior valor agregado. A deterioração dos termos de troca
significa que, estruturalmente, a relação dos preços dos produtos que os países periféricos
latino-americanos exportam (basicamente produtos primários) frente aos preços dos produtos
que eles importam (basicamente produtos de maior valor agregado, industrializados) diminui,
de forma que o poder de compra das exportações dos periféricos tende a cair frente aos países
centrais.
Prebisch, no clássico texto de 1949, argumenta que, como os preços tendem a
responder a variação dos custos (dentre eles os salários), na fase descendente do ciclo
econômico, de menor crescimento (ou de decrescimento), como os trabalhadores nos países
centrais são mais organizados, existe uma rigidez do salário e, portanto, dos preços dos
produtos dos países centrais (geralmente industrializados e que, portanto, serão exportados
aos periféricos). Assim, esses preços sobem na alta do ciclo e não caem na baixa. Por isso, a
relação entre o preço dos produtos dos países periféricos exportados e o preço dos produtos
dos países centrais que são importados pelos periféricos tende a cair. A pressão por maiores
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salários nos centros (industrializados) explicaria a origem do dinamismo tecnológico, ou seja,
os maiores salários determinarim a introdução de máquinas e técnicas poupadoras de mão de
obra. Na periferia, por outro lado, o excedente de mão-de-obra restringiria a organização da
classe trabalhadora e sua pressão por aumentos salariais. O resultado é um desestímulo à
inovação por parte da classe capitalista.
A condição de região exportadora de matérias-primas se agravaria mais ainda quando
se pensa em termos de elasticidade48, ou seja, os produtos primários têm baixa elasticidaderenda, o que significa que a quantidade demandada não sobe muito quando a renda aumenta,
enquanto os produtos manufaturados têm alta elasticidade, isto é, a demanda aumenta quando
a renda se eleva. Assim, quando cresce a renda agregada nos países periféricos, a demanda
por importações cresce mais do que proporcionalmente, gerando problemas no Balanço de
Pagamentos. Diante desse cenário, a solução para o estrangulamento externo dos países
latino-americanos passaria, segundo Prebisch, pela necessidade imprescindível de alavancar o
processo de industrialização.
De acordo com Medeiros e Serrano (2001, p. 107)
O ponto central para o qual Prebisch tentou chamar a atenção era o de que se os
países latino-americanos se mantivessem, à guisa de supostas ‘vantagens
comparativas’, especializados em exportar produtos agrícolas de baixa elasticidaderenda e em importar produtos industriais de alta elasticidade, a necessidade de
fechar as contas externas tornaria inevitável que os países crescessem a longo prazo
a taxas menores do que os países industrializados. Tal constatação decorria da
diferença das elasticidades-renda das importações, que tinham tendência estrutural a
acelerar-se em relação às exportações. Nessas condições, a única maneira de
adequar o montante de importações à chamada ‘capacidade de importar’ dada pelas
exportações era por meio da redução do ritmo de crescimento da economia.

Furtado e Prebisch argumentavam que a divisão internacional do trabalho teria levado
à cristalização de estruturas que possibilitaram a concentração da renda em favor dos países
industrializados mediante a deterioração, a longo prazo, dos termos de troca dos países
especializados na exportação de matérias-primas, e defendiam com vigor a industrialização,
que deveria ser conduzida através de um processo de substituição de importações, ou seja,
estimular-se-ia a industrialização dos países latino-americanos, de tal forma que estes
passassem a produzir internamente aquilo que antes necessitavam importar. Sem
industrialização, haveria uma pesada e contínua deterioração dos termos de troca, sendo
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Em análise microeconômica, a elasticidade designa uma medida de sensibilidade de variação de uma variável
como resposta à oscilação de uma outra variável.
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impossível equilibrar o Balanço de Pagamentos dada uma pauta exportadora em produtos
primários e outra importadora em bens industriais.
Segundo Martins (2006, p. 926-927), Prebisch pensava num processo de substituição
de importações a ser executado num prazo longo e que demandaria alto grau de planejamento,
em função da escassez de divisas nacionais, um problema característico das economias
periféricas e que precisaria ser administrado. Essa industrialização seria executada em três
etapas, quais sejam: (i) os bens de consumo leve deixariam de ser importados e seriam
importadas máquinas necessárias à sua produção; (ii) a segunda etapa seria a de substituição
da importação dos bens de consumo duráveis e, (iii) por fim, a última etapa seria caracterizada
pela internalização da indústria produtora de bens de capital (D1, ou departamento 1, como
denomina Marx, ou seja, “meios de produção para produção de outros meios de produção”).
Na prática, os recursos provenientes das exportações se mostraram insuficientes para garantir
a passagem da primeira para a segunda etapa do processo de desenvolvimento por
substituição de importações, com o que, a partir da década de 1950, o capital estrangeiro
assumiu a implantação da indústria produtora de bens de consumo duráveis nos países latinoamericanos.
Em termos práticos, o processo de desenvolvimento por substituição de importação,
levado a cabo em grande parte dos países latino-americanos, começa a dar sinais claros de
esgotamento nos anos 1960. Naquele momento, foram várias as revisões no interior do
pensamento nacional-desenvolvimentista que procuraram entender e encontrar soluções para
o estancamento do processo, dentre as quais se destacam as obras de Raul Prebisch (1963;
1964), Anibal Pinto (1965), Celso Furtado (1966; 1967) e Maria da Conceição Tavares
(1964).
De acordo com Prebisch (1963; 1964), existiram importantes estrangulamentos
internos e externos ao processo de desenvolvimento por substituição de importações. Destacase o fato de que a tecnologia utilizada no processo de industrialização, importada dos grandes
centros capitalistas e poupadora de mão-de-obra, não só não teria resolvido, como agravado o
problema do desemprego estrutural nos países periféricos. No front externo, o protecionismo
promovido pelos países centrais seria uma importante barreira ao desenvolvimento. Diante
disso, Prebisch propunha um conjunto amplo de medidas, que incluíam reforma agrária – um
tema não trabalhado no âmbito da teoria do desenvolvimento cepalina nos anos 1950; a
tributação sobre produtos de luxo, como forma de aliviar a balança comercial, auxiliando a
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problemática escassez de divisas; a diversificação dos destinos das exportações; impulsionar a
integração comercial da América Latina; “organizar fundos internacionais de defesa dos
preços dos produtos primários e aceitar o ingresso do capital estrangeiro, ainda que de
maneira transitória, para solucionar a escassez de divisas” (MARTINS, 2006, p. 927).
Para Pinto (apud MARTINS, 2006, p. 927), o incipiente processo de desenvolvimento
por substituição de importações, tinha como principal problema a heterogeneidade estrutural
das economias latino-americanas, ou seja, haveria no interior desses países setores mais
dinâmicos que, em articulação com o Estado, se apropriariam das rendas geradas nos setores
atrasados (ou menos dinâmicos). Pinto aponta então que uma redistribuição de renda,
conduzida pelo Estado, se fazia necessária para retomar o dinamismo do projeto
desenvolvimentista na região, sendo que essa redistribuição deveria ser levada a cabo em
favor dos polos atrasados da economia e, portanto, em detrimento do polo moderno.
Assim como Prebisch, Furtado (1966; 1967) apontava para o problema do persistente
desemprego estrutural na região. Para Furtado, ao não solucionar esse problema, o modelo de
desenvolvimento por substituição de importações havia fracassado. O resultado seria um
reduzido mercado interno e um descompasso em relação à capacidade produtiva gerada no
momento anterior, o que levaria, portanto, a uma concentração de renda cada vez maior e à
estagnação produtiva dos países que adotaram aquele modelo, além da acentuação da
deterioração dos termos de troca (MARTINS, 2006, p. 927).
Por fim, para Tavares (1964), a solução para o estrangulamento do processo de
desenvolvimento que, como destacado anteriormente, implicava avançar em direção a
segunda e terceira etapa do processo de industrialização, estava na abertura ao capital
estrangeiro de forma estrutural (e não mais transitória, como propôs Prebisch). Além disso,
seria preciso melhorar a capacidade de compra dada pelas exportações, o que dependeria da
promoção de uma reforma agrária que incorporasse a massa de trabalhadores desempregados,
gerando assim renda, investimento, e assim sucessivamente; e também da maior capacidade
de produzir e exportar produtos de maior valor agregado (manufaturados). Por fim, seria
preciso a “integração comercial da região para elevar a demanda internacional dos produtos
de exportação e reduzir as importações” (MARTINS, 2006, p. 927).
Em termos práticos, segundo Marini (1992, p. 81), o esgotamento do modelo de
desenvolvimento por substituição de importações ocorreu porque o processo foi
implementado “sobre a base de uma demanda pré-existente de bens de consumo, que fazia
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dos investimentos nesse setor os mais rentáveis e permitia que o processo de produção se
sustentasse graças à importação crescente de bens de capital”, com o que sua continuidade
dependia de uma crescente capacidade de importar, o que significa também uma crescente
necessidade de gerar divisas para fazer face ao aumento das importações. No entanto, a
capacidade de importar continuava sendo travada, no caso dos países periféricos, pela
deterioração dos termos de troca. A outra fonte de divisas externas era o aporte de capitais
estrangeiros provenientes de investimentos diretos, empréstimos, financiamentos e doações
que, após completarem seu ciclo de valorização na periferia, passam a remeter crescentemente
lucros e dividendos para o exterior, agravando a escassez de divisas e, por extensão, a
situação do Balanço de Pagamentos.49
Em termos teóricos, ainda de acordo com Marini (1992, p. 75), a CEPAL certamente
compreendeu de forma acertada a questão da deterioração dos termos de troca. No entanto,
esta proposição seria aprofundada e sua elaboração tomaria contornos mais claros no âmbito
da teoria marxista da dependência, “através da teoria da troca desigual, cuja pedra angular é a
idéia de que o desenvolvimento de alguns países resulta precisamente do que determina o
subdesenvolvimento dos demais”. Para além dessa questão, mais de fundo, e que será
apresentada mais detalhadamente na sequência, seria preciso destacar antes dois problemas da
teoria cepalina da deterioração dos termos de troca: 1) seria razoável afirmar que, no caso dos
países centrais – ainda que a CEPAL tenha acertadamente compreendido a tendência a
elevação persistente dos preços dos produtos industrializados, principalmente em função dos
salários –, seria de se esperar que os ganhos de produtividade, resultantes principalmente da
introdução de tecnologia poupadora de mão-de-obra no processo produtivo, se transferissem
aos preços dos produtos, salvo situações em que a estrutura de mercado se mostra atípica,
como é o caso da existência de monopólio e, 2) outro aspecto a se considerar é que, mesmo
nos países periféricos, verificou-se um aumento da produtividade do trabalho como resultado
da introdução de novas técnicas de produção, o que efetivamente levou a essas economias
algum ganho de competitividade, o que também contraria, em alguma medida, a tese da
deterioração dos termos de troca.

49

Este novo aspecto da dependência nos anos 1960 é destacado na obra de Caputo e Pizarro (1970). Ao contrário
de resolver os problemas de financiamento externo, característica das economias dependentes, o investimento
direto estrangeiro aprofundou o problema em virtude da deterioração estrutural da balança de serviços com a
transferência crescente de lucros e dividendos para os centros capitalistas.
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Entende-se aqui que a limitação teórico-analítica do pensamento estruturalista da
CEPAL, no tocante à inserção subordinada das economias periféricas na divisão internacional
do trabalho, decorre da desconsideração da dialética que existe entre a produção de valor e a
apropriação de valor, em função da elevação da produtividade. A consideração dessa dialética
produção-apropriação requer o tratamento do comércio internacional com base na teoria
marxista do valor, como irá fazer Marini, em sua obra Dialética da Dependência, de 1973, e
não a partir da teoria ricardiana do valor (RICARDO, 1996), para a qual valor (produção) e
preço (apropriação) são quase sinônimos. É justamente à filiação ricardiana da CEPAL, no
que se refere à teoria do valor, que se deve atribuir os limites da explicação da inserção
diferenciada das economias centrais e periféricas na divisão internacional do trabalho.50
Com isso se quer dizer que, com o esquema centro-periferia, ainda que a CEPAL
consiga ir muito além das clássicas teorias do desenvolvimento, mantém-se fiel à
interpretação segundo a qual o desenvolvimento econômico é um continuum, ou seja,
diferentemente da teoria da dependência,
a CEPAL não considerava o desenvolvimento e o subdesenvolvimento como
fenômenos qualitativamente diversos, marcados pelo antagonismo e a
complementaridade[...] mas tão somente como expressões quantitativamente
diferenciadas do processo histórico da acumulação de capital. Isto implica que,
através de medidas corretivas aplicadas ao comércio internacional e da
implementação de uma política econômica adequada, os países subdesenvolvidos
veriam abertas as portas de acesso ao desenvolvimento capitalista pleno, pondo fim
à situação de dependência em que se encontravam ante os grandes centros.
(MARINI, 1992, p. 77-78)

Além dos elementos apontados anteriormente, a CEPAL assumiu uma concepção
idílica de Estado, segundo a qual este se coloca acima da sociedade e é dotado de
racionalidade própria, ou seja, apresentou uma postura ambígua, na medida em que as
análises econômicas tinham como pressuposto leis objetivas de funcionamento da economia e
interesses econômicos se enfrentando pesadamente, mas, por outro lado, adotava a ideia “de
um mundo entendido como o campo de relacionamento entre Estados, prontos a substituir o
enfrentamento pela negociação e as leis econômicas pelo desejo da cooperação” (MARINI,
1992, p. 78).

50

Note-se que diversos autores cepalinos, dentre eles, por exemplo, Furtado (1967), negam a teoria ricardiana da
divisão internacional do trabalho (ou teoria das vantagens comparativas), mas assumem a teoria do valor de
Ricardo (1996).
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Em grandes linhas, o desenvolvimentismo foi a ideologia da burguesia industrial
latino-americana que, por um lado, fazia com que o proletariado industrial e a classe média
assalariada vislumbrasse mais emprego e maiores salários, e, por outro lado, exigia do
capitalismo central novos padrões de relacionamento com os países periféricos, criticando,
por exemplo, a tradicional divisão internacional do trabalho. Nesse contexto, a burguesia
industrial amplia seu raio de manobra, mesmo dentro do Estado, frente à burguesia agrárioexportadora sem, no entanto, tocar em questões fundamentais, como é o caso da reforma
agrária, por exemplo (MARINI, 1992).
A crise do desenvolvimentismo é, em grande medida, devida à incapacidade dessa
teoria, e da prática que lhe corresponde, de reproduzir experiências de desenvolvimento nos
diversos países periféricos. Como afirma Dos Santos (2000, p.21):
no início da década de 1960 essas teorias [do desenvolvimento] perdem sua
relevância e força em razão da incapacidade do capitalismo de reproduzir
experiências bem-sucedidas de desenvolvimento em suas ex-colônias, que, em sua
maioria, iniciavam o processo de sua independência a partir da Segunda Guerra
Mundial. Mesmo países que apresentavam taxas de crescimento econômico bastante
elevadas, como os latino-americanos, cuja independência política havia sido
alcançada no princípio do século XIX, estavam limitados pela profundidade da sua
dependência econômica e política à economia internacional. Seu crescimento
econômico parecia destinado a acumular miséria, analfabetismo e uma distribuição
de renda desastrosa. Era necessário buscar novos rumos teóricos.

Entende-se aqui, seguindo o caminho de Marini (1992), que esses novos rumos
teóricos são construídos no âmbito da teoria marxista da dependência, tema tratado na
próxima seção.

2.2 Os novos rumos: uma aproximação à teoria da dependência
A presente seção tem como objetivo aprimorar a tentativa de aproximação da teoria da
dependência, dando especial ênfase à análise de sua vertente marxista. De forma preliminar é
possível afirmar que, em termos de contextualização histórica, a teoria da dependência,
enquanto corrente estruturada de pensamento, se desenvolve nos anos 1960, principalmente a
partir de um conjunto de trabalhos elaborados por intelectuais latino-americanos no período
compreendido entre 1964 e 1967.
No ambiente que precede a constituição da teoria da dependência, fundamentalmente
nos anos 1950, se constitui na América Latina uma esquerda não-alinhada com os partidos
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comunistas, “saída em geral das fileiras dos movimentos populistas e com forte incidência,
em sua composição social, de estudantes, intelectuais em geral e jovens militares” (MARINI,
1992, p. 86), que se opõe frontalmente à tese de diversos partidos comunistas da região,
segundo a qual o incipiente desenvolvimento das forças produtivas para a transformação
radical dessas sociedades, exigiria o cumprimento de um “gradualismo reformista”, para o
qual as ideias provenientes da CEPAL ofereceram sustentação teórica, política e prática.
Assim, seguindo a linha programática traçada pelos partidos comunistas, seria preciso que a
burguesia nacional latino-americana levasse adiante a revolução burguesa, nos moldes dos
países capitalistas centrais, para que, numa etapa posterior, se pensasse na revolução
socialista.
De acordo com Prado e Meireles (2010, p.173):
a ideologia dos Partidos Comunistas latino-americanos se apoiava numa teoria de
etapas do desenvolvimento capitalista, pregando que os países do então chamado
Terceiro Mundo se encontravam em estágios feudais ou semifeudais. O resultado
político desse diagnóstico levava à idéia de que era necessário fomentar, através de
uma aliança tática com as burguesias nacionais, o desenvolvimento capitalista nos
países latino-americanos, pois estes teriam que passar por uma “revolução burguesa”
antes de imaginar a posterior “revolução proletária”.

O que, de fato, os comunistas latino-americanos apregoavam era o
[...] lema da revolução democrático-burguesa, anti-feudal e anti-imperialista, ao
mesmo tempo que postulam a existência de uma burguesia nacional capaz de levá-la
a cabo. [...]. [Assim], correspondendo ao período em que os PCs [Partidos
Comunistas] se batem pela criação de uma frente única entre a burguesia e o
proletariado, a CEPAL lhes oferece de bandeja uma burguesia nacional e uma
teorização sobre os mecanismos de exploração capitalista internacional próxima à
teoria de imperialismo. (MARINI, 1992, p. 86) 51

A assim chamada esquerda não comunista ou “esquerda revolucionária” fomentou
uma nova ideologia, cuja característica era o vínculo estreito entre a luta anti-imperialista e a
luta anticapitalista – ainda que não estivesse explícita a concordância em relação aos ideais
socialistas. Essa luta contra as teses dos partidos comunistas latino-americanos implicava se
defrontar com as teses cepalinas, sem que, no entanto, tenha sido construída por parte dessa
esquerda revolucionária “uma formulação alternativa sistemática a essas teses” (MARINI,
1992, p. 86-87).
51

Segundo Marini (2005), pela natureza do processo de transição ao capitalismo dos países da América Latina,
não há a configuração de uma “burguesia nacional” na região que seja comparável àquela que permitiu a
revolução democrático-burguesa nos países centrais. A relação de dependência externa de capitais (tecnologia e
ingresso de divisas) impõe aos países periféricos os interesses imperialistas, com o que a burguesia latinoamericana apresentaria movimentos tático-estratégicos, que oscilariam entre alianças conservadoras e alianças
reformistas – isto explicaria o apoio ao golpe militar de 1964 no Brasil, por exemplo.
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A história, no entanto, se mostrou mais transgressora do que poderiam imaginar as
teses dos partidos comunistas, isto porque a Revolução Cubana em 1958/1959
[...] ao não se encaixar nos modelos supostamente marxistas definidos desde
Moscou, abriu definitivamente as portas para a crítica tanto teórica como prática aos
PCs. Foi precisamente no calor dessa crítica que os estudos marxistas da
dependência fizeram sua entrada nas ciências sociais da América Latina. (PRADO;
MEIRELES, 2010, p.173)

Prado e Meireles (2010, p.174) sintetizam da seguinte forma os fatores que
contribuíram para explicar o florescimento da vertente marxista da teoria da dependência:
[a] tradição revolucionária latino-americana [dos quais são exemplos marcantes Juan
Carlos Mariátegui e Julio Antonio Mella]52 , a herança do próprio marxismo e das
teorias criadas a partir dele em consonância com a luta política a partir da
experiência russa, e os aportes historiográficos que buscavam analisar o papel da
América Latina na consolidação do sistema mundial [como, por exemplo, a obra de
Caio Prado Junior] –, é necessário também recordar um acontecimento importante,
que ajuda a explicar o surgimento inicial e a força teórica e política do que logo se
tornou a vertente marxista da teoria da dependência: a reunião de uma série de
intelectuais, muitos deles exilados de seus países de origem, no Chile desde meados
de 1960 até o fatídico golpe militar contra Salvador Allende em 1973.

É importante destacar ainda outro fator: o papel empreendido naquele momento pela
obra Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, de André Gunder Frank,
originalmente publicada em inglês em 1967 e em espanhol no ano de 1970, e que, em grandes
linhas, procura demonstrar “como, pela própria natureza exploratória do capitalismo, há uma
tendência contínua e crescente de transferência do ‘excedente econômico’ produzido nos
satélites para as metrópoles” (PRADO; MEIRELES, 2010, p.175). Em sua obra, Frank (1974,
p. 13) afirma que a condição de dependência não pode ser considerada
como una relación generalmente “externa” impuesta a todos los latinoamericanos
desde fuera e contra su voluntad, sino que la dependencia es igualmente una
condición “interna” e integral de la sociedad latinoamericana, que determina a la
burguesía dominante en Latinoamerica, pero a la vez es consciente y gustosamente
aceptada por ella. Si la dependencia fuera solamente “externa” podría argumentarse
que la burguesía “nacional” tiene condiciones objetivas para ofrecer una salida
“nacionalista” o “autónoma" del subdesarrollo. Pero esta salida no existe – según
nuestro argumento – precisamente porque la dependencia es integral y hace que la
propia burguesía sea dependiente.

A obra de Frank empreendeu ainda dura crítica às teses dos partidos comunistas
latino-americanos e ao desenvolvimentismo, o que causou enorme impacto no ambiente de

52

“Após a morte de Mella e Mariátegui, iniciou-se um processo de degradação do pensamento marxista na
América Latina que duraria várias décadas. Uma das exceções, durante os anos 1930, foi o sociólogo argentino
Aníbal Ponce (1889-1938). [...]” (LÖWY, 2006, p. 26).
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efervescentes discussões acadêmicas e políticas da época, e suscitou ainda o debate teórico
entre os chamados “endogenistas” e “exogenistas”.
De acordo com Osorio (2004, p. 130), em suas concepções iniciais, a versão latinoamericana da dependência é assumida como um fenômeno externo, ou seja, “se entiende que
las economías de la periferia están subordinadas y dependen de las decisiones y vaivenes que
suceden en el centro desarrolado”, isso significa que fatores externos determinariam e
alterariam o funcionamento das estruturas produtivas existentes na região. A limitação dessa
análise se dá na medida em que “la noción de dependencia no permite analizar el
comportamiento de estas economías y los fatores que desde dentro reproducen el
subdesarrollo”. Essa vertente de pensamento ficou conhecida como “exogenista”, podendo
ser caracterizados nessa perspectiva, alguns trabalhos produzidos pela CEPAL.
Por outro lado, em contraposição à explicação exogenista e, sobretudo, às análises
marxistas para o “atraso” da região latino-americana, tem-se a corrente de pensamento
conhecida como “endogenista” ou anti-dependentista, que chamará a atenção “sobre los
elementos internos para explicar el subdesarrollo”. Para os endogenistas, a chave para a
compreensão do subdesenvolvimento latino-americano estava no estudo das relações de
produção em interação com as forças produtivas da região. Assim, como no caso anterior,
salta aos olhos a limitação metodológica pela teoria aqui exposta, na medida em que não se
compreende que aqueles aspectos “una vez inscrita América Latina en los circuitos del
comercio internacional, sólo se pueden explicar a la luz de las vinculaciones de la zona con el
mercado mundial” (Osorio, 2004, p. 131).
Um dos principais problemas que permeava o debate entre as principais correntes de
pensamento social latino-americano naquele momento era compreender se entre os séculos
XVI e XIX a América Latina foi feudal (como defendiam os endogenistas) ou capitalista.53
Essa problemática estava relacionada, na verdade, com o corte epistemológico que cada
vertente considerava, como bem coloca Osorio (2004, p. 131): qual deveria ser a unidade de
análise? A “América Latina aislada, y sus relaciones sociales internas? [ou] El sistema
mundial, desconociendo las relaciones sociales internas?”.

53

Para André Gunder Frank e Inmanuel Wallerstein, por exemplo, a “América Latina es capitalista porque su
producción está incidiendo en favorecer el avance de ese sistema a nivel planetario”, já para “Laclau, Sempat
Assodourian y otros, América Latina es feudal o a lo menos precapitalista, por el peso de las relaciones serviles y
esclavistas en su interior” (OSORIO, 2004, p. 131-132).
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Uma solução para esse impasse epistemológico, o qual Osorio (2004, p. 132)
denomina de “diálogo de surdos”, está em abrir mão do maniqueísmo, ou seja, analisar o
fenômeno assumindo que ambas as perspectivas ajudam a elucidá-lo. No entanto, ainda que
alguma corrente de pensamento assumisse essa perspectiva, permaneceria um aparente
paradoxo, qual seja, considerando que a América Latina se estabeleceu como região de
fundamental importância para o avanço e consolidação de uma “nova organização reprodutiva
mundial”, o sistema capitalista o fez reproduzindo modalidades atrasadas de exploração, com
o que se tem a conformação de sociedades que são uma amalgama entre o “arcaico” e o
“moderno” – o chamado “dualismo estrutural”.54
A solução para o problema foi encontrada unindo-se a perspectiva da economia
mundial capitalista (ou lógica do capitalismo em escala mundial) a uma teoria original e que
procurava dar conta de uma forma particular de organização capitalista, distinta de outras
formas possíveis e que, portanto, não comportava identificações com qualquer “modelo” até
então estabelecido, ou seja, “el problema pasaba por encontrar una perspectiva que integrara
ambas perspectivas y las categorias [que lhes correspondiam] [...] pero no como
‘deformación’” (OSORIO, 2004, p. 132).
As primeiras reflexões da CEPAL cumpririam esse papel, ao empreender uma
primeira ruptura com a tese clássica do comércio internacional – como analisado
anteriormente. No entanto, esses avanços começam a esvaziar-se à medida que o processo de
desenvolvimento por substituição de importações não alcançou os resultados esperados.
Ganha fôlego então, no interior da Comissão, o tema das reformas, que dão vida aos estudos
da chamada “marginalidade” social, colocando ênfase na necessidade de se pensar os
problemas latino-americanos em outros termos. É nesse ambiente que ocorreria uma segunda
ruptura, agora no próprio interior da CEPAL. Segundo Osorio (2004, p. 133):
El tema de las particularidades del capitalismo periférico o dependiente tiende a
convertirse en un tema central de reflexión. El espacio principal de estos nuevos
enfoques toma asiento en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y
Social (ILPES), organismo dependiente de CEPAL, creado en 1962, y que logra
reunir – a diferencia de CEPAL, en donde predominan los economistas – a
científicos sociales provenientes de diversas disciplinas sociales, como resultado de
la percepción de que los problemas del (sub)desarrollo requerían de visiones
multidisciplinarias.

54

Por isso as “revoluções” na periferia foram processos de “modernização” e não de transformação da forma
social capitalista (ainda que houvesse intencionalidade para isso).
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Insere-se nesse segundo momento de ruptura e reflexão acerca do capitalismo
periférico e dependente, a obra Dependencia y desarrollo en América Latina, de Fernando
Henrique Cardoso e Enzo Faletto, de circulação interna do ILPES desde 1966, mas cuja
publicação se deu apenas em 1969. A obra deixa explícita a vinculação entre o “externo” e o
“interno” em sua análise sobre a dependência, o que abrirá frutíferas perspectivas para
análises posteriores. A obra supera ainda a ênfase no “econômico”, que caracterizava os
trabalhos da CEPAL, “otorgando al análisis de las clases y sus alianzas una significativa
importancia" (OSORIO, 2004, p. 133-134).
Aqui é preciso fazer um importante esclarecimento. É possível dividir a teoria da
dependência em duas vertentes. Uma primeira vertente tem como principais referências as
obras de Fernando Henrique Cardoso, Osvaldo Sunkel, Aldo Ferrer, Celso Furtado, Hélio
Jaguaribe e Aníbal Pinto, e ficaria conhecida como “reformista”, ou seja, são autores
“orientados pelos preceitos modernizadores e desenvolvimentistas”. Uma segunda vertente
ficaria conhecida como teoria marxista da dependência ou “dependentistas marxistasrevolucionários”. Diferentemente daqueles, para os autores dependentistas marxistas,
“somente pela via da revolução socialista na América Latina seria possível a superação dos
problemas intrínsecos à condição periférica” (KAY apud PRADO; MEIRELES, 2010, p.171).
Destacam-se nesse grupo os trabalhos de Ruy Mauro Marini, Theotônio Dos Santos, André
Gunder Frank, Oscar Braun, Vania Bambirra, Aníbal Quijano, Edelberto Torres-Rivas, Tomás
Amadeo Vasconi, Alonso García e Antonio García. No presente trabalho, ao retomar a teoria
da dependência em sua vertente marxista como referencial teórico, priorizam-se as obras de
alguns de seus expoentes, são eles: Marini (1992; 2005), Dos Santos (1978; 2000), Bambirra
(1974; 1978) e Caputo e Pizarro (1970).
Em que pese o que foi ressaltado anteriormente, Cardoso (1993, p. 91-93), definindose como um autor que “explícita ou implicitamente” utiliza-se da fonte metodológica da
dialética marxista, procura exercitar esse método, talvez como forma de atestar sua filiação.
Nesse sentido, destaca-se, primeiro, que esse exercício seria utilizado para criticar, ainda que
nas entrelinhas, aqueles que utilizam mecanicamente o método histórico-dialético marxista,
impondo ao mesmo um nível de abstração obrigatório, a partir do qual se poderia chegar a
forçosas generalizações. Assim, afirma que:
[...] se é certo que as análises sobre a dependência devem partir de processos sociais
reais, este ponto de partida reaparecerá no pensamento como resultado, como
síntese. Metodologicamente, trata-se de um esforço de elevação do particular para o
geral no qual as relações parciais (particulares) vão sendo circunscritas em teias de
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relações e vão se especificando e determinando de tal modo que a síntese resultante
(o todo, a totalidade) apareça, não como um amálgama confuso, indeterminado,
‘geral’, mas como um conjunto hierarquizado e articulado de relações. Este conjunto
articulado de relações só se alcança por intermédio da produção de conceitos que
ponham a nu o modo de relação entre as partes que compõem o todo e as leis de seu
movimento.
[...] Portanto, é inadequada a interpretação da ‘análise concreta’ das situações de
dependência em termos de ‘análises empíricas’ nas quais o conhecimento das partes
(encaradas como dados, isto é, como algo que a percepção apreende
independentemente dos conceitos, das teorias ou das ‘abstrações’) gera, por indução,
a síntese ‘concreta’. Bem como é inadequada a idéia de que a análise marxista supõe
que se determinem os atores e as conjunturas em termos de ‘aqui e agora’, numa
variante empobrecida de historicismo. Ambas as perspectivas são, de fato, variantes
do neopositivismo metodológico.

Em segundo lugar, após apresentar seu método de análise, Cardoso (1993, p. 91-93),
volta suas preocupações para as condições concretas da dependência, principalmente no que
diz respeito ao seu status teórico, e conclui:
A síntese a que me refiro nas ‘análises concretas’ supõe a elaboração dos conceitos
(elaboração esta, como se indicou na secção anterior, é teórico-prática) que
permitem organizar a unidade do diverso. Ao mesmo tempo esta ‘unidade’ não
apaga as diferenças, não dissolve as particularidades na ‘abstração’ representada por
idéias gerais.
Assim, a idéia de dependência, na medida em que se define no universo de discurso
teórico a que estou aludindo, nem é uma ‘categoria geral’ que dissolve as diferenças
entre as várias ‘partes’ que compõem uma situação de dependência, nem é apenas o
resultado da reprodução no pensamento de uma ou de cada uma das relações entre
classes, estados e economias. É uma ‘síntese de pensamento’ que reproduz um modo
de articulação deixando ver à tessitura pela qual a diversidade de relações se
hierarquiza e se unifica em um conjunto estrutural determinado.

Na sequência, o autor sustenta a ideia de que as condições impostas pelo imperialismo
e, portanto, as condições de dependência, configuram-se como processos, ou seja, são
relações estruturais, mas que não são imutáveis, a depender das relações sociais, das
tecnologias de produção, da disponibilidade de recursos naturais, etc. Dada a hierarquia de
determinação, essas mudanças em nível das estruturas precisam ser apreendidas através de
periodizações, que mostram a natureza das condições concretas de dependência. Nesse
sentido, Cardoso (1993, p. 104) afirma que
[...] a caracterização da atual etapa da dependência mostra que existe a possibilidade
de acelerar-se a industrialização nas economias periféricas. Esta verificação contém
uma série de implicações que, se levadas às últimas conseqüências, obrigam a
redefinir algumas interpretações sobre o imperialismo e o subdesenvolvimento.
Com efeito, o processo atual de divisão internacional do trabalho, impulsionado pelo
capitalismo monopólico e pela reorganização das empresas chamadas
multinacionais que passam a operar como ‘conglomerados’ nos quais se incorporam
distintos ramos de produção, abre a possibilidade da industrialização de áreas
periféricas do capitalismo.
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Por fim, Cardoso (1993, p. 120) apresenta a ideia central da categoria de capitalismo
dependente-associado, que sintetiza os diversos aspectos sustentados durante sua obra:
[...] dados os cortes histórico-estruturais antes referidos, da formação do Estado e de
seu relacionamento com a Sociedade, existe, mesmo hoje, uma simbiose entre o
Estado e a ‘sociedade civil’. Isto não significa que a sociedade seja a pura expressão
do estado, como pensam os românticos de direita, nem tampouco o Estado seja o
puro reflexo dos interesses econômicos da classe dominantes, como crêem os
esquerdistas mais simplórios. Às vezes – como nos períodos populistas – os círculos
de interesse ancorados no Estado amalgamam inclusive interesses populares no jogo
dos ‘anéis burocráticos’, incluindo neles os sindicatos, quando não até alguns
movimentos sociais, como as greves dirigidas.
Por certo, a estrutura de classes baliza e conforma os limites possíveis de acordos
entre grupos. A necessidade de expandir a acumulação é um norte certo para marcar
até que ponto podem ampliar-se e manter-se as conjunturas de poder organizadas
sob bases tão móveis como as acima caracterizadas.
Mas este parâmetro estrutural não deve obscurecer a análise das contradições
internas que este tipo de amálgama político gera. Especialmente no caso das formas
contemporâneas de dependência com industrialização é preciso pesquisar, em cada
situação, as oposições e conciliações entre interesses e as diferenças de visão de
mundo que o desenvolvimento dependente-associado gera quando tem no Estado
um princípio básico de regulamentação da vida econômica e política.

Aqui fica clara a convicção de Cardoso (1993) a respeito das sucessivas etapas pelas
quais o capitalismo mundial atravessa e que vão impondo um padrão dinâmico de mudanças
também à periferia, mas com possibilidades de inserção mundial, mais ou menos subordinada,
que variam de acordo com as especificidades de cada um dos países periféricos. Sua
interpretação também deixa clara a importância que se dá à compreensão do papel e da forma
do Estado na construção daquelas especificidades e, portanto, nas maiores ou menores
possibilidades de inserção externa autônoma.
Ainda que a importância da obra de Cardoso e de Faletto supere o que foi
anteriormente apresentado, é preciso destacar, que um primeiro flanco de crítica à obra desses
autores constitui-se em função de que “lo económico está presente en este estudio sólo como
un marco muy general, a partir del cual se desarrolla un análisis esencialmente sociológico”
(BAMBIRRA apud OSORIO, 2004, p. 133). Em segundo lugar, o distanciamento histórico
tornou possível observar que a obra de Cardoso e Faletto “expresa la confluencia entre una
reflexión que apunta a romper con la visión teórica e metodológica desarrollada por la
CEPAL, y el pensamiento marxista […]”.
Com relação a esse segundo aspecto, Dos Santos (2000) afirma que, na construção de
sua obra, Cardoso, primeiro, passou a acusar de um suposto “economicismo” a obra de
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autores dependentistas marxistas55 e, segundo, a insistir cada vez mais na negação de qualquer
“determinismo econômico” que pretendesse identificar “mecanicamente” a situação de
dependência de alguns países periféricos, ou seja, o autor passa a negar que a situação de
dependência e os seus desdobramentos (superexploração do trabalho, distribuição regressiva
de renda, marginalidade crescente, etc) sejam imanentes à lógica capitalista.
Cardoso passa então a defender a tese de que os limites que estão postos ao
desenvolvimento do capitalismo dependente são políticos e não econômicos, com o que
mudanças das condições políticas e geopolíticas mundiais ou regionais poderiam levar estes
países a superar a situação de dependência. Tratar-se-ia, portanto, de uma interpretação
weberiana da condição de dependência, na medida em que o Estado, visto como algo superior
e descolado da sociedade civil, poderia, via manejo adequado da política, conseguir uma
situação de inserção internacional que, se não superasse a condição de dependência, em
grande medida chegaria muito próximo dessa condição ótima. Como ficará claro mais
adiante, trata-se de uma interpretação bastante diversa daquela construída no âmbito da teoria
marxista da dependência.
Nesse sentido, é preciso destacar como se deu o trânsito dos precursores da teoria da
dependência para o marxismo. Além de representar a continuidade do método de análise
proposto por Marx (1988), ao qual também deram prosseguimento diversos autores no âmbito
do marxismo – dentre os quais se destacam Lênin, Rosa Luxemburgo, Kautsky, Bukhárin e
Trotsky (PRADO; MEIRELES, 2010), a teoria da dependência é produto de uma
multiplicidade de fatores histórico-conjunturais, como destacado no início dessa seção. Além
desses fatores, Osorio (2004, p. 134-135), afirma que, no âmbito do marxismo, a reflexão
acerca da dependencia “no partió de cero; se apoyó en diversos trabajos que se habían
realizado en años previos y que tenían como denominador común negar el carácter feudal de
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Após a publicação de Dialética da Dependência, em 1973, Cardoso e Serra (1978) afirmaram que a análise de
Ruy Mauro Marini era “economicista”. Trata-se de um tipo de crítica na qual “se hace palpable el sociologismo
reinante em las ciencias sociales latinoamericanas, em donde las esferas social y politica adquiren tanta
autonomía que se explican a sí mismas, dejando de lado la incidencia de la economía en la definición de los
procesos sociales” (OSORIO, 2004, p. 140). Outra crítica, que se desdobraria da interpretação “sociologista”,
afirma que a análise de Marini (2005) desconsidera as classes sociais e a luta de classes. Nesse caso, cabe
ressaltar, primeiro, que seria realmente curioso a possibilidade de empreender tal façanha tendo como referencial
teórico a obra de Marx (1988) e, segundo, a análise de classes aparece na obra de Marini no próprio
desdobramento das categorias que vão sendo elaboradas (como, por exemplo, quando analisa a
superexploração).
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la formación social latinoamericana”. Nesse sentido, foram pioneiros os trabalhos de Sergio
Bagú, os trabalhos iniciais de André Gunder Frank e de Luis Vitale.56
Bambirra (apud SOTELO VALENCIA, 2005, p. 185) apresenta seis aspectos que
influenciaram a formação da teoria marxista de dependência, são eles: (i) as análises de Marx
e Engels sobre a questão colonial, (ii) a polêmica dos socialdemocratas russos e de Lênin com
os narodniki populistas na Rússia, (iii) a teoria do imperialismo e o tratamento dado por ela à
questão colonial, principalmente nas obras de Hilferding, Rosa Luxeburgo e Lênin, (iv) a
polêmica no interior do Segundo Congresso do Comintern sobre a questão colonial, (v) a
criatividade (e a prática dela resultante) do pensamento de Mao Tse Tung e, portanto, da
experiência da Revolução socialista na China pós-1949 e, por fim, (vi) a obra de Paul Baran
sobre o problema do subdesenvolvimento, escrita nos anos 1950. À sistematização proposta
por Bambirra (1978), Sotelo Valencia (2005, p. 185) adiciona um sétimo, qual seja, o debate
travado com o marxismo endogenista e com as teses da CEPAL por jovens intelectuais e
militantes da esquerda revolucionária “identificada con los planteamientos de la Revolución
cubana y con los ideales libertarios y justicieros del socialismo”.
Nos termos de Marini (2005, p. 138), a América Latina, para além de ser uma região
pré-capitalista, é antes uma região de capitalismo sui generis, sendo que o estudo das
determinações que conduziram a essa situação “só adquire sentido se o contemplamos na
perspectiva do sistema em seu conjunto, tanto em nível nacional, quanto, e principalmente,
em nível internacional”. Do que se trata então esse capitalismo sui generis? Um capitalismo
que se constitui como uma totalidade, mas cuja dinâmica de funcionamento impôs a
construção e reprodução de países (ou zonas) periféricos e centrais. Nesse sentido, qual o
objeto de estudo da teoria da dependência, o seu marco teórico, método de análise, corte
epistemológico e o que se entende pela categoria de dependência na perspectiva marxista?
De acordo com Sotelo Valencia (2005, p. 188-189), o objeto de estudo da teoria
marxista da dependência é a formação econômico-social da América Latina, a partir de sua
integração subordinada à economia capitalista mundial, o que compreende o “período colonial
y la posindependencia, en la cual la economía exportadora cede paso a la formación de una
economía industrial capitalista dependiente que forja su proprio ciclo de reproducción”. Já o
marco teórico e o método de análise da teoria marxista da dependência, como destacado
anteriormente, é o marxismo, o qual parte da teoria do valor-trabalho elaborada por Marx
56

Segundo Osorio (2004, p. 141), assim como a obra de André Gunder Frank constitui o ponto mais alto no
trânsito da dependência ao marxismo, a obra de Ruy Mauro Marini funda a teoria marxista da dependência.
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(1988) e outras categorias analíticas desenvolvidas em suas obras “como ganância, renta de la
tierra y plusvalía”, mas “no se limita a ellas, aborda también los problemas sociopolíticos y
cuestiones particulares que atañen al debate político, la cultura, la tecnología y la educación”.
Assim, para analisar as formações sociais latino-americanas, a teoria marxista da
dependência parte da circulação mundial do capital, da análise do ciclo do capital dinheiro e
do capital mercantil para, na sequência, tratar de analisar a esfera de produção interna aos
países dependentes e periféricos e, por fim, demarcar a questão da formação das esferas da
circulação e realização próprias dessas economias (SOTELO VALENCIA, 2005, p. 190).
Portanto, como corte epistemológico, a teoria da dependência assume a economia mundial,
entendida como uma totalidade, o que a diferencia, por exemplo, da teoria ortodoxa do
comércio internacional que
[…] es incapaz de aprehender los elementos esenciales que explican la naturaleza y
sentido de las relaciones económicas internacionales. [...] [na medida em que
pressupõe a existência] de unidades económicas autónomas (países) que se
enfrentan obteniendo beneficios, niega la existencia de una economía mundial
capitalista estructurada, que constituye la totalidad fundamental a partir de la cual
pueden recuperarse las determinaciones más concretas. Es decir, la teoría ortodoxa
del comercio internacional comienza su análisis en lo particular (países) y, por ello,
su método no puede comprender las relaciones vitales que se estructuran en la
totalidad (la economía mundial). (CAPUTO; PIZARRO, 1970, p.38)

Se trata, portanto, assim como faz a teoria da dependência, de
[…] comprender que el propio desarrollo del sistema capitalista conduce a la
prolongación de unos países sobre los otros, particularmente de los países
dominantes sobre los países dependientes, en que aquéllos participan dentro de los
mercados nacionales de éstos. Lo concreto es que el desarrollo del sistema
capitalista genera un proceso de integración, cada vez más sólido, que hace perder
sentido a la percepción de países como unidades económicas separadas y estructura
un sistema de relaciones internacionales que define un determinado marco
estructural del cual los países dependientes forman parte, pero teniendo sus
economías condicionadas y sometidas a los centros dominantes. (CAPUTO;
PIZARRO, 1970, p.63)

Por fim, o que se que se entende pela categoria de dependência na perspectiva
marxista? De acordo com Carcanholo (2008), a condição de periferia é comumente
interpretada como sendo de uma região (ou país) que possui, em conjunto, as seguintes
características: uma trajetória de crescimento econômica irregular, uma grande dependência
de capitais externos para o financiamento das contas externas (do Balanço de Pagamentos), a
baixa capacidade de resistência diante de choques externos e, por fim, a alta concentração de
renda e riqueza. Assim, a teoria convencional do desenvolvimento define a condição de
subdesenvolvimento de um país como sendo a de ausência de desenvolvimento.
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Entende-se, ainda no âmbito da teoria convencional, que aqueles elementos distintivos
do subdesenvolvimento, tidos como anormalidades, se bem tratados, seriam passíveis de
superação. Esta concepção, ainda que sob um prisma mais crítico, foi defendida, como
analisado anteriormente, pela CEPAL, por exemplo, ou seja, entendia-se desenvolvimento e
subdesenvolvimento como fenômenos quantitativamente diferenciados, sendo que este último
poderia ser corrigido com políticas adequadas (fundamentalmente via processo de
industrialização baseado no modelo de substituição de importações).
Diferentemente da teoria convencional, a teoria marxista da dependência, apregoa que
o subdesenvolvimento não pode ser considerado uma primeira etapa de “evolução rumo à
modernidade desenvolvida, mas, ao contrário, [trata-se de uma] característica antagônica e
complementar ao processo de desenvolvimento dentro de uma mesma lógica global de
acumulação capitalista” (CARCANHOLO, 2009, p. 253). Como afirma Marini (1992, p. 88),
[assim como] a CEPAL, a teoria da dependência parte da noção do capitalismo
como um sistema mundial; mas, diferentemente da CEPAL, não considera o
desenvolvimento e o subdesenvolvimento como etapas de um continuum: eles serão
vistos, antes, como realidades distintas e contrapostas, ainda que estruturalmente
vinculadas. O subdesenvolvimento não é uma etapa que precede o desenvolvimento,
ele é um produto do desenvolvimento do capitalismo mundial; neste sentido, ele
corresponde a uma forma específica de capitalismo, que se apura em função do
próprio desenvolvimento do capitalismo.

De acordo com Caputo e Pizarro (1970, p.22) existe um desenvolvimento desigual e
combinado, tanto quando se considera o sistema capitalista mundial como quando se
considera em nível local os distintos países, ou seja, alguns países se desenvolvem mais que
outros e alguns setores econômicos, no âmbito da economia de um país, também. O que
determina esse desenvolvimento conjunto, desigual e combinado, são as necessidades de
desenvolvimento do capitalismo em seu conjunto, com o que
[…] el concepto de dependencia no queda circunscrito a las relaciones económicas
internacionales, ni mucho menos a sus manifestaciones en el comercio exterior. Este
concepto define el marco general dentro del cual se inscribe el análisis de las
situaciones concretas. Ese marco general está dado por el desarrollo del sistema
capitalista y las relaciones de dependencia que ese desarrollo genera; la situación
concreta no es sino la condición de subdesarrollo de nuestros países al formar parte
de este sistema. Esto conduce a plantear que, tanto la situación global como las
manifestaciones específicas, no pueden ser estudiadas científicamente sin tener este
marco de referencia. Entonces, para el desarrollismo, la dependencia está
representada por los problemas que ofrece el comercio exterior en los países
periféricos y, para nosotros, la dependencia da los límites y posibilidades de
desarrollo de las sociedades dependientes y, por tanto, la dependencia se manifiesta
en el conjunto de la sociedad dependiente: constituye su sino.
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Dos Santos (1978) identificou três formas históricas de dependência, quais sejam: (i) a
dependência colonial, comercial exportadora; (ii) a dependência financeiro-industrial; e, (iii) a
dependência tecnológico-industrial do pós-segunda guerra mundial, sob a liderança das
empresas multinacionais. A clássica definição de Dos Santos (1978, p. 305) para o conceito
de dependência aparece em sua obra Imperialismo y Dependencia. Para o autor,
A dependência é uma situação na qual um certo grupo de países tem sua
economia condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra economia a
qual está submetida. A relação de interdependência entre as duas ou mais
economias, e entre estas e o comércio mundial, assume a forma de dependência
quando alguns países (os dominantes) podem expandir-se e autoimpulsionar-se,
enquanto outros países (os dependentes) só podem fazê-lo como reflexo dessa
expansão, que pode atuar positiva e/ou negativamente sobre seu
desenvolvimento imediato. De qualquer forma, a situação de dependência
conduz a uma situação global dos países dependentes que os situa em atraso e
sob a exploração dos países dominantes.

A clássica definição de Marini (2005, p. 138-141) para o conceito de dependência
aparece em sua obra Dialética da Dependência, de 1973. Para o autor, trata-se de
uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo
marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou
recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A conseqüência da
dependência não pode ser, portanto, nada mais do que maior dependência, e sua
superação supõe necessariamente a supressão das relações de produção nela
envolvida.

De forma sintética, é possível, portanto, afirmar que a dependência é uma relação de
subordinação de países ou regiões à lógica de expansão das economias centrais, estando estas
últimas inseridas nos marcos do desenvolvimento do capitalismo mundial, ou seja, significa
tomar parte na conformação do capitalismo mundial de forma “condicionada pelo
desenvolvimento e expansão de outra [economia] a quem [uma economia ou região em
questão] está subordinada”, ainda que se observem específicas “manifestações internas nos
“arranjos” social, político e ideológico” dos países ou regiões subjugadas (CARCANHOLO,
2009, p. 253). Ou seja, no primeiro caso, se trata de compreender a “situação global”,
enquanto no segundo, suas “manifestações específicas” (CAPUTO; PIZARRO, 1970).
Essa elaboração teórica levou os autores marxistas da teoria da dependência a concluir
que a situação dependente e periférica da América Latina no capitalismo mundial não poderia
ser superada no âmbito do capitalismo, isto é,
Nos autores mais radicais ela conduz a ligar explicitamente anti-imperialismo e anticapitalismo, o que implica que a luta contra a dependência se conceba
necessariamente como luta pelo socialismo.
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Para a teoria da dependência, e na medida em que ambos [imperialismo e
dependência] são frutos do desenvolvimento do capitalismo mundial, o
imperialismo não é algo externo à dependência [como queriam os endogenistas].
Pelo contrário, o imperialismo permeia toda a economia e a sociedade dependentes,
representando um fator constitutivo de suas estruturas sócio-econômicas, de seu
Estado, de sua cultura. (MARINI, 1992, p. 89-90)

Em que medida a teoria do imperialismo influenciou a teoria da dependência? A
contribuição de Lênin para a construção da teoria do imperialismo foi abordada, em grandes
linhas, no capítulo anterior. Já Luxemburgo (apud HUNT, 1981, p. 376-399), em sua obra A
Acumulação de Capital (1913), baseada na terminologia de Marx (1988) dos esquemas de
reprodução, mostra que, em uma economia na qual só houvesse capitalistas e trabalhadores, o
crescimento econômico equilibrado seria impossível, dado que a demanda por bens de
consumo (produzidos no departamento 2) não poderia crescer tão depressa quanto a
capacidade de oferta desses bens. Por isso, seria absolutamente imprescindível a conquista de
novos mercados não capitalistas para escoar aqueles excedentes de mercadorias, ou seja, seria
imprescindível para a reprodução do capitalismo subjugar sociedades não capitalistas, nas
quais não havia mercado e, portanto, suas culturas tradicionais representavam verdadeiras
barreiras à exploração comercial.
Para Luxemburgo (apud HUNT, 1981), nas primeiras etapas do desenvolvimento do
capitalismo, tinham sobrevivido muitos remanescentes da produção não capitalista dentro das
fronteiras de um país capitalista, com o que o capitalismo pode se expandir dentro dos limites
políticos de uma mesma nação. No entanto, à medida em que o capitalismo avançou para suas
etapas mais desenvolvidas, as zonas de acumulação de capital internas aos países foram se
esgotando, com o que a expansão imperialista para o exterior tornou-se essencial ao sistema
capitalista.
No entanto, e aqui reside o argumento considerado inovador na obra de Luxemburgo,
o desenvolvimento de fontes potenciais de exploração exigiria muitos investimentos, o que
levaria a uma diminuição do excesso de capital interno existente no país imperialista. Assim,
as exportações dos países imperialistas (materiais para construção de portos, estradas de ferro,
etc), não seriam compensadas por um volume de mesma magnitude nas importações, mas sim
por uma apropriação cada vez maior da riqueza dos territórios conquistados pelos capitalistas
dos países imperialistas. Nesse sentido, o imperialismo se constituiria, de fato, como uma
extensão do que Marx (1988) denominou de acumulação primitiva.
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As exportações provenientes dos países imperialistas eram financiadas de duas
maneiras: (i) os territórios subjugados serviam de fonte de matérias-primas de baixo preço e
que não podiam ser conseguidas nos países imperialistas e/ou (ii) o financiamento às
exportações era feito aumentando a propriedade dos recursos e do capital dos territórios
subjugados por parte dos capitalistas imperialistas.
Por fim, é preciso destacar, primeiro, para Luxemburgo, nenhuma conquista (ou
mesmo uma série delas) representaria a solução para o desequilíbrio econômico que havia
levado às práticas imperialistas, isto é, essas práticas postergariam o problema, mas ele
inevitavelmente reapareceria. Em segundo lugar, assim como Lênin (1986), Rosa
Luxemburgo não acreditava que pudessem ser feitas reformas no capitalismo de tal forma
que, de um lado, se deixassem intactas suas relações de propriedade típicas
(fundamentalmente, suas relações de classes) e, de outro lado, fossem eliminados o
imperialismo, a opressão, a exploração, etc – dado que esses elementos são inerentes à própria
estrutura do capitalismo como sistema.
Nesse sentido, fica claro que, assim como não é contrário (ou antagônico) ao
capitalismo os métodos de acumulação primitiva que, dentre outros elementos, permitiram sua
constituição, tampouco o são suas relações de propriedade (MARX, 1988), bem como a
promoção de uma política governamental imperialista e a divisão do mundo entre centro e
periferia – e tantas outras “anormalidades”. É, portanto, produto do desenvolvimento do
capitalismo a separação entre regiões centrais e periféricas, bem como a sistemática
subordinação econômica de um país ou região periférica à dinâmica externa de
desenvolvimento e expansão de outros países ou regiões centrais, como o comprovam as
práticas coloniais e imperialistas. Os processos são antagônicos, dado que são distintos, mas
também são complementares, dado que são partes integrantes de uma mesma lógica ou
objetivo que, no caso do capitalismo, é a acumulação de capital em escala cada vez mais
ampliada.
A teoria da dependência implica, portanto, negar a noção de desenvolvimento
autônomo, tal como formulada no âmbito da CEPAL, dado que a situação de dependência
está intrinsecamente relacionada à própria constituição do capitalismo, não podendo ser
superada nos marcos do capitalismo apenas através do manejo “adequado” de políticas
econômicas – assim como, para Lênin e Luxemburgo, reformas no capitalismo seriam
incapazes de eliminar o imperialismo, dado que se trata de um movimento intrínseco à sua
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lógica de reprodução. Nesse sentido, “a influência da teoria marxista do imperialismo é
inegável, uma vez que o subdesenvolvimento é uma consequência e uma parte do processo de
concentração/centralização do capital, em escala mundial” (CARCANHOLO, 2009, p. 253),
tal como analisado no capítulo anterior. Nesse ponto, precisamente, reside uma das principais
discordâncias entre as vertentes “reformista” e “marxista” da teoria da dependência, dado que
os primeiros, como é o caso de Cardoso (segundo afirma DOS SANTOS, 2000), não aceitam
aquela conclusão.
Carcanholo (2009) chama a atenção aqui para três importantes aspectos no estudo da
teoria da dependência em sua vertente marxista. Primeiro, o conceito de dependência
desenvolvido por Marini não é equivalente a uma suposta interdependência entre as diversas
economias no cenário mundial, dado que esta não pressupõe relação de subjugação entre
nações ou regiões do mundo. A dependência, como o próprio nome diverso sugere, não pode
ser tratada como interdependência, a menos que se entenda que ambos os conceitos designam
um processo no qual um país ou região dominante pode se expandir, enquanto os outros só o
fazem como reflexo dessa expansão, o que significa efeitos positivos e negativos para os
países periféricos.
Em segundo lugar, os dependentistas reformistas, destacadamente Cardoso, afirmam
que o conceito de dependência, da forma como é construído no âmbito da teoria marxista,
implica em um estancamento do crescimento econômico por parte das zonas ou países
periféricos. Dos Santos (apud SOTELO VALENCIA, 2005, p. 187) aclara que a dependência,
por certo, condiciona certa estrutura interna dos países periféricos, que, entretanto, a redefine
em função das possíveis estruturas das diferentes economias nacionais, ou seja, não há,
portanto, nenhum determinismo que garanta que a situação de dependência implique em
estancamento do crescimento. Nesse sentido, Marini (1992, p. 89) esclarece que a situação de
dependência
não implica que a economia dependente não possa crescer economicamente, mas
sim que, quanto mais cresce a economia dependente, mais ela aguça as diferenças
específicas que a separam do capitalismo existente nos países avançados. Derivar
daí uma suposta incapacidade de crescimento da economia dependente, que a
condenaria à estagnação econômica, representa um erro grosseiro. Ao que a fórmula
aponta é simplesmente à noção de que, em situação de dependência, a mais
desenvolvimento capitalista, mais dependência.

Em terceiro lugar, não se pode depreender a situação de dependência apenas
considerando o plano estritamente econômico – como, em grande medida, o fez a CEPAL,
ainda que se considere sua crítica aos mecanismos de exploração envolvidos no comércio
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internacional. Nesse sentido, a teoria da dependência conferiu grande importância ao
movimento internacional de capitais, principalmente aos investimentos diretos e à
dependência tecnológica (MARINI, 1992, p. 89-90), como garantem as formas históricas de
dependência identificadas por Dos Santos (1978).
Na medida em que a condição de dependência implica que foram constituídos e se
reproduzem mecanismos de transferência de valor das zonas periféricas para as centrais, qual
é então a dinâmica de funcionamento dessas transferências? Ou, nos termos de Marini (2005),
trata-se de desvendar o segredo da troca desigual.
Em termos de contextualização histórica, pode-se afirmar que, desde o período précapitalista até o início da consolidação do modo de produção capitalista, os países centrais
extraíam o excedente produzido pelas zonas e/ou países periféricos através da expropriação,
dentro do processo que Marx (1988) denominou de acumulação primitiva de capital. A partir
dos processos de independência formais dessas regiões, o excedente dos países periféricos
passa a ser remetido para os países centrais via mecanismos próprios do comércio
internacional (CARCANHOLO, 2009, p. 255).
Ainda em termos do movimento histórico, como destacado na introdução do presente
capítulo, Marini (2005, p. 142-144) procura compreender a formação das economias latinoamericanas em função do processo de acumulação de capital em nível mundial, com o que
destaca que a inserção da América Latina no capitalismo se processa graças “à sua capacidade
de criar uma oferta mundial de alimentos” – o que foi de fundamental importância para a
criação da grande indústria, mas, para além disso, a região também contribui através da
“formação de um mercado de matérias-primas industriais”, sendo que a importância desse
mercado crescia na exata medida em que o desenvolvimento capitalista se processava calcado
na industrialização. No entanto, na dinâmica capitalista mundial, aquele não seria o único
papel da América Latina, ou seja, a região não havia se tornado “mera resposta aos requisitos
físicos induzidos pela acumulação nos países industriais”.
Segundo Marini (2005, p. 144), para
[...] além de facilitar o crescimento quantitativo destes [produtos], a participação da
América Latina no mercado mundial contribuirá para que o eixo da acumulação na
economia industrial se desloque da produção de mais-valia absoluta para a de maisvalia relativa, ou seja, que a acumulação passe a depender mais do aumento da
capacidade produtiva do trabalho do que simplesmente da exploração do
trabalhador.
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Assim, a oferta de alimentos proporcionada pela América Latina provocou, nos países
centrais, uma redução do valor da força de trabalho, o que elevou a taxa de mais-valia relativa
nas economias centrais e, em segundo lugar, a oferta de matérias-primas postergou a
tendência à queda da taxa de lucro, nos termos tratados por Marx (1988), na medida em que
reduziu o valor do capital constante.
Para além da exemplificação histórica, Marini (2005), ao tratar da questão da troca
desigual, afirma que a transferência de valor da periferia para o centro do capitalismo ocorre
porque

uma

parte

da

mais-valia

produzida

pela

economia

dependente

não

é

realizada/apropriada na economia dependente, mas na economia central, constituindo-se,
portanto, mecanismos de transferência de valor no âmbito do comércio internacional. Essa
dinâmica de funcionamento se daria das seguintes formas:
(I) A concorrência opera mecanismos de transferência de valor internos a uma esfera
de produção. Isso ocorreria porque, como as mercadorias tendem a ser vendidas pelo seu
valor de mercado, que corresponde àquele referente às condições médias de produção da
mercadoria (produtividade média), e os países dependentes possuem produtividade média
inferior aos centrais, há uma transferência de valor excedente (mais-valia extra) da periferia
para o centro (CARCANHOLO, 2009, p. 255). De acordo com Marini (2005, p. 151-152):
[...] por conta de uma maior produtividade do trabalho, uma nação pode apresentar
preços de produção inferiores a seus concorrentes, sem por isso baixar
significativamente os preços de mercado que as condições de produção destes
contribui para fixar. Isso se expressa, para a nação favorecida, em um lucro
extraordinário, similar ao que constatamos ao examinar de que maneira os capitais
individuais se apropriam do fruto da produtividade do trabalho. É natural que o
fenômeno se apresente sobretudo em nível da concorrência entre nações industriais
[...] já que é entre as primeiras que as leis capitalistas da troca são exercidas de
maneira plena.

Um exemplo numérico ajuda a elucidar a questão. Suponhamos que três empresas
distintas (A, B e C) operem no mesmo setor de produção, de tal forma que são produtoras de
uma mesma mercadoria (M). Dado que a produtividade dessas empresas é distinta, em cada
uma delas os valores (V) das mercadorias, determinados pela quantidade de horas de trabalho
socialmente necessárias à sua produção, também serão distintos, de tal forma que:
VA = 4 horas – corresponde à produção de uma unidade de M
VB = 5 horas – corresponde à produção de uma unidade de M
VC = 6 horas – corresponde à produção de uma unidade de M
VA + VB + VC = 15 horas
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O valor total produzido nesse setor corresponde a 15 horas de trabalho. O tempo de
trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria M, isto é, o valor de mercado de
M, corresponde a 5 horas – trata-se de uma média simples do total de horas gastas pelas três
empresas para produzir cada uma delas uma unidade de mercadoria. Note-se, dado que o
valor de mercado corresponde a 5 horas, a empresa A, a mais produtiva, dado que produziu
em menos tempo que as demais (no valor de 4 horas), se apropria de um valor superior em 1
hora àquele que produziu. Em termos categoriais, Marx (1988) denominou de mais-valia
extraordinária esse valor extra do qual a empresa A se apropria, ou seja, é o valor de mercado
(no caso correspondente a 5 horas) menos o valor da mercadoria quando esta sai da empresa
(no exemplo, para a empresa A, 4 horas). No caso da empresa C, com a menor produtividade,
sendo seu valor individual correspondente a 6 horas de trabalho, haverá uma perda de valor
apropriado, em relação àquele que foi produzido, correspondente a 1 hora de trabalho. Por
fim, no caso da empresa B, o valor produzido é igual ao valor de mercado de M, isto é, não se
apropria de um valor superior e nem inferior ao que produziu.
Em termos do comércio internacional, e supondo agora que cada uma daquelas
empresas (A, B e C) estão instaladas em países distintos, é possível perceber que a empresa A,
mais produtiva, tendencialmente pertenceria a um país central, enquanto a empresa C, menos
produtiva, estaria instalada num país periférico. Diante disso, em termos de produção, os
países periféricos tendem a ser os menos produtivos, dada a utilização de mais capital variável
no processo produtivo, em detrimento de capital constante. De forma complementar, os países
centrais tendem a ser os mais produtivos, em função da utilização de mais capital constante
em detrimento de força de trabalho. No âmbito da circulação, o que se verifica é que, embora
os países periféricos produzam mais valor, se apropriam de menos valor que produziram e, de
forma análoga, os países centrais, embora produzam menos valor, se apropriam de um valor
extraordinário, produzido pelas economias dependentes.
(II) A concorrência opera mecanismo de transferência de valor entre distintas esferas
de produção a depender das taxas de lucros vigentes nessas esferas, sendo que neste
movimento concorrencial, como analisado por Marx (1988, v. 4, cap. IX), setores com maior
produtividade do que a média se apropriariam (preço de produção) de um valor maior do que
o produzido, e setores com menor produtividade do que a média se apropriariam de um valor
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menor do que o produzido, em função da tendência à igualação das taxas de lucros vigentes
nessas diferentes esferas (CARCANHOLO, 2009, p. 254).57 Assim, no caso de
[...] transações entre nações que trocam distintas classes de mercadorias, como
manufaturas e matérias-primas – o mero fato de que umas produzam bens que as
outras não produzem, ou não o fazem com a mesma facilidade, permite que as
primeiras iludam a lei do valor; isto é, vendam seus produtos a preços superiores a
seu valor, configurando assim uma troca desigual. (MARINI, 2005, p. 152)

Novamente, o uso de um exemplo numérico elucida a colocação. Suponhamos a
existência de três empresas (A, B e C), mas que, a diferença do exemplo anterior, pertencem a
setores produtivos distintos, com o que produzem três mercadorias igualmente distintas (MA,
MB e MC, respectivamente). Assim como no caso anterior, a produtividade dessas empresas é
distinta, no entanto, a produção é levada a cabo utilizando-se, em cada um dos casos, um
capital total de 100, distribuído entre capital constante (c) e capital variável (v). É importante
ressaltar que o exemplo assume uma taxa de mais-valia de 100%.
Nesse sentido, lembramos, nos termos propostos por Marx (1988), que a mais-valia é
produzida única e exclusivamente pela força de trabalho humana, sendo uma cristalização do
trabalho excedente. Como analisado no capítulo anterior, o capitalista paga o valor da força de
trabalho e, no capitalismo, tem o direito de se apropriar do resultado do consumo do seu valor
de uso, portanto, o capitalista pode determinar uma jornada de trabalho (exercício do valor de
uso da força de trabalho) maior do que o tempo necessário para produzir um valor equivalente
ao valor da força de trabalho. Isso quer dizer que a jornada de trabalho é composta por uma
parte de trabalho necessário a reproduzir o valor da força de trabalho e mais o tempo de
trabalho excedente, durante o qual é produzida a mais-valia, apropriada pelo capitalista.
Tem-se, portanto, que o valor da mercadoria é a soma de capital constante, capital
variável e mais valia (V = c + v + m), sendo que: v + m corresponde ao valor criado pela
jornada de trabalho; c/v corresponde à composição orgânica do capital, isto é, a participação
relativa no capital produtivo dos meios de produção (MP) em relação à força de trabalho (FT);
m/v corresponde à taxa de mais-valia ou taxa de exploração, ou seja, é a parcela de valor novo
produzido que é apropriada pelo capital na forma de m em relação ao que é apropriado na
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Segundo Marx (1988), preço de produção corresponde ao preço que os capitalistas obteriam ao se apropriar da
taxa média de lucro, sendo ele igual ao custo de produção (capital constante + capital variável) mais o lucro
médio. Esta categoria em Marx é a intermediação entre o valor produzido e o preço de mercado (preço final de
venda estabelecido pela relação entre oferta e demanda), e representa um mecanismo de apropriação da maisvalia, antes do mercado, segundo o qual capitais de igual grandeza se apropriam do mesmo lucro médio.
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forma de v e, por fim, a taxa de lucro pode ser expressa por m/c+v, isto é, o retorno, ou maisvalia, sobre o capital total utilizado.
Retomando o exemplo proposto, tem-se a seguinte ilustração da transformação dos
valores em preços de produção:
M

c+v

m

V

m/c+v

Preço de produção (PP)

PP - V

A

MA

60c+40v = 100

40

140

40%

150

+10

B

MB

50c+50v = 100

50

150

50%

150

0

C

MC

40c+60v = 100

60

160

60%

150

-10

No exemplo, supõe-se: (i) uma taxa de mais-valia de 100% quer dizer que, supondo
uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, 4 horas seriam correspondentes ao tempo de
trabalho necessário para repor o valor da força de trabalho, o restante, equivalente a 4 horas, é
trabalho excedente, apropriado pelo capitalista e (ii) que as empresas utilizam um capital total
correspondente a 100. O que se observa é que a composição orgânica do capital é mais
elevada em A, dado que a empresa faz uso de mais capital constante (60 c) e de menos capital
variável (40v), ou seja, trata-se de uma empresa com mais alta produtividade. Já a empresa C,
por fazer uso de menos capital constante e mais capital variável, se encontra num patamar de
produtividade inferior. De forma diversa, dado que a produção de valor depende do consumo
de força de trabalho, a empresa A, como utiliza menos trabalho no processo produtivo, é a que
produz menos valor (como V=c+v+m, então, no exemplo, V= 60+40+40=140). Já a empresa
C, ainda que seja menos produtiva, dado que consome mais capital variável e menos capital
constante, é a que gera mais valor (novamente, dado V=c+v+m, então, no exemplo, V=
40+60+60=160). Assim, podemos concluir que a mais produtividade corresponde menor
geração de valor, e vice-versa.
Observando-se o quadro acima é possível perceber ainda que a empresa mais
produtiva (A) é a que teria menor taxa de lucro e, de forma análoga, a empresa menor
produtiva (C), teria a maior lucratividade, o que ocorre em função das oscilações na própria
taxa de mais-valia. A diferença existente entre as taxas de lucros estimularia a concorrência
entre os setores produtivos, de forma que a empresa do setor A (que produz MA) seria
estimulada a deixar seu setor e ingressar na produção de MC,dada sua maior lucratividade.
Quando isso ocorre, as taxas de lucros do setor C tendem a cair, assim como as do setor A
tendem a aumentar. O desenvolvimento desse mecanismo faz com que se atinja uma mesma
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lucratividade nas empresas que estão operando dentro da economia, o que interrompe o
processo de entrada e saída de empresas, formando a taxa de lucro média (o que
corresponderia, no exemplo, a 50%).
Nessa etapa, percebe-se que, dado que o capital total investido (correspondente a 100
em cada um dos setores) e o lucro médio (correspondente a 50), conformarão preços de
produção (100+50), cujo montante é o mesmo nos três setores. Ao comparar os preços de
produção das mercadorias aos seus valores, chama a atenção o seguinte fato: o setor A gerou
140 unidades de valor e realizou 150 unidades, dadas pelo preço de produção (com o que
obteve um saldo positivo de +10 unidades de valor) e, por outro lado, o setor C gerou 160
unidades de valor e realizou 150 unidades (ou seja, um saldo negativo em -10 unidades de
valor). Para efeito de análise, o setor B, que gerou e realizou o mesmo montante, não é
significativo.
A conclusão a que se chega, assim como no exemplo anterior, é que, como não é
possível que um capital se aproprie de um valor que não foi gerado, as 10 unidades
acumuladas em A só podem ser correspondentes às mesmas 10 unidades “expropriadas” de C.
O exemplo, novamente colocado no âmbito do comércio internacional, deixa claro que a
periferia está representada pelo setor C e os países centrais do capitalismo mundial pelo setor
A.
As duas formas anteriores da troca desigual pressupõem que os preços de mercado
(preço final de venda das mercadorias) correspondem aos preços de produção (caso da
concorrência entre setores) e/ ou aos valores de mercado (caso da concorrência dentro de um
setor). No entanto, estruturas de mercado monopolizadas conseguem manter um preço de
mercado superior a esses referenciais. Essas estruturas de mercado são predominantes na fase
imperialista do capitalismo mundial, como analisado no capítulo primeiro. Além disso, as
estruturas de mercado monopolizadas são predominantes nos países centrais, com o que a
troca desigual é aprofundada.
Além disso, se observam outros mecanismos de transferência de valor que se
acentuam na fase imperialista do capitalismo, tais como: (i) os investimentos estrangeiros
diretos, que entram nos países periféricos, procurando neles zonas alternativas de valorização
do capital, mas que irão, no momento seguinte, remeter lucros e dividendos às suas sedes,
situadas nos países centrais, (ii) “a forma de endividamento externo dos países periféricos
também implica a transferência de valor a partir do pagamento de juros e amortizações de
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dívida” e, por fim, (iii) “a dependência tecnológica também coloca a transferência de valor
produzido na periferia para o centro na forma de pagamento de royalties” (CARCANHOLO,
2009, p. 255).58
A transferência de valor das economias periféricas para as economias centrais provoca
sérios problemas de estrangulamento externo para as primeiras, na medida em que impõe
gargalos às contas externas do Balanço de Pagamentos – como, por exemplo, via pagamentos
de juros, condicionando, por extensão, a capacidade de crescimento econômico desses países.
A alternativa para os países periféricos, isto é, a “única maneira que a acumulação de capital
interna à economia dependente tem para prosseguir [crescendo] seria aumentar a sua
produção de excedente”. Assim, ainda que uma parcela crescente do “excedente seja
apropriada e, portanto, acumulada, externamente, o restante (a partir da taxa de lucro interna)
pode sustentar uma dinâmica de acumulação interna, mesmo que restringida e dependente”
(CARCANHOLO, 2009, p. 255) – restringida justamente pelo fato de que nem toda a maisvalia produzida pela periferia pode fazer parte do fundo de acumulação do capitalismo
dependente, uma parcela dela é “remetida” para os países centrais, e dependente porque
depende da parcela da mais-valia produzida que é “remetida”, ou melhor, depende da outra
parcela que fica nos países periféricos e pode, portanto, ser acumulada no capitalismo
dependente.
Como é possível viabilizar essa acumulação de valor nos países periféricos? A
resposta parte da análise desenvolvida por Marx (1998), ou seja, de antemão é possível
afirmar que um tal mecanismo só é possível via manejo da única mercadoria capaz de gerar
valor, qual seja, a força de trabalho humana. Segundo Marini (2005, p. 156), a necessidade de
acumulação no capitalismo periférico impôs a esses países uma superexploração da força de
trabalho, isto é, a acumulação só se tornou possível porque foram adotados mecanismos que
intensificam a geração de valor, como forma de se contrapor à perda de valor engendrada no
âmbito do comércio internacional. Esses mecanismos são “a intensificação do trabalho, a
prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao
operário para repor sua força de trabalho”.
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Nesse sentido, ao tratar do processo de industrialização latino-americana, Marini (2005, p. 174-175) afirma
que este correspondeu “a uma nova divisão internacional do trabalho, em cujo marco são transferidas para os
países dependentes etapas inferiores da produção industrial [...], sendo reservadas para os centros imperialistas as
etapas mais avançadas [...] e o monopólio da tecnologia correspondente”.
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Assim, “[...] em termos capitalistas, esses mecanismos (que ademais podem se
apresentar, e normalmente se apresentam, de forma combinada) significam que o trabalho é
remunerado abaixo do seu valor”, o que corresponde a uma “superexploração do trabalho”
(MARINI, 2005, p. 157). Marini adota, portanto, o mesmo significado atribuído por Marx
(1988) à categoria superexploração qual seja, designar o processo pelo qual, no capitalismo, é
possível pagar ao trabalhador uma quantia menor do que a correspondente ao valor de sua
força de trabalho. Marini (2005), no entanto, aponta especificamente como os mecanismos de
superexploração são constituídos nas economias periféricas.
De acordo com Marini (2005, p. 156), a superexploração é condizente, primeiro, com
o baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas na América Latina, e, segundo, é
viabilizada pelo tipo de atividade que se desenvolve na região. Nos países centrais, cujo setor
industrial é mais desenvolvido, um aumento na quantidade de trabalho empregada significa,
no mínimo, um aumento de gastos com matérias-primas; já no caso da periferia, com um setor
produtivo centrado na produção agrícola, o aumento da quantidade de trabalho no processo
produtivo não provoca muitos efeitos sobre os elementos do capital constante, isto é, é
possível gerar mais riqueza sem que seja preciso recorrer a um capital extra. Assim,
a atividade produtiva baseia-se sobretudo no uso extensivo e intensivo da força de
trabalho: isso permite baixar a composição-valor do capital, o que, aliado, à
intensificação do grau de exploração do trabalho, faz com que se elevem
simultaneamente as taxas de mais-valia e de lucro.

A superexploração do trabalho poderia se apresentar como um entrave à acumulação
interna de capital nos países periféricos – por uma questão de insuficiência de demanda, mas
isso não ocorre, em grande medida, porque a maior parte daquilo que a periferia produz é
destinada à exportação. Na medida em que a ausência de demanda interna não se constitui
como problema, a superexploração não se apresenta como um problema consequente, dado
que a demanda externa garante a continuidade da acumulação. A superexploração se constitui,
portanto, como única forma do capitalismo dependente possuir alguma dinâmica interna,
ainda que essa dinâmica esteja baseada em ganhos de produtividade que são obtidos às custas
de maior taxa de desemprego, aumento da jornada de trabalho e precarização do trabalho
(CARCANHOLO, 2009), ou seja, com prejuízos inequívocos para classe trabalhadora.
Como decorrência da condição periférica, e da superexploração do trabalho que lhe
corresponde, ocorre uma separação das etapas de produção e circulação do ciclo do capital.
Isso porque,
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Nascida para atender as exigências da circulação capitalista, cujo eixo de articulação
está constituído pelos países industriais, e centrada portanto sobre o mercado
mundial, a produção latino-americana não depende da capacidade interna de
consumo para sua realização. Opera-se, assim, desde o ponto de vista do país
dependente, a separação dos dois momentos fundamentais do ciclo do capital – a
produção e a circulação de mercadorias – cujo efeito é fazer com que apareça de
maneira específica na economia latino-americana a contradição inerente à produção
capitalista em geral, ou seja, a que opõe o capital ao trabalhador enquanto vendedor
e comprador de mercadorias. (MARINI, 2005, p. 162)

Em decorrência dessa separação no ciclo do capital, ocorre na periferia uma separação
das esferas de consumo, sendo que a esfera alta de consumo é suprida pelas importações de
bens dos países centrais, e a esfera baixa de consumo, que corresponde ao consumo da classe
trabalhadora, é atendida pela produção interna das economias dependentes. Nos termos de
Marini (2005, p. 165):
[...] o sacrifício do consumo individual dos trabalhadores em favor da exportação
para o mercado mundial deprime os níveis de demanda interna e erige o mercado
mundial como uma saída para a produção. Paralelamente, o incremento dos lucros
que disso se deriva coloca o capitalista em condições de desenvolver expectativas de
consumo sem contrapartida na produção interna (orientada para o mercado
mundial), expectativas que têm de ser satisfeitas por meio de importações. A
separação entre o consumo individual fundado no salário e o consumo individual
engendrado pela mais-valia não acumulada dá origem, portanto, a uma estratificação
do mercado interno, que também é uma diferenciação de esferas de circulação:
enquanto a esfera “baixa”, onde se encontram os trabalhadores – que o sistema se
esforça por restringir –, se baseia na produção interna, a esfera “alta” de circulação,
própria dos não-trabalhadores – que é aquela que o sistema tende a ampliar –, se
relaciona com a produção externa, por meio do comércio de importação.

O processo de industrialização dos países periféricos tampouco estancou a dinâmica
de superexploração da força de trabalho nessas economias, dado que não representou uma
mudança significativa para a grande maioria das economias da região, suficiente o bastante
para alterar a estrutura produtiva da região em conjunto e, por extensão, o eixo de acumulação
desses países permaneceu centrado na produção de produtos primários. O eixo de acumulação
foi orientado para a indústria apenas no período entre as duas grandes guerras mundiais,
momento em que o conflito bélico inibiu a acumulação baseada na produção para o mercado
externo. Assim,
[...] a esfera alta da circulação, que se articulava com a oferta externa de bens
manufaturados de consumo, desloca seu centro de gravidade para a produção interna
[...]. Parecia assim que o movimento excêntrico que apresentava a economia
exportadora começava a se corrigir, e que o capitalismo dependente orientava-se no
sentido de uma configuração similar à dos países industriais clássicos. Foi sobre essa
base que prosperaram, na década de 1950, as diferentes correntes chamadas
desenvolvimentistas [...]. (MARINI, 2005, p. 167)
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No entanto, como destacado anteriormente, não foi o que efetivamente ocorreu.
Segundo a interpretação de Marini (2005, p. 168-172), na economia capitalista clássica, ou
seja, nos países capitalistas que primeiro se industrializaram, a formação do mercado interno
tem sua contrapartida na geração da acumulação de capital, isto é, o capitalismo foi capaz de
criar o trabalhador que é, a um só tempo, vendedor da força de trabalho e comprador,
consumidor. Soma-se a isso a possibilidade dos capitalistas nos países centrais de conseguir
junto aos periféricos, baixos preços para os alimentos que compõem a cesta de consumo dos
trabalhadores, com o que a parte do salário destinada ao consumo de bens manufaturados
aumenta. Assim, a produção industrial se concentra nos bens de consumo populares e procura
torná-los cada vez mais baratos, dado que estes compõem o valor da força de trabalho e,
portanto, quanto mais comprimidos, maior será a mais-valia – o que explica também a
importância do aumento de produtividade para essas economias. O aumento de mais-valia
acumulada pela classe capitalista, por sua vez, pressiona a demanda, o que leva a uma
ampliação da esfera da circulação, impulsionando ainda mais a produção industrial e a
produção de bens supérfluos. A circulação se divide então em duas esferas, mas num processo
distinto ao que ocorre na periferia.
No caso dos países periféricos, há uma constante compressão exercida sobre o
consumo dos trabalhadores pela economia exportadora em função da superexploração do
trabalho, com o que se desenvolve não mais que uma debilitada industrialização, cuja
dinâmica, condicionada externamente, só permitia alguma expansão quando fatores externos
bloqueavam o acesso da esfera alta de consumo aos bens importados, o que implicava,
portanto, na produção interna dos mesmos. Adicionalmente, a produção latino-americana de
bens manufaturados independe dos salários da classe trabalhadora, na medida em que os bens
manufaturados não entram (ou entram de forma muito marginal) na demanda da maior parte
dessa classe. Com isso, por um lado, como não faz parte dos bens de consumo popular, o
valor dos bens manufaturados não determina o valor da força de trabalho, com o que uma
desvalorização desses bens não aumenta a mais-valia, dispensando o capitalista de
preocupações com o aumento da produtividade. No entanto, o aumento da mais-valia não
deixa de ser perseguido, ainda que seja por outra via, que é exatamente a maior exploração do
trabalho.
Note-se que, com o desenvolvimento do capitalismo, a oferta e a demanda de bens
produzidos para a classe alta atingem patamares similares. Nesse momento, se apresenta uma
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nova possibilidade de acumulação para o capital, via generalização do consumo de bens, o
que corresponde, nas economias centrais, ao momento em que os bens supérfluos tornam-se
bens de consumo popular. A mesma necessidade de expansão do consumo, quando colocada
às economias periféricas, leva a um duplo movimento: (i) à ampliação do consumo de bens
manufaturados pelas classes médias e (ii) a um esforço para aumentar a produtividade do
trabalho, sendo esta uma condição para baratear os bens e garantir a expansão da
lucratividade.
Uma das principais objeções à categoria de superexploração desenvolvida por Marini
(2005) foi formulada por Cardoso, num trabalho originalmente publicado em 1972 com o
título Notas sobre el estado actual de los estudios sobre la dependencia. A crítica moderada,
no entanto, dá lugar a um ataque contra a obra de Marini (2005) empreendido por Cardoso e
Serra no texto Las desventuras de la dialéctica de la dependencia, de 1978. Em obra
posterior, Cardoso (1993, p. 108-109) dedicou o seguinte comentário a respeito do tema:
alguns problemas não resolvidos pela interpretação de R.M.Marini: com respeito ao
desenvolvimento do capitalismo central este processo não é necessário. Ele ajuda,
facilita, complementa, mas não é um requisito para a expansão capitalista. Com
efeito, a ótica da expansão do capital a partir das economias centrais, de Lênin,
explicava a necessidade de investimentos no exterior e sua importância para o
capitalismo. O mecanismo descrito por Marini justifica ex-post a função do
capitalismo dependente e explica a razão pela qual dá-se uma superexploração da
força de trabalho sem que isso acarrete problemas de realização do produto. Mas
creio que seria possível mostrar que o capitalismo central, no que ele possui de
específico e dinâmico, depende da produção de mais-valia relativa e do aumento de
produtividade – que atinge, por certo, os produtos necessários à reposição da força
de trabalho –, não da pura espoliação das regiões periféricas.
Para que o último argumento fosse verdadeiro, seria preciso demonstrar que o peso
dos produtos alimentícios importados era decisivo na cesta de consumo do
trabalhador europeu e que não teria sido possível, com técnicas mais avançadas,
lograr o barateamento da alimentação e dos demais meios de vida na Europa. Isto
sem contar que, nos países capitalistas, a cesta de consumo compõe-se em forma
crescente de produtos industrializados, alimentícios ou não. Além do mais, o
desenvolvimento capitalista nos EUA deu-se de forma muito mais independente da
importação de alimentos do que na Inglaterra, sem que com isto as contradições
apontadas por Marini tivessem entravado a expansão da economia.

Como analisado anteriormente, a posição de Marini (2005), como de resto a posição
dos autores pertencentes à vertente marxista da teoria da dependência, é de que esta condição
de superexploração é intrínseca e, por extensão, de superação impossível no âmbito do
capitalismo.
Nessa seção, em grandes linhas, se empreendeu uma tentativa de aproximação à teoria
marxista da dependência, procurando destacar os “novos rumos”, para usar um termo de
Marini (1992), traçados por essa teoria na busca de uma interpretação crítica e original da
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realidade latino-americana, mais precisamente, de sua forma “sui generis” de inserção no
capitalismo mundial. Nesse sentido, como forma de síntese do que foi anteriormente
analisado, destacam-se os elementos comuns às análises dos autores dependentistas; seguindo
a interpretação de Löwy (2006, p. 50), são eles: (i) a “rejeição do feudalismo latino-americano
e a caracterização da estrutura colonial histórica e da estrutura agrária presente como
essencialmente capitalistas”, (ii) a “crítica do conceito de uma “burguesia nacional
progressista” e da perspectiva de um possível desenvolvimento capitalista independente nos
países latino-americanos”, (iii) uma “análise da derrota das experiências populistas como
resultado da própria natureza das formações sociais latino-americanas, sua dependência
estrutural e a natureza política e social das burguesias locais”, (iv) a “descoberta da origem do
atraso econômico não no feudalismo nem em obstáculos pré-capitalistas ao desenvolvimento
econômico, mas no caráter do próprio desenvolvimento capitalista dependente”, e, por fim,
(v) a “impossibilidade de um caminho ‘nacional-democrático’ para o desenvolvimento social
da América Latina e a necessidade de uma revolução socialista como única resposta realista e
coerente ao subdesenvolvimento e à dependência”.
O golpe de Estado no Chile em 1973 e, como consequência dele, a derrota do projeto
da Unidade Popular no Chile, impactou negativamente a teoria da dependência. De acordo
com Marini (1992, p. 91), ainda que não houvesse relação direta entre ambos, “os
acontecimentos no Chile puseram em crise a intelectualidade latino-americana de esquerda e
essa crise tendeu a se manifestar através do questionamento do que aparecia como a ideologia
de esquerda por excelência”, no caso, a teoria da dependência. A próxima seção trata da crise
do pensamento marxista dependentista e dos desdobramentos do pensamento social latinoamericano como decorrência dela.59
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“Formada em dezembro de 1969, a coalizão denominada Unidade Popular (UP) surgiu de uma aliança entre o
Partido Comunista, o Partido Socialista, dissidentes da Democracia Cristã (DC), o Partido Radical, o Partido de
Esquerda Radical, a Ação Popular Independente e o Movimento de Ação Popular Unitária (MAPU), que
propiciou a adesão de amplos setores populares e progressistas. A UP chegou ao governo em 04 de novembro de
1970, com a eleição de Salvador Allende [...]. Seu programa visava à transição de acordo com os marcos
institucionais ao socialismo, por meio da própria estrutura capitalista subdesenvolvida, a chamada “via chilena
ao socialismo”. Nessa estratégia, o socialismo seria a decorrência da ampliação das liberdades políticas da
democracia liberal, enquanto a ação estatal nacionalizaria as empresas monopolistas, criando um núcleo
socializado na economia. Assim, as políticas aplicadas teriam um conteúdo antioligárquico, antimonopolista e
antiimperialista, que garantiria a emancipação popular, a autodeterminação e a soberania do povo chileno”
(NOBILE, 2006, p. 1194). Para uma análise acerca do ambiente que precede o Golpe Militar de 1973, dos
elementos que auxiliam na sua explicação e da consequente derrota da UP, consultar Sader (2006, p. 562-566).
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2.3 Crise do pensamento crítico, Endogenismo e Neodesenvolvimentismo
Na interpretação de Marini (1992), assim como o golpe militar de 1964 no Brasil
precipitou a crise do desenvolvimentismo, a derrota da Unidade Popular no Chile em 1973
desencadeou a crise da teoria marxista da dependência. De acordo com Osorio (2004), é
preciso considerar que o golpe militar no Chile promoveu uma verdadeira diáspora de parte
importante dos intelectuais marxistas que deram vida aos estudos da dependência,
desarticulando assim equipes de trabalho e temas que estavam sendo investigados. Além
disso, com a multiplicação de ditaduras militares na América Latina naquele período, ganhou
corpo na região o debate acerca da caracterização do novo Estado latino-americano – um tema
que passa a ser abordado por diversas correntes teóricas, marxistas e não marxistas.
Nesse contexto, se sobressaem duas correntes de pensamento acerca da realidade
latino-americana que, em grande medida, se colocam de forma contrária ao núcleo das ideias
elaboradas no âmbito da teoria marxista da dependência, principalmente aos escritos
formulados por Marini (2005). Estas propostas são: (i) o marxismo endogenista – que “luego
de un largo período de repliegue teórico, busco nuevos aires trás las tesis de la ‘articulación de
modos de producción’” (OSORIO, 2004, p. 142), e (ii) o neodesenvolvimentismo, à qual dão
vida, segundo Marini (1992) antigos dependentistas em conjunto com antigos teóricos
liberais.
Em relação à primeira proposta, é possível afirmar que na década de 1970, essa várias
formulações acerca do capitalismo latino-americano são retomadas por teóricos endogenistas,
dentre os quais se destacam o sociólogo equatoriano Agustin Cueva, os historiadores
mexicanos Enrique Semo e Roger Bartra, e o historiador brasileiro Cyro Flamarion Cardoso.
Uma das principais críticas dos marxistas endogenistas aos dependentistas marxistas era uma
suposta ênfase dada por estes últimos às relações entre nações, obscurecendo as relações de
classes. Marini (1992, p. 92) afirma, primeiro, que a crítica não era nova e muito menos justa,
dado que, embora fosse correto afirmar
que os dependentistas, preocupados com os mecanismos de exploração capitalista no
plano internacional, partiam das relações que as classes dominantes nacionais
estabeleciam entre elas, no marco inter-estatal. Não é menos certo, porém, que eles
se preocuparam com a maneira como isso afetava as relações internas de exploração
e, portanto, de classe, e que contribuíram grandemente para o estudo da vida social e
política, proporcionando-lhe uma matriz distinta da que oferecia o funcionalismo e a
sociologia sistêmica.
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Como forma de compreender a formação social diversa da América Latina, o
endogenismo considerava necessário analisar primeiro o desenvolvimento capitalista na
região, ou seja, a análise precisaria “ater-se rigorosamente ao marco de referência
estabelecido por Marx para o estudo do modo de produção capitalista” (MARINI, 1992, p.
93), somente depois deveriam ser considerados os elementos externos, tal como o
imperialismo. Note-se que há aqui um ponto de ruptura central com a teoria marxista da
dependência, na medida em que para estes autores a compreensão da formação social das
economias dependentes está indissociavelmente atada à compreensão do movimento do
sistema mundial capitalista, com o que “a constituição da economia capitalista dependente é
inseparável do processo mundial que engendra o imperialismo” (MARINI, 1992, p. 93).
Em seu livro El desarrollo del capitalismo en América Latina, de 1977, Cueva procura
superar as limitações dos trabalhos endogenistas da década anterior, o que o faz integrando à
análise os condicionantes externos, e não somente os fatores internos, como forma de explicar
a peculiaridade do capitalismo latino-americano. No entanto, como argumenta Osorio (2004,
p. 143), ainda que essa ideia de “recíprocas determinações”, dos fatores externos e internos,
supere os enfoques unilaterais desenvolvidos pelos endogenistas num primeiro momento, não
é capaz de estabelecer um fio condutor que oriente a análise, ou seja, “el problema no se
aclara con una sumatoria de elementos y conceptos [...]”, sendo preciso desenvolver uma
teoria que consiga encontrar os elementos determinantes para que se consiga responder à
seguinte questão: “Dónde están las raíces de nuestro subdesarrollo?”.
A resposta de Cueva se encontra na retomada da formulação da teoria da “articulação
dos modos de produção” – uma teoria já desenvolvida na Europa, principalmente na França –,
segundo a qual o subdesenvolvimento latino-americano, a primeira vista, se apresenta como
atrasado e insuficientemente capitalista, quando comparado aos países desenvolvidos, ou seja,
haveria uma articulação de modos de produção “atrasados” e “modernos”. Segundo Osorio
(2004, p. 144), essa explicação “no es más que quedarse en la descripción del problema, en
cómo el capitalismo latinoamericano se muestra y se expresa”, sem, no entanto, avançar na
explicação de por que o capitalismo assume na região esse formato.
Ademais, Cueva insiste na ideia de que o feudalismo vigorou na América Latina até a
segunda metade do século XIX. Ainda que esse tema tenha sido tratado na seção anterior, vale
destacar aqui que, nos termos propostos pela teoria marxista da dependência, entende-se que o
capitalismo latino-americano se integra ao mercado mundial de maneira específica, definindo
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uma forma particular de reprodução do capital na região, o que corresponde, portanto, a uma
forma sui generis de capitalismo, nos termos de Marini (2005), que combina o “arcaico” e o
“moderno”.
Em relação à segunda proposta, o neodesenvolvimentismo, é possível afirmar que foi
sendo gestada ao longo da década de 1960. Ainda de acordo com Marini (1992), superada a
crise econômica da década de 1960 (e a crise ideológica que a acompanha), a supremacia da
burguesia industrial latino-americana no bloco dominante era inconteste, com o que seria
preciso agora buscar consolidar sua hegemonia nacional e melhorar sua posição internacional.
Obviamente, esse duplo movimento de afirmação dependia de uma ofensiva ideológica à
teoria da dependência. Assim, a
nova atitude da burguesia latino-americana no plano internacional acompanha-se do
esforço de criação de uma nova ideologia, capaz de justificá-la, para o quê ela
recorre ao recrutamento de antigos desenvolvimentistas, como Prebisch, Furtado,
Anibal Pinto, Aldo Ferrer, Maria da Conceição Tavares, Francisco de Oliveira, e de
dependentistas, como Fernando Henrique Cardoso, entre outros [...]. Assim como,
na década de cinqüenta, havia correspondência entre as teses dos partidos
comunistas e a CEPAL, também agora se registrará notável margem de acordo entre
o endogenismo e a nova corrente, que podemos chamar de neo-desenvolvimentista.
(MARINI, 1992, p. 96-97)

Qual o ponto de tangenciamento entre essas correntes de pensamento, ou seja, entre a
proposta endogenista e a neodesenvolvimentista? Na interpretação de Marini (1992), a
burguesia industrial necessitava consolidar sua hegemonia, o que era feito com base no uso da
força – como comprovam os regimes ditatoriais, e da construção de sua legitimidade, levada
adiante pela burguesia ao abrir-se para a discussão sobre a questão redistributiva, isto é,
“acenar para as massas com a possibilidade de uma maior participação nos frutos do
desenvolvimento”. Isso explica porque a literatura neodesenvolvimentista gestada na região
naquele momento tem no tema da distribuição de renda seu ponto nevrálgico. Assim, o ponto
de tangenciamento entre essas correntes de pensamento é a particular concepção do
desenvolvimento capitalista com aspectos de socialdemocracia.
Como forma de caracterização e diferenciação do desenvolvimentismo e do
neodesenvolvimentismo, é possível afirmar que, no âmbito da corrente desenvolvimentista, a
questão distributiva não aparece como sendo o cerne da análise. A segunda diferença reside
no instrumental teórico e metodológico que utilizam os neodesenvolvimentistas, considerado
mais elaborado e
aberto aos conceitos e procedimentos marxistas de análise, embora prefiram em
geral – dentro do imenso arsenal que o marxismo oferece – aqueles mais facilmente
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assimiláveis pela teoria burguesa, como os que proporcionam Kalecki, Hilfeding,
Steindl. Junto a isto, nota-se a influência de autores não-marxistas, norte-americanos
principalmente. (MARINI, 1992, p. 97-98)

A afirmação e hegemonia teórica da corrente de pensamento neodesenvolvimentista
levam a uma crise do pensamento endogenista. No entanto, é importante destacar que o
endogenismo representou uma importante contribuição aos estudos marxistas posteriores,
cujo olhar se voltou de forma mais atenta para os processos internos aos países latinoamericanos como forma de compreensão da realidade da região. Já a corrente de pensamento
neodesenvolvimentista se manterá robusta até o início dos anos 1980.
As consequências das mudanças no capitalismo central, como resposta à crise dos
anos 1970, não foram sentidas a fundo pela região latino-americana naquela década, dado que
o continente ainda se aproveitava dos resultados positivos provenientes do ciclo longo
expansivo que teve início após a Segunda Guerra Mundial. Esse cenário se alteraria
rapidamente nos anos 1980, momento em que a América Latina, refém da dinâmica capitalista
mundial, ingressaria numa fase de profundos “ajustes” como forma de contornar os problemas
relacionados ao endividamento externo da região. Uma nova corrente de pensamento tornarse-ia hegemônica na região, o neoliberalismo, tema da próxima seção.

2.4 A reestruturação neoliberal: reiteração e aprofundamento da condição periférica e
dependente da América Latina
A hegemonia neoliberal se consolidou na região latino-americana nas duas últimas
décadas do século XX. Os ajustes impostos à região foram condicionados pela crise
capitalista dos anos 1970 e pela subsequente política de afirmação da hegemonia norteamericana, nos termos de Tavares (1997), sendo um de seus momentos mais emblemáticos o
aumento dos juros norte-americanos em 1979, o qual impôs à América Latina uma crise de
endividamento sem antecedentes. A crise da dívida dos países latino-americanos nos anos
1980 levaria a CEPAL, por exemplo, a denominar esse período de “a década perdida”, uma
vez que a taxa média de crescimento per capita nessas economias foi muito baixa.
O neoliberalismo, portanto, seria uma resposta capitalista à crise dos anos 1970, e cuja
implantação prática impôs severos ajustes à periferia. O cenário latino-americano do início
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dos anos 1980 era, nos termos de Sader (2009, p. 58-62), de encerramento do “ciclo
desenvolvimentista”, sendo que:
A passagem do capitalismo internacional para um ciclo longo recessivo [no póscrise de 1970] representou para a América Latina uma virada muito mais radical do
que simplesmente uma inversão de sinal do ponto de vista econômico. A partir da
década de 1970, o continente transitou para um período histórico sobredeterminado
pela passagem do mundo da bipolaridade para a hegemonia unipolar imperialista
[norte-americana] e do modelo regulador para o neoliberal. Sua combinação
aprofundou a fratura entre o centro e a periferia – agora denominada relação entre
globalizadores e globalizados.

A guinada do ponto de vista do crescimento econômico nos anos 1980 é inconteste, no
entanto, mais do que isso, a ideologia neoliberal jogou por terra qualquer discussão sobre
desenvolvimento, restando apenas discussões sobre políticas econômicas pontuais, tópicas.
Em termos do pensamento social latino-americano, é possível afirmar que não foi possível
“retomar a elaboração crítica e original” que vinha sendo realizada nas décadas anteriores, da
qual a teoria marxista da dependência é um exemplo, “o que tornou difícil a formulação de
uma alternativa de esquerda às pressões exercidas contra os povos da região”. Com isso, na
América Latina, o neoliberalismo correspondeu “a imposição dos interesses imperialistas no
contexto da reconversão econômica que a região é forçada a proceder, ante as mudanças que
sofre a economia internacional”, sendo que, na “raiz desse fenômeno, está a falência do
pensamento de esquerda e sua incapacidade de oferecer a base teórica para a formulação de
uma estratégia política adequada ao momento [...].” (MARINI, 1992, p. 100)
De início, destaca-se que a região latino-americana inicia a reestruturação neoliberal
do capital nos anos 1970 (em 1973 no Chile, em 1974 no Uruguai e em 1976 na Argentina).
Para além do campo ideológico, essas primeiras experiências no campo das políticas
neoliberais ocorreram de forma concomitante com a emergência de regimes ditatoriais na
região, não coincidentemente por meio de golpes, ou seja, embora o discurso neoliberal, como
visto no capítulo primeiro, fosse favorável à constituição de um “Estado mínimo”, a
necessidade de desmantelamento das conquistas sociais (ainda que parcas) na região, e de
expansão dos mercados no pós-crise de 1970, só foi possível com a presença de Estados
fortes, neste caso, ditatoriais.
A análise de Foxley (1988, p. 94-118) identifica quatro etapas fundamentais de
consolidação do ajuste neoliberal na América Latina.60 A primeira delas faz referência aos
planos de estabilização monetária, ou seja, de controle da inflação.Em termos teóricos, as
60

A análise acerca da obra de Foxley (1988) foi originalmente apresentada em Baruco (2005).

114

causas clássicas da inflação são: (i) choques negativos de oferta (por exemplo, os choques do
petróleo), (ii) choques positivos de demanda (como por exemplo, maiores gastos do governo)
e (iii) desvalorização do câmbio. Nesse último caso, a inflação traça uma trajetória altista em
função de um duplo movimento: por um lado, tem-se o choque de oferta, isto é, um câmbio
desvalorizado faz com que as importações fiquem mais caras e, consequentemente, os custos
de produção internos à economia ficam maiores e, por outro lado, tem-se o choque de
demanda, pois o câmbio desvalorizado, ao promover as exportações, provoca aumento da
demanda interna e, portanto, nos preços. Em termos de distorções, a inflação provoca: (i)
distorção dos preços relativos, isto é, perde-se a noção de quanto um produto vale em relação
ao outro; (ii) os produtos nacionais ficam mais caros, o que reduz a competitividade das
exportações do país e pode gerar problemas de Balanço de Pagamentos; (iii) os trabalhadores
que não conseguem indexar seus salários à variação da inflação tem perda do poder de
compra, ou seja, redução do salário real; e, por fim, (iv) em função do anterior, pode-se criar
um conflito distributivo.
No caso dos países periféricos, em função da menor capacidade da classe trabalhadora
em conseguir corrigir suas remunerações, a inflação foi historicamente acompanhada por um
processo de concentração de renda. Isso ocorre porque a renda de A é custo para B, no
entanto, a renda de B é custo para C e assim sucessivamente, ou seja, a inflação passada é
transferida para adiante, dado que os agentes não querem perder sua capacidade de compra, o
que conduz, portanto, a um conflito pela reposição máxima das perdas por ela geradas. Esse
processo é denominado de inércia inflacionária. No caso da economia brasileira, por exemplo,
a inflação foi historicamente causada por uma combinação de choques clássicos e pelo
conflito distributivo, sendo que os planos de estabilização tradicionais (implementados no
início da década de 1980 no país), tinham um diagnóstico de inflação apenas pelas causas
clássicas, ou seja, ignoravam a inércia inflacionária.
A crise da dívida dos países latino-americanos nos anos 1980, ao impor a esses países
uma vultosa remessa de recursos ao exterior, tende a promover uma desvalorização do câmbio
e, portanto, a traçar uma trajetória de alta nos preços. O que a primeira etapa de
implementação do neoliberalismo impõe à região latino-americana é, portanto, conjugar o
ajuste da dívida com o controle da inflação – não importando se, para alcançar esse último
objetivo, são utilizados instrumentos de política econômica ortodoxos ou heterodoxos.
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A segunda etapa identificada por Foxley (1988) é definida pela aplicação mais intensa
e drástica da ortodoxia econômica, isso porque, como a economia passa a apresentar sintomas
de recessão, a única forma de resguardar a integridade do programa seria acelerando o
processo de ajuste, o que é feito através de uma maior redução dos gastos e do emprego
público e de uma transferência ainda mais acelerada dos ativos estatais para o setor privado.
Além disso, nesse momento a economia deve promover a abertura comercial, como forma de
controlar as pressões inflacionárias pela via da concorrência que estabelecem as
importações.61
A terceira etapa tem início quando é possível obter algum êxito no combate à inflação
e alguma melhora nas contas externas, obviamente, no caso em que isso efetivamente
acontece. A partir de então, alguns objetivos estruturais, tais como o livre comércio, o
estabelecimento do mercado de capitais livres e a irrestrita afluência de recursos financeiros
externos passam a ser desejáveis por si, ou seja, independentemente dos objetivos de
estabilização monetária.
A última etapa seria aquela em que o experimento alcança maturidade, e isso acontece
quando se passa a reconhecer que o objetivo do governo não é outro senão produzir uma
“revolução” no terreno econômico.62 Nessa etapa, as principais tarefas seriam: (i) encontrar
uma fórmula que permitisse reabsorver os setores marginalizados como resultado do
processo, o que deveria ser feito com a adoção de uma nova legislação trabalhista e de um
sistema completamente transformado de seguridade social, e (ii) seria preciso resolver a
contradição entre “liberdade” econômica e autoritarismo político.
Assim, grande parte dos países latino-americanos “ingressa na modernidade” via
implementação do neoliberalismo, ou seja, adotam a cartilha de medidas preconizadas pelos
organismos financeiros internacionais, a cargo das políticas imperialistas dos países centrais.
Embora os países latino-americanos tenham adotado o neoliberalismo em momentos distintos
de sua história (como, por exemplo, o Chile de forma pioneira, em 1973, e o Brasil de forma
tardia, já nos anos 1990) e com formatos de políticas diferenciadas, em grandes linhas, o
receituário era composto por: (i) estabilização monetária, (ii) reformas estruturais e (iii) como
61

Para uma análise acerca das (supostas) benesses do processo de abertura externa, no caso específico do Brasil,
tornou-se clássico o texto de Gustavo Franco, publicado em 1998, sob o título A Inserção Externa e o
Desenvolvimento. (Disponível em: <www.econ.puc-rio.br/gfranco/insercao.pdf>. Acesso em: 11 maio. 2004).
62
Para o caso brasileiro dos anos 1990, por exemplo, o então presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a
afirmar que essa “revolução na economia” equivaleria a uma espécie de “Novo Renascimento” (“FHC vê novo
Renascimento e evita falar em desemprego”, Folha de São Paulo, 18/12/1997 apud MARINGONI, 2009, p. 22).
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prevê o receituário neoliberal, os países que adotassem (i) e (ii) ingressariam num novo ciclo
expansivo de crescimento econômico com distribuição de renda.
Em termos de economia política, o neoliberalismo engendrou mudanças estruturais no
desenvolvimento capitalista global, condicionando, no caso da periferia, profundas alterações
na relação capital-trabalho – o que se expressa, no interior do Estado, num processo que Sader
(1999) denominou de Estado “mini-max”, mínimo para o trabalho e máximo para o capital,
como destacado no capítulo anterior. Na prática, o que se observa como resultado das
políticas neoliberais é que, primeiro, o crescimento econômico não foi retomado.A tabela 2 na
sequência apresenta as taxas de crescimento das principais economias latino-americanas entre
1971 e 2004.

Tabela 2 – América Latina: PIB (%) – 1971/2004
1971-80 1981-89 1990-97 1998-03 2004
Argentina
2,8
-1,0
5,0
-1,4
9,0
Brasil
8,6
2,3
2,0
1,2
5,2
Chile
2,5
2,8
7,
2,7
6,0
Colômbia
5,4
3,7
3,9
1,0
3,5
México
6,5
1,4
3,1
2,8
4,4
Peru
3,9
-0,7
3,9
2,0
5,1
Uruguai
2,7
0,4
3,9
-2,5
11,8
Venezuela
1,8
-0,3
3,8
-2,8
17,3
América Latina
- Total
5,6
1,3
3,2
1,2
5,8
- Por habitante
3,0
-0,8
1,4
-0,4
4,2
- Por trabalhador
1,7
-1,5
0,5
-1,2
3,4

1990-04
2,6
2,0
5,2
2,8
3,1
3,2
1,8
1,9
2,6
0,9
0,0

Fonte: Ffrench-Davis (2005, p. 20)

Nesse caso, vários elementos merecem destaque. Como resquício do ciclo expansivo
mundial, entre 1971 e 1980, a região latino-americana cresceu em média 5,6%. No período de
1990 a 2004, o de maior intensidade de implementação do receituário neoliberal, tanto em
termos ideológicos quanto práticos, a taxa de crescimento média da região foi de 2,6%. Este
resultado do período neoliberal, fortemente ancorado nos processos de abertura externa
(comercial e financeira) das economias, somente conseguiu ser maior que a taxa de
crescimento obtida durante a “década perdida”, entre 1981-1989, da ordem de 1,3%. No
intervalo de 1998-2003, época em que os resultados das políticas neoliberais já se faziam
sentir de forma mais dramática, com diversos países da região sendo acometidos por crises
cambiais e de Balanço de Pagamentos, o crescimento foi de 1,2%. Por fim, chama a atenção
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para o período de 1990 a 2004, o crescimento do PIB per capita, de apenas 0,9%, e o
crescimento do PIB por trabalhador, que não apresentou variação, isto é, por se tratar de um
indicador de produtividade demonstra que no período a produtividade da região ficou
estagnada. A partir de 2004, em função de um maior crescimento mundial, do qual o exemplo
mais emblemático é a China, principal consumidora mundial de commodities agrícolas,
exatamente o que produz a América Latina, e conforma grande parte de sua pauta
exportadora, o crescimento econômico da região se acelera (CARCANHOLO, 2011).
Em segundo lugar, não só o prometido crescimento econômico não foi retomado,
como a abertura comercial e financeira, reformas estruturais que figuram dentre as principais
da cartilha neoliberal, implicou na maior transferência de valor produzido na periferia, mas
que é apropriado e acumulado nas economias centrais. A abertura comercial, por exemplo,
leva a uma elevação estrutural das importações, causando um déficit na balança comercial, ou
seja, as economias passam a importar o que antes era produzido internamente (num processo
inverso ao proposto pelo modelo de desenvolvimento por substituição de importações),
tornando mais rígido (estrutural) o déficit. Isso ocorre porque, ao contrário do que
imaginavam os defensores da abertura comercial, a exposição das economias latinoamericanas à concorrência internacional não as tornou mais produtivas/competitivas, dado
que estas economias não estavam preparadas para concorrer em pé de igualdade com os
países centrais, com o que vários elos da cadeia produtiva simplesmente não resistiram ao
processo de abertura. Note-se que, assim como nos anos 1980, a reestruturação do capital
exigiu da América Latina um “ajuste exportador”, o que na prática significava a necessidade
de produzir vultosos superávits nas balanças comerciais como forma de garantir o pagamento
da dívida, nos anos 1990, assiste-se a um “ajuste importador”, que significou a abertura dessas
economias ao livre-fluxo de mercadorias externas.63
Como consequência, se verifica na região uma tendência de reprimarização da pauta
exportadora, isto é, ganha fôlego a especialização produtiva e exportadora centrada em
produtos primários e em recursos naturais, em detrimento de produtos industriais de maior
intensidade tecnológica – como ilustra o gráfico, que mostra: (i) primeiro, que a histórica
condição de país periférico, com uma pauta de exportação fortemente centrada em produtos
primários e produtos baseados em recursos naturais, persiste nos anos 1990 e na maior parte
da primeira década século XXI e (ii) após a década de mais efetiva implementação das
63

Para uma análise dos resultados das reformas estruturais na América Latina, consultar Cano (2000).
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políticas neoliberais na América Latina, a de 1990, o período seguinte é marcado por um
movimento de alta nas exportações de bens primários e baseados em recursos naturais na
região, e por uma redução da participação dos produtos de baixa, média e alta tecnologia,
também como porcentagem do total, no mesmo período.

Gráfico 1 – América Latina: exportações de bens por categoria de produtos
(% do total) – 1990/2009
Fonte: CEPAL. Disponível em: <http://www.eclac.org>. Acesso 23 jan. 2011

Analisando cada uma das categorias apresentadas no gráfico 1 de forma separada, é
possível perceber que, no caso dos produtos primários, estes representavam 48,99% da pauta
exportadora latino-americana em 1990, atingiram o menor patamar de participação relativa
em 1999 (25,98%) e voltaram a aumentar sua participação na pauta a partir de então,
chegando a 35,79% do total em 2009. O mesmo se observa no caso dos produtos baseados em
recursos naturais, que representam 21,69% da pauta exportadora em 1990, atingiram o menor
nível, da ordem de 15,26% em 2002, e chegaram em 2009 em 20,21%. Em conjunto, essas
duas categorias (produtos primários e produtos baseados em recursos naturais) representavam
70,67% da pauta exportadora latino-americana em 1990, atingiram o nível mais baixo, de
42,64% em 2002, e o nível de 56,01% em 2009. Esse movimento de aumento percentual da
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participação dos primários e de produtos baseados em recursos naturais na pauta exportadora
depois de 2002, também está relacionado a um movimento conjuntural da economia
capitalista mundial, qual seja, o aumento dos preços das commodities nos mercados
internacionais, que beneficiou a América Latina tanto em termos de preços dos produtos por
ela exportados quanto em termos no quantum exportado.
No caso dos produtos de baixa tecnologia, o patamar de participação em 1990 era de
9,60%, atingindo o maior nível do período considerado em 1993 (13,59%) e voltando a
recrudescer em 2009 para 7,59%. Os produtos de média tecnologia passaram de 15,94% em
1990, para 26,37% em 2002 e para 20,06% em 2009. Por fim, os produtos de alta tecnologia
representavam 2,59% do total da pauta exportadora em 1990, passaram para 17,14% em 2001
e voltaram a regredir, chegando a 12,03% em 2009. Em conjunto, essas três categorias
(produtos de baixa, média e alta tecnologia) correspondiam a 28,12% da pauta exportadora
em 1990, atingiram o maior nível de participação em 2001 (55,07%) e voltaram a perder
participação relativa, chegando a 39,68% em 2009.
Como discutido anteriormente, uma pauta exportadora predominante em produtos de
baixo valor agregado e uma pauta importadora fortemente dependente de produtos de alto
valor agregado, agudiza os problemas na balança comercial. Em termos de condicionantes
histórico-estruturais da dependência, esse processo se refere à perda de dinamismo dos termos
de troca.
Com relação à abertura financeira, a entrada de recursos externos pode se dar por
endividamento direto ou por entrada de capital externo. O endividamento direto implica no
crescimento do serviço da dívida subsequente, comprometendo a balança de serviços. O
crescimento do capital externo implica numa maior remessa futura de lucros e dividendos, o
que, igualmente, compromete o saldo da balança de serviços. Nos anos 1990, a conta de
serviços das economias latino-americanas apresentou enormes e crescentes déficits que,
somados aos déficits na balança comercial, provocaram resultados significativamente
deficitários na conta de transações correntes do Balanço de Pagamentos. Esse maior
endividamento condiciona a necessidade de financiamento externo futuro para essas
economias, reafirmando o ciclo da dependência e aprofundando-o. Em termos de
condicionantes histórico-estruturais da dependência, esse processo se refere, portanto, à
remessa de valor, de excedentes, dos países dependentes para os avançados.
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Os movimentos acima descritos expressam, portanto, o aprofundamento do caráter
dependente da região latino-americana como decorrência da adoção do neoliberalismo. A
esses condicionantes histórico-estruturais da dependência, é preciso adicionar o elemento
conjuntural antes mencionado, ou seja, enquanto o mundo está crescendo (puxado, por
exemplo, pelo crescimento chinês), a demanda por produtos primários aumenta e, como
decorrência do anterior, os saldos na balança comercial dos países periféricos apresentam
melhoras substantivas. O mesmo ocorre quando se está trabalhando num ciclo expansivo de
liquidez internacional, que condiciona positivamente a conta de capital, na medida em que
não se faz necessário pagar juros tão alto para atrair capitais de curto prazo. De qualquer
forma, os problemas estruturais persistem, e ainda existe a possibilidade de serem
aprofundados nos momentos de menor crescimento econômico e de reversão do ciclo de
liquidez internacional. A tabela 3 na sequência mostra a forte saída de recursos de zonas
periféricas, isto é, a transferência líquida de recursos desses países entre 1995-2007.

Tabela 3 – Transferências financeiras líquidas para países em desenvolvimento

(US$ bilhões) – 1995/2007
Região
1995
2000
2003
África
5,7
-31,6
-22,6
América Latina
-0,6
-2,9
-61,6
Ásia
21,3
-119,7 -169,9
Economias em Transição
-2,7
-58,0
-50,5
Oriente Médio
23,0
-31,4
-43,8
Total
41,9
-243,7 -330,4

2006
-86,2
-127,2
-369,9
-135,6
-144,7
-863,7

2007*
-59,2
-99,8
-468,1
-109,2
-132,7
-869,0

* estimativas.
Fonte: Ortiz e Ugarteche (2008, p. 02), com base em dados de ONU.

Assim, mesmo diante de um contexto em que uma massa de valor cada vez maior é
transferida para os centros, no capitalismo dependente, a tentativa de sustentação do
crescimento interno implicou na elevação da exploração do trabalho, como forma de tentar
elevar a produção do valor excedente, para o que, as reformas neoliberais foram fundamentais
– como são emblemáticas as reformas trabalhistas, ou de flexibilização dos direitos
trabalhistas, e as reformas da previdência pública. Para Sader (2009, p. 61)
[...] o que mais contribuiu para a hegemonia neoliberal foi a imensa fragmentação
social e cultural que o novo modelo produziu e reproduziu em toda a imensa massa
da população. A promoção do trabalho precário, forma majoritária de reprodução da
vida de centenas de milhões de pessoas, foi a maior responsável por essa
heterogeneidade das relações de trabalho, por esse panorama econômico e social no
qual nunca tantos viveram do trabalho – homens e mulheres, negros e brancos,
mestiços e índios, idosos e crianças –, sem que esse imenso caudal pudesse se
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transformar em força e capacidade organizativa para defender os direitos básicos
desses milhões de trabalhadores. Essa fragmentação dificulta a capacidade de
manifestação, de negociação, de apelo à Justiça, de construção de força política,
assim como enfraquece a identificação com o mundo do trabalho e com a sua
cultura. Como as identidades não permitem o vazio, acabam preenchidas por outras
– nacionais, étnicas, de gênero, religiosas, esportivas –, que não se articulam e não
dialogam com as identidades do mundo do trabalho, embora continuem a ocupar
grande parte da energia, do tempo e da vida das pessoas, para simplesmente
reproduzir suas condições de existência.

No entanto, na medida em que essa massa de valor acumulada internamente nessas
regiões ou países é crescentemente apropriada no âmbito financeiro-fictício, esses recursos
não retornam para a acumulação de capital produtivo, definindo uma acumulação “travada”
de capital” (CARCANHOLO, 2011). Como afirma Sader (2009, p. 59), “a desregulação –
tema estratégico dessa nova etapa – não propiciou um novo ciclo expansivo, mas uma brutal e
maciça transferência de capitais do setor produtivo para o especulativo”, ou seja, “liberado de
suas travas, o capital migrou fortemente para o setor financeiro por intermédio da compra de
papéis das dívidas dos Estados e da circulação nas bolsas de valores”.
Ao analisar a implementação do neoliberalismo na América Latina, Netto e Braz
(2007, p. 234-235) afirmam que é
no marco da financeirização do capitalismo que se tornam inteligíveis a questão da
dívida externa de muitos países periféricos e também as propostas de “ajuste” de
suas economias, através de “reformas” recomendadas e monitoradas por agências
internacionais, notadamente o [FMI] [...]. Os gastos estatais, quando não cobertos
pelas receitas, resultam no chamado déficit público – em face do qual o Estado pode
emitir sem lastro [...], desencadeando diretamente processos inflacionários, ou pode
lançar papéis (títulos da dívida pública) no mercado, oferecendo juros atraentes aos
investidores. A oligarquia financeira é a principal detentora desses títulos e,
naturalmente, utiliza todo o seu poder para, primeiro, manter elevados aqueles juros
e, segundo, recebê-lo pontualmente. Quando Estados periféricos e dependentes, por
uma razão ou outra, encontram dificuldades para manter o fluxo de recursos para os
detentores dos títulos, estes pressionam no sentido de reduzir os gastos estatais, de
forma a constituir um superávit que lhes permita continuar succionando valores sob
a forma monetária. Não é preciso observar que esse superávit se obtém mediante a
diminuição de investimentos (em infra-estrutura, saúde, educação etc), o que reduz
as possibilidades de crescimento econômico. As propostas de “reformas” e “ajustes
estruturais” apresentadas aos Estados periféricos e dependentes combinam a
recomendação de “cortar gastos” com a da privatização – e, por isso, tais “reformas”
e “ajustes” resultam sempre em ganhos para a oligarquia financeira e os grupos
monopolistas penalizando fortemente as massas trabalhadoras.

Diante do fracasso das políticas neoliberais em alcançar os resultados prometidos, o
neoliberalismo passa a ser crescentemente questionado na atualidade. Dado que a América
Latina foi o laboratório de implantação da ideologia e prática neoliberais, é justamente nessa
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região que sua crise se mostra mais pronunciada, ainda que não se trate de uma derrota. De
acordo com Sader (2009, p. 63)
O período que assistimos caracteriza-se pela perda de legitimidade dos governos e
dos modelos neoliberais, mas, ao mesmo tempo, por dificuldades de construção de
projetos alternativos, seja pela fragmentação social mencionada, seja pelo consenso
conservador, que mantém o predomínio do livre comércio no mundo, seja, enfim,
pelo consenso neoliberal, que deitou raízes não somente nas opiniões sociais – como
o medo da inflação –, mas também nos processos econômicos [...]. Outra barreira
para a construção de alternativas é o próprio fato de esses governos estarem
engajados em uma estratégia de disputa hegemônica contínua, convivendo com o
poder privado da grande burguesia [...]. Se essa elite econômica não dispõe de
grande apoio interno, conta com grandes aliados no plano internacional,
especialmente entre os países globalizadores.

É nesse sentido que Sader (2009) qualifica a etapa contemporânea, principalmente do
final dos anos 1990 e início do século XXI, de pós-neoliberal, ou seja, tratar-se-ia do processo
de mudanças em curso em diferentes países latino-americanos que, ainda que em intensidades
distintas, negam o neoliberalismo como “alternativa de desenvolvimento” – embora não se
tenha constituído um novo projeto que faça frente ao anterior.64 Em termos do pensamento
social latino-americano, entretanto, uma corrente de pensamento retoma as teses nacionaldesenvolvimentistas e busca, em grande medida, se colocar como um projeto alternativo ao
neoliberalismo. Trata-se do neo-estruturalismo, objeto de análise da próxima seção.

2.5 O Neo-estruturalismo como alternativa ao Neoliberalismo
De acordo com Ffrench-Davis (apud SOTELO VALENCIA, 2005, p. 122), o neoestruturalismo ou novo-desenvolvimentismo é uma corrente teórica que se desenvolveu no
interior das ciências sociais latino-americanas desde meados da década de 1980. A literatura
sobre o tema considera que o marco teórico de constituição dessa corrente de pensamento foi
a publicação pela CEPAL (2000), no ano de 1990, do texto Transformação produtiva com
equidade. Segundo Osorio (2004, p. 151), o mais consistente autor dentro da corrente de
pensamento neo-estruturalista é Fernando Fajnzylber. De suas propostas saíram as
formulações produzidas pela CEPAL no início dos anos 1990, do qual o relatório citado é um
64

O que explica em alguma medida, segundo Sader (2009, p. 64) a instabilidade dos governos latino-americanos
que se colocam contrários ao modelo neoliberal, com o que “avançaram pelas linhas de menor resistência da
cadeia neoliberal – políticas sociais e integração regional, essencialmente – a partir da retirada das forças
protagonistas da aplicação ortodoxa do modelo, mas passaram a encontrar maior resistência à medida que as
oposições de direita, tendo a grande mídia privada como direção ideológica e mesmo política, se
recompuseram”.
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exemplo. Outros autores de destaque são: Ugo Pipitone, Osvaldo Sunkel, Joseph Ramos,
Víctor E. Tokman e Ricardo Ffrench-Davis.65
De acordo com Sotelo Valencia (2005, p. 124), a reflexão crítica sobre a crise dos anos
1980 na América Latina, colocou em evidência os problemas relacionados aos diagnósticos
provenientes da CEPAL, de suas estratégias e propostas para superar o subdesenvolvimento e
o atraso da região – sem nunca, note-se de passagem, ter-se colocado em seu horizonte de
análise a modificação da própria estrutura do modo de produção capitalista nestes países.
Assim, o neo-estruturalismo se constituiria como uma resposta, “aunque más de forma que de
contenido”, à crise da dívida dos anos 1980 e ao neoliberalismo que, desde seus primeiros
experimentos, produziram “estancamiento econômico, pauperización de la sociedad y pobreza
extrema”.
Na interpretação de Castelo (2010, p.194), a corrente de pensamento neo-estruturalista
se coloca “na disputa pela hegemonia ideopolítica” como sendo um projeto alternativo de
desenvolvimento ao “populismo burocrático” – “representado por setores arcaicos da
esquerda e pelos partidários do socialismo” –, e ao neoliberalismo, representado pelas elites
rentistas. O objetivo central do neo-estruturalismo seria, nos moldes do relatório da CEPAL
(2000), “delinear um projeto nacional de crescimento econômico combinado com uma
melhora substancial nos padrões distributivos do país”. Para alcançar esse objetivo seria
necessário, um novo padrão de intervenção do Estado na economia e na questão social,
principalmente reduzindo o ambiente de incerteza que cerca as decisões capitalistas –
argumento este desenvolvido nos trabalhos de Keynes e pelas escolas de pensamento de
matriz keynesiana que o sucederam.
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Uma análise detalhada sobre o estruturalismo e o neo-estruturalismo latino-americano pode ser encontrada em
Rodríguez (2009). De acordo com Bottomore (1988, p. 140-141), o estruturalismo é um “método de investigação
– ou, em certas formulações, filosofia mais geral da ciência que tem afinidades com o realismo e contesta as
posições do empirismo e do positivismo – que passou da lingüística à crítica literária e à sociologia da literatura,
à teoria estética, às ciências sociais, particularmente à antropologia e finalmente ao marxismo. A característica
principal do método estruturalista é tomar como seu objeto de investigação um ‘sistema’, isto é, as relações
recíprocas entre um conjunto de fatos e não fatos particulares examinados isoladamente; seus conceitos básicos
são os da totalidade, auto-regulação e transformação. Na antropologia, o estruturalismo está particularmente
ligado à obra de Claude Lévi-Strauss (1958) e, através dela, teve forte influência sobre a antropologia marxista
mais recente [...]. A principal corrente estruturalista no pensamento marxista, porém, tem sua fonte na obra de
Louis Althusser [...]”. De forma simplificada, trata-se, de um método de investigação no qual se considera que a
estrutura social tem a primazia na determinação de todo o restante. No âmbito da ciência econômica, mais
especificamente, designa o fato da estrutura econômica determinar todas as outras variáveis associadas, tal como
a inflação, por exemplo. É nesse sentido que os autores cepalinos fazem referência à “dualidade estrutural”, à
“heterogeneidade estrutural”, etc, ou seja, para designar processos que seriam estruturais e não conjunturais e
determinariam todos os outros elementos das formações subdesenvolvidas.
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A que se deve, segundo a análise neo-estruturalista, a incerteza ambiental nos países
subdesenvolvidos? Se deve ao fato de que, ao menor sinal de risco para os aplicadores
financeiros, observa-se uma fuga de capitais dessas economias, que vão em busca de zonas de
valorização (supostamente) mais seguras. Quando isso acontece, os países subdesenvolvidos
são acometidos por crises cambiais – como as que vivenciaram diversos países da América
Latina nos anos 1990 –, que desvalorizam o câmbio, dada a saída maciça de recursos;
impactam negativamente o Balanço de Pagamentos e, tendencialmente, levam a um aumento
da inflação. Esse processo recoloca a necessidade de um aumento dos juros, já bastante
elevados em função da necessidade de atração de capitais de curto prazo como forma de
fechar as contas externas. Ao aumentar as expectativas de ganhos na esfera financeira, graças
ao aumento dos juros, também se aumentam os custos associados a uma empreitada de
valorização na esfera produtiva, o que reduz o ritmo de crescimento econômico e provoca
impactos negativos sobre a criação de emprego e de renda, ou seja, o ajuste recairia sobre a
classe produtiva. Diante disso, os neo-estruturalistas defenderão o novo padrão de intervenção
do Estado na economia, que significa redirecionar, via manejo adequado de política
econômica, o capital da esfera financeira para a esfera produtiva, única capaz de gerar
emprego e renda, diminuindo os problemas relacionados à “questão social”.
Outro problema a ser contornado é a vulnerabilidade externa, ou seja, a baixa
capacidade dessas economias de reagirem a choques externos, em grande medida como
consequência do ambiente anteriormente traçado. Nesse caso, deveria haver uma blindagem
da economia por meio do controle dos fluxos externos de capital, sem quebra de contrato ou
desrespeito aos estatutos do FMI. Dado que apenas essa medida tópica não seria suficiente
para contornar o problema, o controle de capitais deveria ser acompanhado de redução dos
juros, acúmulo de reservas internacionais, ampliação do crédito bancário e política fiscal
expansionista. Por fim, o conjunto de medidas precisaria ser completado com a constituição
de um sistema avançado de educação básica e de inovação tecnológica, por mecanismos
internos de financiamento do investimento produtivo pela segurança jurídica dos contratos e
da propriedade privada e, por último, pela constituição de um empresariado nacional forte
(CASTELO, 2010, p.196) – numa forma, aparentemente, de deferência à obra de Schumpeter
(1986).
Portanto, em grandes linhas, o neo-estruturalismo propõe: (i) a construção de uma
economia forte, calcada na reprodução do capital primordialmente na esfera produtiva, o que,
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por sua vez, depende da constituição de um Estado forte – não no sentido de ser provedor,
mas sim de ser uma instância reguladora das atividades econômicas e (ii) a intervenção estatal
garantiria o crescimento econômico, sendo este o responsável pela promoção da equidade
social, “entendida como igualdade de oportunidades” (CASTELO, 2010, p.196-198).
O neo-estruturalismo seria então, de fato, uma alternativa ao socialismo e ao
neoliberalismo? Em sua crítica ao neo-estruturalismo, Castelo (2010, p.197-202) desenvolve
três frentes de crítica a esse arcabouço teórico que, em nosso entender, demonstram mais uma
proximidade do que propriamente um distanciamento do neoliberalismo. Tratemos de cada
uma dessas críticas.
Em primeiro lugar, o neo-estrututuralismo, de forma semelhante ao estruturalismo,
adota uma visão idílica de Estado, entendendo-o como “complementar ao mercado e promotor
de bem-estar universal”, ao mesmo tempo em que o considera “um ente políticoadministrativo universal, acima dos interesses particulares das distintas classes sociais”, ou
seja, tem-se a perspectiva de um Estado conciliador dos interesses do capital e do trabalho,
tendo em vista o “interesse nacional”, o que o coloca “abstrata e voluntariamente [...] acima
dos conflitos antagônicos de classes” (CASTELO, 2010, p.198).
No entanto, desde a crítica de Marx à filosofia do direito de Hegel, a filosofia
reconhece uma dupla natureza do Estado burguês: progressista, na medida em que incorpora
os direitos burgueses, de abolição da servidão feudal e de promoção da liberdade formal dos
indivíduos diante da opressão feudal; de outro, sua natureza legitimadora das desigualdades e
da exploração. No plano político, o Estado se apresenta, em última instância, como ente
responsável por salvaguardar a ordem burguesa. Com isso, Estado e mercado são
complementares, desde suas origens, ou seja, “funcional ao capital na garantia de certos
pressupostos legais para a acumulação de capital derivada da exploração das classes
subalternas” (CASTELO, 2010, p.198). Assim, dado que a complementaridade entre Estado e
mercado já existe desde a gênese do Estado burguês e do modo de produção capitalista, o que
a corrente neo-estruturalista defende é uma forma específica de atuação do Estado – definido
anteriormente como “mini-max” (SADER, 1999).
Em segundo lugar, Castelo (2010, p.200) aponta para a falsa contraposição entre
burguesia produtiva e burguesia rentista. As propostas de reduzir o ambiente de incerteza que
cerca a economia e atrair, dessa forma, o capital aplicado na esfera financeira para a
produtiva, gerando emprego e renda para a classe trabalhadora, supõe um conflito de
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interesses no interior da classe capitalista – o que, de fato, não ocorre. Isso pode ser
comprovado quando se analisam os processos de centralização do capital acentuados na fase
capitalista imperialista, iniciada no final do século XIX, na qual se observa um crescente
processo de fusão entre o capital bancário e o capital industrial, ao qual se denomina capital
financeiro (HILFERDING, 1985). Nesse sentido, estudos recentes “sobre as configurações
contemporâneas do capitalismo demonstram a crescente fusão das frações burguesas via a
financeirização da riqueza e o projeto político neoliberal”.
O terceiro e último ponto tratado por Castelo (2010, p.202) diz respeito ao uso do
conceito de equidade social que, herdado da tradição liberal clássica, presente em Locke,
reapareceu nos anos 1990 nos relatórios das agências multilaterais sobre pobreza. Em termos
metodológicos, o conceito parte da análise do indivíduo e a natureza, isto é, as desigualdades
sociais são explicadas a partir das diferenças humanas, que seriam inerentes a cada indivíduo
e aleatoriamente designadas pela natureza. Isto significa que determinados indivíduos, ao
serem agraciados pela natureza (sendo frugais, parcimoniosos e inteligentes), teriam uma
maior capacidade de trabalho em relação aos que não tiveram a mesma sorte (e que são,
portanto, preguiçosos, indolentes e ignorantes) e, portanto, se apropriariam de maior parcela
da riqueza gerada. Assim,
Em tempos (pós)modernos, o conceito ganha uma nova roupagem de tipo
progressista, mas não perde suas características essenciais, que naturalizam as
relações econômicas capitalistas e tomam o indivíduo e suas diferenças como
unidade básica de análise. Hoje se admite amplamente que as diferenças naturais
podem ser, em boa medida, neutralizadas por competências adquiridas através, por
exemplo, da educação, que passa a ser instrumentalizada como meio de capacitar
seres humanos para a concorrência no mercado de trabalho. Em termos políticos, os
novo-desenvolvimentistas, ao se guiarem pelo conceito de equidade social,
defendem a promoção da igualdade de oportunidades entre os indivíduos via
educação. Esta, portanto, antes de uma forma de emancipação humana, fica, de
acordo com essa perspectiva, inteiramente subordinada aos requisitos de habilidades
necessárias aos processos de produção de mercadorias comandada pelo capital. [...].

Na visão de Prado e Meireles (2010, p.185), o neo-estruturalismo apresenta duas
características novas, importantes e que estão relacionadas entre si, quais sejam: primeiro, de
forma diversa dos autores estruturalistas dos anos 1950-1960 (como Prebisch e Furtado), que
procuraram elaborar suas análises através de uma reflexão que não fosse estritamente
econômica e que tinham, além disso, uma postura crítica em relação ao mainstream
econômico, os neo-estruturalistas limitam suas análises à economia tradicional, “cujo traço
essencial é o de camuflar [...] os interesses capitalistas sob supostos ‘interesses nacionais’”,
sem entrar nunca em considerações de fundo sobre a natureza excludente do processo de
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acumulação de capital”. Em segundo lugar, as análises neo-estruturalistas apresentam uma
visão bastante distorcida acerca do que foi o debate da teoria da dependência.
Resta saber se o afastamento da teoria da dependência se deve a uma excessiva
aproximação ao neoliberalismo, ou se foi precisamente o suporte neoliberal que, a priori,
afastou o neo-estruturalismo da teoria da dependência. Se entende aqui que a proposta neoestruturalista, de fato, não é uma alternativa antineoliberal, não só pelo exposto anteriormente,
mas também porque existem outros pontos de tangenciamento entre essas propostas (como a
defesa em favor da abertura dos países periféricos). Ademais, se entende que o neoestruturalismo tem limitada capacidade propositiva e, como decorrência do anterior, limitada
capacidade prática de se colocar como projeto alternativo para a superação da condição
periférica da América Latina. Isso ocorre exatamente porque não está posto no seu âmbito de
análise a transformação da própria estrutura do modo de produção capitalista, ou seja, não se
coloca em seu horizonte um projeto que seja anticapitalista, tal como o faz a teoria marxista
da dependência.
É nesse sentido que os próximos capítulos retomam a análise da etapa capitalista
contemporânea, cujo exame geral foi apresentada no capítulo anterior, procurando
compreender a forma específica de inserção da Venezuela no capitalismo e o projeto de
transformações em curso no país no pós-1999, que se propõe a tarefa de constituir, no século
XXI, uma teoria e prática correspondente, que sejam, em alguma medida, antineoliberal e
anticapitalista.
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3 A FORMA ESPECÍFICA DE INSERÇÃO DA VENEZUELA NO CAPITALISMO
PERIFÉRICO E DEPENDENTE
Diante dos elementos apresentados nos capítulos anteriores, o capítulo 3 analisa a
forma específica de inserção da Venezuela no capitalismo dependente e periférico. O objetivo
é apresentar um panorama histórico daquela formação social e a discussão da nova
configuração que a luta antineoliberal assume na região latino-americana, de forma mais
específica, naquele país. Com esse objetivo, o capítulo divide-se em três seções. Na primeira
seção é traçado um panorama histórico, político e econômico da Venezuela, procurando
mostrar a particular forma de inserção do país na periferia capitalista, desde o seu processo de
colonização até a crise integral daquela formação social, manifestas na Guerra de
Independência, que tem início em 1810, e na Guerra Federal ou de Cinco Años, entre 1858 e
1863. A seção seguinte conta com uma análise acerca da plena articulação da Venezuela no
sistema capitalista mundial, movimento que guarda íntima relação com a descoberta de
petróleo em seu território, o que ocorre no início do século XX. Com isso, o país passa a ter
papel protagônico no capitalismo, tendo os interesses imperialistas, principalmente por
intermédio de suas empresas multinacionais, imposto àquela formação social um
neocolonialismo, cuja principal implicação foi um conturbado processo de industrialização e
contradições estruturais típicas de um modelo econômico de acumulação rentista. Por fim, a
terceira e última seção analisa os primeiros ensaios neoliberais promovidos no país em fins do
século XX. O objetivo é analisar os principais impactos dessas políticas na Venezuela e, por
outro lado, avaliar o rechaço ou a origem das reivindicações antineoliberais surgidas nesse
período.

3.1 Formação social venezuelana: colonialismo e crise integral
A análise acerca da forma específica de inserção da Venezuela na dinâmica capitalista
mundial, periférica e dependente, tem como objetivo traçar um panorama político, econômico
e social do país que auxilie na compreensão da sociedade venezuelana contemporânea. Essa
compreensão remonta a 1492, momento em que os “fundadores da história atual”, os
espanhóis, conquistam a região chamada de América Hispânica, ou seja, a compreensão
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daquela formação social antecede sua plena articulação ao sistema capitalista mundial, o que
ocorre somente no século XVIII.
Segundo Damas et al. (1993, p. 6-9) a formação social venezuelana é gestada e se
desenvolve no curso de um complexo processo cuja especificidade pode ser compreendida
estudando-a como sendo uma processualidade histórica. Nesse sentido, seria possível
estabelecer três fases fundamentais do processo de constituição da história social da
Venezuela, cujos principais elementos distintivos seriam: (i) a do estabelecimento das bases
para o processo de implantação dessa formação social, expresso na estruturação dos núcleos
primeiros e primários, de povoamento e organização da produção, isto é, essa fase cobre o
processo de relacionamento inicial hispânico com áreas do território venezuelano até a
estruturação dos primeiros núcleos de implantação, (ii) o desenvolvimento e estruturação da
formação social venezuelana culminaria, num segundo momento, na primeira crise estrutural
daquela formação social e, por fim, (iii) a especificidade da terceira fase decorre do
reordenamento das linhas fundamentais do desenvolvimento da formação social venezuelana,
como consequência da sua plena articulação com o sistema capitalista mundial.
A tentativa de compreensão da conformação da sociedade venezuelana demanda,
portanto, uma análise que contextualize duas determinações essenciais que a condicionam,
quais sejam, o contexto colonial e aquele determinado pela articulação com o sistema
capitalista mundial – ainda que estes não estejam totalmente separados, na medida em que
dentro do primeiro vão se articulando progressivamente os processos que determinariam e
culminariam no segundo. Assim,
La acción creciente de estas determinaciones, asimismo, se corresponde con la
disminución progresiva de la importancia relativa de las determinaciones generadas
en la base indígena, y en el todavía inconcluso proceso de implantación mismo,
hasta el punto de que a partir de la articulación plena con el Sistema Capitalista
Mundial la dinámica esencial de la formación social venezolana está determinada
por la dinámica de dicho Sistema. (DAMAS et al., 1993, p. 9-10)

Retomando aqui a análise empreendida nos capítulos anteriores, é possível afirmar que
o processo de colonização das sociedades latino-americanas foi amadurecido nos marcos de
um processo mais amplo, qual seja, o do desenvolvimento da tendência expansiva do capital
comercial europeu, processo do qual a Espanha e Portugal foram os principais protagonistas
durante os séculos XV e XVI, isto é, durante a chamada fase comercial do capitalismo (nos
termos de MANDEL, 1982).
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De acordo com Pérez (1993, p. 38-40), a estruturação dos núcleos primeiros e
primários de povoamento e organização da produção no território venezuelano, em virtude
das características da base indígena e também dos efeitos depredadores da atividade comercial
espoliativa exercida pelos colonizadores hispânicos, seguiu um curso precário, o qual
conduziu à existência de núcleos com grande debilidade estrutural e de difícil estabilidade. A
linha básica de desenvolvimento dessa estruturação, em termos econômicos, foi a constituição
de uma economia de subsistência, inicialmente apoiada na agricultura indígena – pouco
desenvolvida para os padrões capitalistas e igualmente debilitada pela atividade comercial
espoliativa –, sustentada fundamentalmente na criação de gado, com a lenta introdução de
espécies vegetais provenientes da Europa.
Segundo Morón (1994, p. 157), o século XVI na Venezuela pode ser caracterizado por
uma economia basicamente mineira de pérolas e ouro, mas não se pode generalizar essa
afirmação, dado que muito cedo a criação de gado e a agricultura tornaram-se a atividade
produtiva mais relevante, com o que os séculos XVII e XVIII foram fundamentalmente
agrícolas, tendo no cacau, café e no tabaco seus principais produtos – ainda que tenham
permanecido focos de atividade mineira e de criação de gado. Com isso, é possível afirmar
que a mineração, a criação de gado, a agricultura e o comércio foram, em maior ou menor
grau e com épocas de prosperidade e decadência variantes, as atividades econômicas
prevalecentes das diversas províncias que conformariam o país.66
Ainda segundo Pérez (1993), em termos de organização social, o colonizador
hispânico impôs sua condição de grupo dominante, e os colonizados, no início basicamente os
grupos indígenas, foram submetidos a relações de servidão ou escravidão. Em sua origem, os
grupos hispânicos que impulsionaram o estabelecimento permanente na América tiveram uma
composição social homogênea. No entanto, essa composição começou a apresentar
fracionamentos internos à medida que o processo de colonização avançou, o que foi
determinado em função do lugar ocupado por cada um na “empresa” de exploração, definindo
a participação nos benefícios resultantes. Assim, se constituiu uma estrutura de poder cujo
66

Até 1640, aproximadamente, a criação de gado, importante em El Tocuyo, foi o principal produto de
intercambio da Venezuela tanto com outras áreas da América quanto com a metrópole. O cultivo do tabaco,
particularmente importante em Nueva Andalucía e Barinas, se amplia no final do século XVI. Já as primeiras
exportações de cacau do país datam de 1607, tendo predominado na economia de exportação até 1830
(HERNANDEZ, 1993, p. 52-53). Em termos de ciclos de produção de produtos primário-exportadores, nas
últimas décadas do século XIX, a Venezuela vivenciou os ciclos do ouro, do cobre e do ferro, explorado
principalmente por companhias inglesas. O ciclo do cacau marcou os séculos XVII e XVIII e, do café, o século
XIX (SEVERO, 2009, p. 35).
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centro era o caudillo da empresa, cujas convicções e ações expressavam essencialmente os
interesses no desenvolvimento da própria riqueza e daqueles que estavam mais próximos a
ele.67 É preciso reafirmar que esse papel protagônico do colonizador, mais especificamente a
estrutura de poder constituída a partir da colonização, eliminou ou relegou os grupos
indígenas a, no mínimo, um papel secundário.
Nesse momento há uma forte vinculação da Venezuela com outras zonas, que não a
Espanha propriamente, o que se deve à posição marginal do país dentro do Império Hispânico
na América, e expressa, por exemplo, pelo fato de que as diferentes províncias organizadas
nesse território dependiam, no sentido político-jurídico, de centros mais importantes do
Império, como é o caso de Santo Domingo e Nueva Granada. Dessa maneira, graças à
autonomia relativa em relação à monarquia espanhola, os grupos sociais que tendiam a
concentrar os privilégios econômico-sociais participavam e orientavam a tomada de decisão
em nível local, garantindo a definição de políticas que favoreciam seus interesses e, portanto,
resguardando seu domínio econômico e social, o que se institucionalizou no quadro jurídicopolítico do país nas décadas subsequentes.
Na medida em que o desenvolvimento dos núcleos de implantação se assentava na
atividade agropecuária e o fator dinâmico fundamental constitui a atividade econômica
orientada para o exterior, ou seja, desde cedo se estabelece a relação de dependência – na
medida em que a dinâmica econômica interna é condiciona pela externa –, o progressivo
desenvolvimento das classes sociais e seus fracionamentos internos, no essencial, se realizou
em função do papel que cumpriam os diferentes grupos nessa atividade econômica.
Note-se que, por um lado, a colônia permanecia ligada à metrópole por duas vias: (i)
por meio do estabelecimento de órgãos político-administrativos a cargo de funcionários
ibéricos, que garantiam para a metrópole a extração de grande parte do excedente econômico
gerado na colônia e (ii) por meio do comércio baseado no intercâmbio de produtos primários
por bens manufaturados que, dentro de uma política de exclusivo comercial, isto é, de
monopólio do intercâmbio entre colônia e metrópole, garantia uma apropriação ainda maior
do excedente econômico pela via do comércio desigual. Por outro lado, ainda que durante o
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De acordo com Quintero (1997), o termo caudillo pode ser entendido como uma autoridade política
personalista, que tem sobre seu comando o controle de um grupo armado, o qual determina sua capacidade de
negociação na disputa pelo poder. O caudillo sustenta seu domínio no carisma e no exercício do poder autônomo
em relação às normas institucionais. As áreas de influência dessa autoridade são as localidades onde surgem tais
redes de lealdade, que permitem, por sua vez, a formação daquele grupo armado, ou exército privado, bem como
o exercício do poder personalista.
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século XVI a Espanha tenha consolidado um vasto império, o envolvimento dos ibéricos em
diversas guerras debilitou sua situação financeira, o que, ao longo de anos, significou um duro
golpe ao poderio espanhol e abriu as rotas ultramarinas à Holanda e Inglaterra. Assim, durante
o século XVII, a Espanha conheceria uma profunda crise, para a qual contribuiu de forma
decisiva a queda da produção de metais na América, a partir de 1630 principalmente. Essa
situação impediu a Espanha de manter uma conexão regular com a região colonizada,
agravando a debilidade da vinculação com a Venezuela que, de um ponto de vista econômico,
se tornou cada vez mais próxima à Nueva España e, ainda que em menor magnitude, das
áreas europeias de desenvolvimento mais dinâmico, como era o caso de Holanda e Inglaterra.
Na complexa gama de relações sociais, que se desenvolvem na formação social
venezuelana, destacam-se: um grupo social integrado por produtores agrícolas e criadores de
gado, proprietários dos meios de produção e organizadores diretos da atividade econômica e
comerciantes criollos, relacionados ao intercâmbio com o mercado externo que, assim como
os produtores, se veem ameaçados com o nexo colonial. Essa classe organizada exercia sua
dominação sobre um amplo grupo populacional submetido a diferentes relações de produção,
o que inclui desde uma população escrava vinculada, sobretudo, aos cultivos para exportação,
até uma população livre (indígenas, escravos libertos, etc), à qual se soma um setor de
pequenos proprietários dedicados às atividades agrícolas e artesanais, cuja produção se
orientava para o mercado interno e o pequeno comércio, denominados de pardos.68
É diante desse cenário que se conforma o segundo momento de desenvolvimento da
formação social venezuelana, marcado, segundo Hernandez (1993, p. 88-117), pela gestação
de uma crise. Em primeiro lugar, a expansão produtiva do século XVIII, pecuária e agrícola,
se fundamentou na extensão das áreas cultivadas e no incremento da força de trabalho, sem
mudanças tecnológicas significativas, ou seja, a atividade produtiva continuou operando de
acordo com os padrões tecnológicos do século XVI. Em segundo lugar, ainda que a própria
dinâmica do processo econômico tornasse indispensáveis os mercados externos para garantir
certo nível de acumulação interna, as condições sob as quais se efetuava a articulação com
esses mercados se traduziram, ao longo do tempo, em fortes obstáculos à ampliação do
processo de acumulação interno à Venezuela, com o que, alguns grupos sociais começam a
manifestar seu descontentamento.
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O termo criollo é utilizado para designar descendentes de europeus ou de escravos africanos nascidos nas
colônias.
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Nesse momento, como parte de uma renovada política colonial, a metrópole promoveu
uma reorientação do comércio do cacau para a própria Espanha e para a Europa em geral,
além de acentuar a imposição de diversas cargas fiscais à atividade econômica, numa política
claramente contrária aos interesses de produtores e comerciantes criollos venezuelanos, que
tinham no controle da comercialização uma fonte considerável de apropriação de parte do
excedente econômico.
O resultado desse processo foi a acentuação dos conflitos, entre escravosescravizadores e entre pardos e criollos que, embora já fizessem parte do processo de
desenvolvimento dessa formação social, foram potencializados pelas tensões entre uma
economia de exportação e uma economia para o mercado interno. Os pardos, por exemplo,
encontravam no predomínio econômico e social dos criollos uma séria barreira para sua
ascensão. O fortalecimento do nexo colonial, por sua vez, agudizou os conflitos entre as
classes criollas e a metrópole, na medida em que se converteu em um crescente obstáculo
para o desenvolvimento dos criollos e a manutenção de sua posição dominante. Diante desse
cenário, a liberdade de comércio e de indústria se tornaram as reivindicações fundamentais
dos criollos. Note-se que esse momento histórico é de proliferação dos ideais da Revolução
Francesa, os quais influenciaram o pensamento da classe dominante latino-americana.
Esses conflitos estabelecidos entre grupos internos à colônia e a metrópole, eclodiram
em 1810, sendo potencializados pela conjuntura internacional, determinada pelas guerras
napoleônicas, a invasão da Espanha e o aprisionamento de Fernando VII.69 Nesse momento,
no interior da classe criolla não havia ainda uma definição acerca do caráter da autonomia
demandada em relação à metrópole, isto é, uma fração do grupo, por questões de interesse
econômico, de possíveis prejuízos sociais, consciência monárquica, etc, mantinha plena
identificação com os interesses da metrópole, com o que, aqueles que mantinham reservas em
relação ao rompimento do nexo colonial eram os chamados criollos realistas, e os que
defendiam a completa autonomia, de criollos autonomistas.
A partir de 1810 se produziu um rápido fortalecimento do ideal autonomista, que
colocava em primeiro plano a contradição criollos-metrópole. A participação popular nesse
processo se orientou basicamente para a conquista de reivindicações particulares de grupos
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É preciso lembrar que no período de 1777 a 1781 diversas rebeliões eclodiram no continente latino-americano
em contraposição às reformas impostas pelos Bourbon, dentre as quais se destacam: a de Túpac Amaru no Peru
(1780-1781), Quito (1765), México (1767) e, como continuação das duas últimas, dos Comuneros del Socorro
em Nueva Granada (1781). Essas sublevações são consideradas pré-independentistas ainda que, de acordo com
Morón (1994, p. 164), não apresentassem esse caráter.
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específicos, o que implicava em seu enfrentamento, a um só tempo, com o grupo dominante
criollo e com setores da metrópole. Nesse período foram infrutíferos os esforços do grupo
criollo para ganhar o apoio das classes dominadas, ainda mais porque não se tinha no
horizonte do grupo esse objetivo, dado que prevaleciam os esforços de manutenção da sua
condição de classe dominante. O desenrolar desse ambiente conflitivo culminou na Guerra
pela Independência.
Segundo Morón (1994, p. 168-169), a Guerra pela Independência não foi um
movimento popular, mas sim levado adiante por elites econômicas e intelectuais, ou seja, a
não ser que por povo se entenda a população sensível à política, ou os chamados notáveis
naquela época, é correto afirmar que a independência não foi feita pelo povo. A partir da
independência, o sistema republicano se constituiu por imposição da força. A posição radical
da luta pela Independência
tomará cuerpo en Simón Bolívar (nacido en Caracas el 24 de julio de 1783 y muerto
en Santa Marta, Nueva Granada, el 17 de diciembre de 1830) […]. Pero no sólo
dirigiría la guerra, sino que estimulará la creación de Estado. […]. La república de
Colombia (1819-1830), denominada Gran Colombia, es precisamente la concepción
más afortunada de Bolívar en el orden de la política y del derecho. Fue su gracia y
su desgracia. Bolívar comprendió cómo la destrucción de la unidad antigua [de 300
anos de duração] para realizar la Independencia por partes era claramente un error,
un peligro. Por eso su trágico empeño en unir en un solo Estado lo que primero
libertó, en forma sucesiva, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, el territorio de
tres Reales Audiencias. (MORÓN, 1994, p. 171)

Mészaros (2009, p. 92) chama atenção para o fato de que
Como contrapeso necessário não só à Santa Aliança, que incluía também a Espanha,
mas ainda mais notoriamente às crescentes ambições imperialistas dos Estados
Unidos da América do Norte, Bolívar tentou constituir uma confederação
permanente das nações latino-americanas. Não é de estranhar, porém, que os
esforços destinados a tal objetivo fossem frustrados e totalmente anulados pelo cada
vez mais poderoso país do Norte e por seus aliados.

A Ata de Independência da Venezuela denomina o novo Estado de Confederação
Americana de Venezuela, sendo esta formada pelas Províncias Unidas de Caracas, Cumaná,
Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida e Trujillo, sendo sancionada a Constituição no ano de
1811. Assim “ya está declarada la Independencia. Ya la república tiene Constitución. Ahora
hay que pelear y defenderla” (MORÓN, 1994, p. 177).70 Com isso se quer dizer o seguinte:
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Juridicamente, depois de 300 anos de nacionalidade espanhola, o povo se torna venezuelano a partir da
constituição da Confederação Americana em 1811. Em 1819, o Congresso de Angostura sancionaria a Ley
Fundamental de la Republica de Colombia, que significou uma nova nacionalidade para os venezuelanos, agora
colombianos. Em 1829 uma assembléia reunida em Valencia, tomou a decisão de voltar à nacionalidade
venezuelana.
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com a ruptura do nexo colonial um dos aspectos da crise foi resolvido, qual seja, o confronto
dos grupos nacionais com os ibéricos; no entanto, ao final da guerra independentista,
recolocam-se os conflitos e tensões internas à Venezuela. Nesse sentido, “la continuidad de
las manifestaciones bélicas y las múltiples dificultades que encuentra esta área, durante todo
el siglo XIX, para configurarse como estado nacional, ponen de relieve la continuidad de la
crisis” (HERNANDEZ, 1993, p. 99).
A intensidade da guerra civil na Venezuela se desenvolveu em especial no âmbito
regional, o que, primeiro, deixava manifesta a debilidade da classe dominante em seu
conjunto para construir um projeto de dominação e, segundo, mostrava a precariedade da
integração alcançada pelo recém-formado estado venezuelano. Na interpretação de Morón
(1994, p. 200-202), a realidade histórica do século XIX na Venezuela se caracterizou pelo
“desacomodo popular y la consecuente desbandada social”, o que resultaria num “clima de
guerra civil [e] cuando falte ese clima será sustituido por la dictadura. La pobreza, el montaraz
ruralismo, las enfermedades y el analfabetismo acompañarán como contrapartida
socieconómica y cultural a la regencia política”, ou seja, “la democracia política se alcanza,
en la Constitución escrita […] a lo largo de la historia de la república, solo en la letra […];
pero esa democracia política no funciona en la realidad, pues la revolución, la guerra, la
dictadura, ejercen su imperio”.
A sucessiva troca de presidentes que tem início a partir de 1830, como produto da
nova Constituição republicana, deixa clara a rotatividade do poder, como consequência da
debilidade da classe dominante para constituir um “Projeto Nacional”, e a sequência de
regimes ditatoriais que intercalam ou se sobrepõem à guerra civil. Para Morón (1994, p. 207),
foram três os grandes ditadores, ou caudillos, que dominaram a cena política nos século XIX,
quais sejam: José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco e Juan Vicente Gómez.
Páez assume o poder em 1831 e permanece até 1835, momento em que é substituído
por José Maria Vargas, que presta juramento em fevereiro de 1835 e é deposto em julho do
mesmo ano por uma junta militar. Naquele momento Páez intervém e repõe Vargas ao poder,
mas este renuncia em 1836, com o que se encarrega da presidência por nove meses o vice
Antonio Navarte, seguido pelo general José María Carreño e pelo vice-presidente Carlos
Soublette, que permanece no poder entre maio de 1837 e janeiro de 1839. Em janeiro de 1839
assume novamente o poder José Antonio Páez, que permaneceria até 1843, momento em que
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Carlos Soublette se torna novamente presidente, até 1847. Os sucessivos governos do período
que se estende de 1830 a 1847
estarán cobijados por la sombra protectora del gran caudillo llanero. El prestigio de
que gozaba Páez lo convirtió en figura central de todo cuanto ocurría en el país,
hasta el punto de que los otros presidentes, Vargas y Soublette, serían elegidos con
su apoyo y deberían su estabilidad a su fuerza de caudillo. El respeto a la
Constitución, la sobriedad administrativa y la recuperación económica predominarán
durante aquellos años paecistas. Pero se establecieron la arbitrariedad, la corrupción
y el desenfreno. (MORÓN, 1994, p. 209-209)

Com o apoio de Páez, José Tadeo Monagas é eleito em 1848 e, tão logo assume o
poder, o ditador ordena o fechamento do Congresso, dominado pela oposição e descarta Páez,
que é feito prisioneiro pelo comandante Ezequiel Zamora. Em 1851 é eleito José Gregorio
Monagas, irmão de José Tadeo Monagas, que fica no poder até 1855. Em 1857 a constituição
de 1830 é reformada e se alarga o período presidencial de 4 para 5 anos. Durante a ditadura
dos Monagas foi abolida a escravidão, em 24 de março de 1854, e a pena de morte, em 1849.
Ainda de acordo com Morón (1994, p. 210):
Una larga crisis sigue a la presidencia provisional del cabecilla que derrumba a
Monagas, el general Julián Castro […].
Esas crisis terminan en la Guerra Federal o de Cinco Años, 1858 a 1863, cuando se
enfrentan el gobierno y la revolución, dos entidades políticas que no se reconcilian
sino con la dictadura de Guzmán Blanco (1870-1888) con interrupciones y
definitivamente con la [ditadura] de Juan Vicente Gómez (1908-1935). […].71

Nesse momento, por um lado, apesar da debilidade da classe dominada, havia uma
clara percepção da necessidade de se contrapor à possibilidade de crescimento de um
movimento popular. Esta percepção está na base do fim da luta, do estabelecimento de
alianças entre as diferentes frações de classe e da adoção de um conjunto de medidas liberais
para o conjunto da sociedade, numa política que, ao cortar as possibilidades de
desenvolvimento do movimento popular, atenuou sobremaneira o enfrentamento, assegurando
a continuidade da estrutura de dominação. Por outro lado, as dificuldades que os criollos
enfrentaram para manter sua posição jogaram por terra a crença de que os obstáculos ao seu
pleno desenvolvimento estavam estritamente vinculados ao nexo colonial. Em primeiro lugar,
se fazia necessário restabelecer a base agropecuária e a constituição de formas de governo e
marcos jurídicos que permitissem, pela via da integração, exercer um controle efetivo sobre o
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Hernandez (1993, p. 101) esclarece que a cena política venezuelana esteve dominada, até os anos 1870, por
uma intensa luta entre caudillos regionais, que tentavam impor sua hegemonia ou pelo menos manter seu
domínio político sobre uma zona particular. A esses conflitos se somam os menos frequentes entre comerciantes
e produtores e entre estes e agiotas. Em conjunto, esses conflitos resultaram na Guerra Federal.
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território venezuelano. Esses esforços, que incluíram a liberalização da economia e a
reconstituição do capital, não foram suficientes para reativar a atividade econômica,
seriamente afetada pelo prolongamento dos conflitos no período anterior. Em segundo lugar,
tem-se naquele momento a frustração das expectativas criollas em relação aos benefícios
esperados da vinculação com as áreas capitalistas mais avançadas, dado que a destruição do
aparato produtivo, a abertura do comércio exterior em um mercado competitivo, a
necessidade de custear os gastos de guerra e a permanente carência de recursos do governo
nacional, favoreceram o controle crescente do comércio exterior e do crédito por parte dos
ingleses, principalmente.
Em meados do século XIX as tentativas de reativar a atividade produtiva haviam
fracassado. Essa situação começa a se modificar a partir do final da década de 1860, em
função: (i) da superação dos enfrentamentos existentes no interior da classe dominante, (ii) do
controle das pressões exercidas pela classe dominada e (iii) da tendência altista que
começavam a apresentar os preços do café no mercado internacional. Assim, se inicia uma
lenta recuperação da economia de exportação apoiada no cultivo do café, que substitui o
cacau como primeiro produto de exportação. Essa recuperação se intensifica nos anos 1870,
quando o cultivo do café se expande para Los Andes, região que se converteu no centro
econômico. De forma concomitante, tem início o restabelecimento da produção de cacau –
que somente em 1881 alcançaria os níveis do final do século XVIII, e da pecuária,
significativa durante as primeiras décadas do século XX.
Nesse contexto ganhou fôlego a definição plena de um “Projeto Nacional” – até então
inviabilizado, pelos motivos discutidos anteriormente –, orientado para fortalecer as bases do
poder econômico e social da classe dominante através da “modernização” da base agrária,
sendo que, ao Estado caberia o papel fundamental na criação de condições favoráveis a esse
projeto. As tentativas de implantação desse projeto estavam guiadas pela consciência, cada
vez mais generalizada entre as diversas frações da classe dominante, de que sua viabilidade se
daria na medida em que se realizasse nos marcos de uma estreita vinculação com as regiões
de desenvolvimento capitalista, o que ocorre principalmente no pós-1870. Dentre essas
tentativas, as realizadas durante o governo de Antonio Guzmán Blanco (1870-1877, 18801884 e 1886-1887) constituíram as mais importantes em termos da capacidade de
reordenamento e de estabelecimento do aparato produtivo e social, sendo que, ainda que
vislumbrassem a implantação do “Projeto Nacional” sem alterar o caráter da formação social,
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assentaram as bases que, ao se alterar no século XX o quadro de fatores dinâmicos da
formação social, com a exploração do petróleo, facilitaram a plena implantação daquele
projeto.
O governo de Guzmán Blanco, entretanto, foi levado adiante no epicentro da crise que
marca a formação social venezuelana no século XIX, à qual Hernandez (1993, p. 47-48)
denomina de crise integral. De forma específica, a crise na Venezuela guzmancista possui
uma multiplicidade de fatores explicativos, dentre os quais se destacam: (i) as oscilações dos
preços dos produtos primários exportados pelo país (principalmente o café, mas também o
cacau e o couro) nos mercados internacionais, (ii) o desenvolvimento disperso e espasmódico
da agricultura e da pecuária, (iii) uma forte presença do imperialismo inglês, que fazia valer
seus interesses principalmente em La Guaira e em Caracas desde a Independência e, por fim,
(vi) “el ansia de poder, la tendencia al personalismo, el mal del caudillismo” (MORÓN, 1994,
p. 241). Nos anos que se seguiram, a crise se aprofundou sem que o liberalismo econômico
imposto por Guzmán Blanco tivesse dado lugar a um outro modelo.
O “Projeto Nacional”, portanto, consistiu basicamente no fortalecimento da
agricultura, o que implicou na necessidade de atacar os gargalos econômicos que implicavam
nessa situação desde o período colonial, quais sejam: a escassez de capitais, de força de
trabalho e o atraso tecnológico. Nesse sentido, as soluções encontradas foram: a promoção de
uma política creditícia constituída sobre a base de empréstimos estrangeiros; a tentativa de
introdução de melhores tecnologias e o estímulo à imigração.72 Os esforços ainda se
orientaram para criar condições que contribuíssem para facilitar a ação dos fatores dinâmicos
externos capazes de introduzir as mudanças desejadas internamente ao país. Nesse sentido se
coloca ênfase na necessidade de ampliar a infraestrutura, estabelecer um sistema nacional de
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Em 1863 o então general Guzmán Blanco é enviado à Europa com o objetivo de conseguir um empréstimo
internacional que possibilitasse melhores condições para as contas públicas, arrasadas pelos conflitos que
marcam o século XIX. Assim, “se obtiene un nuevo empréstito el 3 de octubre de 1863, cuyas bases se aprueban
el 14 de enero de 1864 por la Asamblea Constituyente. El empréstito sería de 1500000 de libras a 60% (sesenta
libras efectivas por 100 nominales), gravado con 6% de interés de amortización anual. Se hipotecaban los
derechos de importación de las aduanas de La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y Ciudad Bolívar, y en caso de
no ser suficientes estas rentas, se acudiría a las producidas por los derechos de importación de todas las aduanas.
Eduardo Calcaño y otros diputados se opusieron al duro compromiso, pero vencieron la habilidad de Guzmán
Blanco y la miseria en que estaba el erario público. La federación nacía baldada por la guerra y sometida al
capitalismo inglés.” (MORÓN, 1994, p. 237-238). O endividamento, como analisado anteriormente, é uma das
manifestações dos interesses imperialistas se fazendo valer na periferia, no caso, na Venezuela. Esse fenômeno,
importante mecanismo de transferência de excedente da periferia para os centros, se fez presente durante o
domínio imperial inglês e, mais adiante, norte-americano, marcando de forma decisiva a história contemporânea
da Venezuela – como será analisado ao longo do presente capítulo.
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pesos e medidas, a moeda nacional, o registro público e o sistema de telégrafos e correios;
além das tentativas de “modernizar” as grandes cidades e de melhorar a educação pública.
No processo de estruturação dos aparatos do Estado, os esforços se dirigiram ao
estabelecimento de mecanismos centralizadores que permitissem a integração do território
nacional, neutralizando-se as ainda vigorosas tentativas de autonomias regionais. A
instauração do federalismo, ainda que tivesse como ponto de partida o reconhecimento das
autonomias regionais, serviu como sustentação desse objetivo. Este processo se orientou por
um marco jurídico-político de corte liberal, que rompia definitivamente com o ordenamento
colonial e cujas linhas fundamentais foram definidas na Constituição de 1864.
Nos termos de Cano (2000, p.501), o processo de formação do Estado nacional foi
problemático:
As lutas entre os caudilhos (liberais federalistas e conservadores centralistas), que se
arrastavam desde a independência, foram resolvidas pela Guerra Federal, entre 1859
e 1863, com uma nova Constituição que só entraria plenamente em vigor em 1870.
Assim, a república dos caudilhos era substituída pela das oligarquias. Embora
consolidado o Estado Nacional, a maior parte de seus gestores seria constituída por
ditadores, quase sempre um general andino. No período que antecede a “crise de
1929”, o mais famoso de todos foi o General Gómez (vice-presidente de outro
golpista, o General Castro, a quem golpeia em 1909), cujo ‘mandato’ só se
encerraria com sua morte, em 1935.

Cipriano Castro (1899-1908), cuja consigna “Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos
procedimentos”, desafiaria as oligarquias regionais e imporia sua primazia sobre os caudillos
locais, por meio da chamada Revolución Restauradora (1899-1900) (MARINGONI, 2004, p.
132), destituindo o presidente Ignacio Andrade (1898-1899). Castro passaria para a história
com três imagens distintas e até mesmo contraditórias, quais sejam:
a) El caudillo que logra incorporar a la nación un remoto, casi intocado rincón del
país, el Táchira; un liberal que trae la esperanza de restaurar los principios políticos,
de restablecer las normas constitucionales, de rehacer la moral pública y privada de
la administración. Su divisa fue acogida y aplaudida, pero no practicada: “Nuevos
hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos”. b) El dictador que olvida sus
promesas y se convierte en un megalómano […]. c) El gobernante que sí usó la
dictadura para ejercer el poder fue también un intransigente nacionalista frente a la
escalada del imperialismo, defensor de la patria, un sentido claro de la necesidad de
destruir la anarquía, organizar la administración, modernizar el ejército y unificar al
país. […]. (MORÓN, 1994, p. 221-222)

Como apontado anteriormente, durante os últimos anos do século XIX, os sucessivos
governos venezuelanos haviam contraído elevados empréstimos internacionais e efetuado
numerosas concessões públicas a companhias estrangeiras, em condições bastante
desfavoráveis para o país. Nesse sentido, durante o governo de Cipriano Castro, se observa
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uma intensa campanha, promovida pelas políticas de estado imperialistas das potências
capitalistas, contra sua forma de gestão. O foco dessa campanha era a impagável dívida
externa contraída pelo país. Assim,
Las controversias con respecto a los “compromisos internacionales” y la postura
nacionalista del gobierno de Castro de pronto molestaron a los inversionistas y
acreedores de Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda y Estados Unidos, así como
las empresas foráneas [...]. En diciembre de 1902, después de amenazadoras
advertencias, llegaron a Venezuela embarcaciones inglesas y alemanas, que
bloquearan e invadieron al país. Pocos días después, la armada italiana se sumó al
asedio y Francia, Holanda, Bélgica y España se unieron al grupo de países
reclamantes. La respuesta del presidente Castro fue inmediata. Convocó la
preparación del Ejército y lanzó una unificadora proclama al Pueblo […].
(SEVERO, 2009, p. 24-25)

Apesar do processo de renegociação da dívida ter avançado, tendo a mesma sido
diminuída em 40%, tratava-se de um montante tão impagável quanto antes. Nesse ínterim, os
Estados Unidos, realizaram cuidadosos trabalhos com o objetivo de substituir Cipriano Castro
(SEVERO, 2009, p. 26). Por intermédio de um golpe de Estado, em 20 de dezembro de 1908
assume a presidência Juan Vicente Gómez. O país agora teria um novo lema, qual seja, “Paz,
Unión y Trabajo”. O regime gomezista, ou LaRehabilitación, tornar-se-ia o mais longínquo
regime ditatorial que o país enfrentaria. Nos momentos em que o próprio Gómez não exercia
o poder, seus indicados o fizeram.73
Ainda naquele momento, a base da economia venezuelana permanecia sendo
agroexportadora, tendo no café e no cacau seus principais produtos de exportação. O governo
de Gómez, por exemplo, se beneficiaria com a alta dos preços do café nos mercados
internacionais ocorrida nas primeiras décadas do século XX. A medida em que avança o
governo de Gómez, os interesses da aristocracia rural, fração da classe dominante mais
significativa naquele momento, serão crescentemente substituídos pela fração de classe
relacionada aos interesses petroleiros, destacadamente do imperialismo norte-americano. Isso
fica muito claro quando, em 1909, logo após assumir o poder, Gómez institui a Oficina de
Minas, “responsable por otorgar concessiones gratuitamente y sin cobrar renta de las
companhias extranjeras” (SEVERO, 2009, p. 27). A guisa de conclusão dessa seção é
importante notar: primeiro, em que pese o fato de que o século XIX tenha sido profundamente
73

Foram empreendidas diversas tentativas frustradas de derrubar a ditadura gomezista, dentre as quais se
destacam o movimento conhecido como “Generación del 28” e, no ano de 1929, a “Expedición del Falke”.
Nesse sentido, segundo Maringoni (2004, p. 89), “A VIDA POLÍTICA MODERNA DA VENEZUELA começa
após o fim do regime ditatorial do general Juan Vicente Gómez, em 1935”. De forma análoga, Severo (2009, p.
43) afirma que “se suele decir que el siglo XX comenzó con más de treinta y cinco años de demora para
Venezuela, en diciembre de 1935”.
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marcado por um descontentamento de diversos grupos sociais venezuelanos – dos quais a luta
pela Independência e a Guerra Federal (ou de Cinco Años) são as manifestações mais
explícitas –, é possível afirmar que as insatisfações não chegaram a se traduzir no
desenvolvimento de um movimento popular que, questionando as bases de poder do grupo
dominante, se constituísse em alternativa real de mudança. A participação desses setores em
movimentos e atos políticos, ainda que estivesse animada basicamente por suas próprias
aspirações, em geral tomou a forma de apoio às frações do grupo dominante em luta. Em
segundo lugar, sem alterar o caráter profundamente desigual da formação social venezuelana
(gestado desde a colonização hispânica), no século XX, em função da descoberta do petróleo,
o país teria alterado o quadro de fatores dinâmicos de sua formação social, o que viabilizou a
efetiva implementação do “Projeto Nacional”, ainda que em outras bases, pensado pelas elites
desde o final do século XIX. A próxima seção aborda essa temática.

3.2 Plena Articulação com o capitalismo mundial e Neocolonialismo: o Petróleo e a
industrialização
De acordo com Damas et al. (1993, p. 10-11), a busca intensa de saídas para a crise da
sociedade venezuelana, traço característico de seu processo sócio histórico durante o século
XIX, deve ser entendida no contexto da plena articulação da Venezuela com o sistema
capitalista mundial que tem lugar naquele momento, o que demarca a terceira e última fase de
constituição daquela formação social. Nessa etapa, distinguem-se dois momentos: (i) um
denominado de atualização da relação com os centros mais dinâmicos do capitalismo, o que
se estende da ruptura do nexo colonial até 1930, momento no qual as relações da Venezuela
com tais centros estão baseadas numa intensificação dos vínculos previamente estabelecidos
(comerciais e financeiros), e (ii) um segundo momento marcado pela revitalização das
estruturas preexistentes. Nesse caso, a crescente inter-relação da Venezuela com os centros
capitalistas mais dinâmicos se acentua, implicando na geração de novos fatores dinamizadores
nos centros e na própria formação venezuelana, mas isso não modificou o caráter dessa
sociedade, leia-se: não foi alterada sua inserção dependente, periférica e subordinada no
capitalismo mundial.
De acordo com a interpretação de Bustillos e Ferrigni (1993), esta terceira etapa
caracteriza-se, em grandes linhas, por um desenvolvimento da acumulação que impulsionou
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um crescimento econômico muito considerável e uma transformação na estrutura produtiva,
dentro de uma dinâmica que tendeu a integrar progressivamente a Venezuela no sistema
econômico internacional do capitalismo. No início, essa tendência à integração se
desenvolveu a partir da associação do capital nacional com o estrangeiro em atividades
comerciais e de serviços, no marco da política de abertura livre-cambista.
Até meados do século XX, aproximadamente 1940 e, sobretudo, a partir da década
seguinte, a classe dominante se impõe a necessidade de ajustar essa abertura, o que explica a
adoção de uma “política nacionalista” com a finalidade de favorecer um desenvolvimento
mais intenso do capital interno. Essa estratégia foi progressiva e crescentemente orientada ao
desenvolvimento da atividade industrial. A associação do capital nacional e estrangeiro com
fins à industrialização conformou uma aliança que implicou em um domínio global do
segundo sobre a economia venezuelana, e uma tendência à identificação da burguesia interna
com a internacional. Essa aliança, por um lado, fortaleceu a extração de excedente, enviado da
periferia para o centro e, por outro lado, permitiu acelerar a conformação de capital
internamente ao país.
A perda de importância da atividade agroexportadora frente às novas atividades
produtivas, determinadas pela penetração do capital internacional, fez com que a classe
dominante se reorganizasse em torno do comércio importador, dos serviços e da indústria. No
entanto, é preciso destacar que
el nuevo carácter que fue adquiriendo el proceso productivo sustentó una cualidad
diferente en la clase dominante, pero, quienes ejercen la dominación en conexión
con ese nuevo aparato productivo son, en lo esencial, los mismos que habían
ejercido la dominación en el marco de la economía agroexportadora. Con ello se
quiere indicar que el proceso consiste en una transformación cualitativa, que implica
una continuidad en el desarrollo histórico de la clase dominante, y no en el ascenso
al poder de una nueva clase dominante o de un sector de ella. (BUSTILLOS;
FERRIGNI, 1993, p. 125-126)

Junte-se a isso o fato de que o processo de liberação da força de trabalho, que havia
experimentado um avanço muito lento desde meados do século XIX, receberia agora um
impulso decisivo, isso porque, na medida em que a força de trabalho foi se vinculando a
novas atividades nas quais o salário constituía a forma de remuneração, foram criadas as bases
para o desenvolvimento da classe trabalhadora venezuelana. Esse processo tem dois
momentos importantes: (i) a dissolução das relações de produção que haviam vigorado
durante o último estágio da fase anterior, que desembocou no predomínio do trabalho
assalariado (do qual o fim da escravidão em 1854 é uma manifestação); e (ii) um segundo
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momento, com o avanço da produção capitalista, em função, principalmente, do
desenvolvimento da indústria, significou a crescente definição dos trabalhadores como classe.
A complexidade crescente que foram adquirindo as relações sociais em correspondência com
a formação desse novo aparato produtivo deu lugar à formação e rápido crescimento dos
setores sociais médios. Nesse sentido, a expansão acelerada do setor de serviços e do aparato
administrativo do Estado constituíram a principal fonte de estímulos para esse crescimento.
O século XX, portanto, determinaria uma profunda alteração no quadro de fatores
dinâmicos da formação social venezuelana, na medida em que a existência rural, que marcaria
o país até 1936, é paulatinamente abandonada, primeiro, porque tem início a exploração do
recurso que, na maior parte do século XX e no início do século XXI (até o presente
momento), condicionaria a trajetória da formação social venezuelana, o petróleo e, segundo,
porque o país passaria por um particular processo de industrialização, ainda que incipiente e
marcado por inúmeros percalços, como se analisa na sequência.
Com o amparo da renda petroleira, o Estado venezuelano incrementou seu poder
econômico, sendo que, uma das questões que se colocou então para a classe dominante seria
definir uma estratégia que permitisse a formação de condições para seu próprio
fortalecimento. Isso foi feito de duas maneiras: (i) mediante a formulação de políticas
econômicas orientadas a utilizar o poder financeiro do Estado para promover a valorização do
capital e (ii) mediante a redefinição das normas que deveriam reger a função administrativa
estatal, e o tipo de relações a estabelecer-se entre o setor público e o privado, ou seja,
El intervencionismo estatal acabó por imponerse y la clase dominante encontró en el
fortalecimiento del Estado y en su intervención en el proceso económico,
instrumentos que favorecieron su desarrollo como clase. Así, durante la fase la
cuestión esencial no fue ya si el Estado debía o no intervenir, sino cómo y hacia
dónde debía orientarse su intervención. (BUSTILLOS; FERRIGNI, 1993, p. 126127)

O papel do Estado se orientou para a criação de um novo compromisso do conjunto
social com o “Projeto Nacional” burguês, isto é, na medida em que a classe dominante foi
perdendo o caráter de agroexportadora e consolidando traços burgueses, bem como foram se
conformando novas forças sociais, se fez necessário buscar um novo consenso que servisse de
base para legitimação do poder de classe. O grau de consenso foi dado pelo estabelecimento
da democracia liberal (representativa) como novo marco de dominação da classe dominante,
definida agora como burguesia. Como expressão da definição de um novo quadro de classes e
de um renovado mapa de dominação, o Estado foi se moldando como expressão de uma
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estrutura de poder que tendeu a expressar a nova correlação de forças na qual a burguesia
adquiriu amplo controle sobre o conjunto social – o que só foi possível na medida em que se
estabeleceu uma aliança com alguns setores da classe média, da alta burocracia, dos dirigentes
dos partidos e das forças armadas, em virtude do qual cumpriram um papel na realização do
projeto burguês.
Em grandes linhas, é possível afirmar que as transformações que ocorrem nessa fase
são função do que constitui o traço essencial da sociedade capitalista: a acumulação. A ação
transformadora está intimamente relacionada à constituição das condições necessárias para a
reprodução do capital. Essa fase, portanto, significou uma transformação que, em
aproximadamente meio século, levou a sociedade venezuelana de uma condição de sociedade
de base agroexportadora, marcada pela escassez de capital, a ser uma sociedade cuja base
econômica, relativamente diversificada, sustentou um intenso desenvolvimento do capital. O
início e o desenvolvimento dessa fase estão intimamente ligados à exploração petroleira, que
tem lugar na década de 1920, o que aparece como elemento a determinar toda a posterior
trajetória de mudança da Venezuela, como se analisa nas subseções na sequência.

3.2.1 A descoberta do petróleo: imperialismo, projeto autonomista e ditadura
De acordo com Morón (1994, p. 244-247), na Venezuela o petróleo era conhecido
muito antes de 1920, tendo sido utilizado pelos europeus para calafetar embarcações e
também para fins medicinais.74 A primeira tentativa de exploração comercial foi levada
adiante em 1878 pela Compañía Minera Petrolia del Táchira, no distrito Rubio, tendo sido
extraídos e refinados quinze barris de petróleo por dia até o final do século XIX, cifra que
saltaria para sessenta em 1912. A Compañía não obteve sucesso em sua empreitada, com o
que, em 1907 foram dadas concessões de exploração a pessoas particulares e, em 1909, foi
estabelecido um contrato de ampla cobertura de exploração, de praticamente todo o território
ao norte do Orinoco, com a The Venezuelan Development Company Ltda.Essa Compañía
tampouco obteve sucesso.
Em 1910 a Bermúdez Company, uma filial da General Asphalt Co da Filadelfia,
consegue uma concessão para a exploração na península de Paria, distrito de Benítez do
estado de Sucre. O primeiro contrato de concessão com a companhia estrangeira foi fixado
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por um prazo de 30 anos e, ainda que o Ministerio de Fomento tenha declarado o fim do
contrato, o mesmo perdurou por 47 anos. No ano de 1912, outra filial da General Asphalt Co.,
a The Caribean Petroleum Company, obteve concessões de exploração nos estados de
Mérida, Trujillo, Zulia, Lara, Falcón, Carabobo, Yaracuy, Sucre, Monagas, Anzoátegui e
Nueva Esparta.
A partir de 1912 tem início no território venezuelano a atuação da Royal Dutch Shell,
empresa de capital britânico que adquire os direitos da The Caribean Petroleum Company,
organiza novas filiais no país e consegue ainda concessões que anteriormente haviam sido
disponibilizadas a cidadãos particulares. É também nessa época que tem início a atuação da
British Controlled Oilfield, que entre 1918 e 1920 conseguiu inúmeras concessões de
exploração de recursos. Nas décadas de 1920-1930 chegam as companhias norte-americanas,
cujas principais representantes são a Standard Oil – que se ramifica na Lago Petroleum
Corporation, a Creole Petroleum Corporation, a Standard Oil of Venezuela, a Vacuum Oil
Company e a Richmond Petroleum Company. As duas principais companhias que atuaram na
Venezuela nesse período foram, portanto, a Shell e a Standard Oil, ambas representantes do
imperialismo britânico e norte-americano, respectivamente.
Foi no ano de 1913 que ocorreu a primeira produção de petróleo nas margens do lago
Maracaibo.75 Em 1917 foram inauguradas as instalações da refinaria de San Lorenzo, com
uma produção potencial de 40.000 barris diários de petróleo. No ano de 1922 são perfurados
os campos de La Paz e La Concepción, também em Maracaibo. Foi também em 1922 que no
campo Santa Rosa é descoberto o poço Los Barrosos. Tem início o auge petroleiro
venezuelano.
No ano de 1934 a Venezuela exportava 20 milhões de metros cúbicos de petróleo, uma
cifra que alcançaria 30 milhões entre 1938-1942, após o governo de Juan Vicente Gómez.
Entre 1913 e 1934, período central da ditadura gomezista, não se alcançou produções
extraordinárias de petróleo, sendo somente a partir de 1943-1944 que se observa um
crescimento extraordinário da produção e, consequentemente, da economia petroleira. No
entanto, a importância estratégica da Venezuela no mundo, dada a especificidade do seu
principal produto exportável, se consolida antes disso, a partir de 1928, momento em que o
país se torna o primeiro exportador de petróleo do mundo, posto que ocuparia até 1970
(MAYA, 2006, p. 1254). A tabela 4 abaixo deixa clara a perda de importância da base
75

Localizado a noroeste do país, com 13.000 Km2, o lago Maracaibo é uma importante região produtora de
petróleo.

146

agroexportadora, o que fica claro quando se observa que o café e o cacau, cujas participações,
como porcentagem do total das exportações eram de, respectivamente, 53,5% e 23, 6% em
1908, e passaram para 13,7% e 4,4% em 1928. Nesse mesmo período, os hidrocarbonetos
passaram de uma participação 0,9% na pauta exportadora, para 76,6% de sua composição,
chegando a 95,9% em 1948.

Tabela 4 – Venezuela: composição das exportações (% do total) – 1888/1969
Produto
Café
Cacau
Balatá
Ouro
Gado
Hidrocarbonetos
Ferro
Outros

1888
72,3
10,1
0,0
2,6
1,2
0,0
0,0
13,9

1908
53,5
23,6
8,9
2,1
1,5
0,9
0,0
9,5

1928
13,7
4,4
0,2
0,9
0,5
76,6
0,0
3,6

1948
2,0
1,4
0,0
0,0
0,0
95,9
0,0
0,6

1969
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
93,4
4,1
2,0

Fonte: Venegas Borges (apud SEVERO, 2009, p. 31)

O capital estrangeiro se orientou de maneira crescente para a exploração de petróleo
na Venezuela, em meio a uma situação internacional propícia, dado que a primeira guerra
mundial (1914-1918) reorientou o consumo mundial de energia sobre a base do petróleo e
conduziu a uma nova repartição do mundo em função do domínio das áreas petrolíferas. A
Revolução Mexicana (1910), ao desencadear durante boa parte da primeira metade do século
XX, a crise do petróleo mexicano, estimulou a busca e desenvolvimento de novas áreas
petrolíferas. Estes acontecimentos determinaram a definição, por parte dos Estados Unidos, de
uma política de aproximação com a Venezuela, por exemplo. A Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) e a Guerra da Coréia (1950-1953) mantiveram em elevação constante o consumo
de petróleo. Em conjunto, esses acontecimentos significaram, a partir de 1920, um grande
afluxo de capital estrangeiro (inglês, holandês e norte-americano, principalmente) para a
Venezuela (BUSTILLOS; FERRIGNI, 1993, p. 133).76 Nesse sentido, o Estado gomezista foi
de importância capital para o pleno desenvolvimento das políticas de Estado imperialistas dos
países capitalistas centrais, levadas a cabo por meio de suas multinacionais.
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Em 1943, quando Medina Angarita promulga a nova Lei do Petróleo, de caráter indubitavelmente nacionalista,
“a importância do produto venezuelano no contexto internacional era incontestável: mais de 60% do
abastecimento abundante e ininterrupto de petróleo destinado às forças aliadas em combate na Segunda Guerra
Mundial eram provenientes dos campos da região do lago Maracaibo. Nos anos que se seguiram ao conflito, a
estreita vinculação com os Estados Unidos levou o país a ser o maior beneficiário latino-americano do Plano
Marshall, de reconstrução da Europa” (MARINGONI, 2004, p. 93).
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Nesse momento, estabelecer-se-ia uma das principais questões que marcariam toda a
trajetória econômica futura da Venezuela, qual seja, a tendência à sobrevalorização cambial,
como consequência da maciça entrada de recursos externos no país. Como resultado, de um
lado, estavam os setores ligados à exportação dos produtos agrícolas, principalmente café e
cacau, que pressionavam pela desvalorização da moeda nacional e, do outro lado,
pressionando em defesa da não intervenção do governo no câmbio, estavam os setores
importadores. Em função do poderio econômico sobre o qual gravitaria a mais importante e
recente atividade produtiva do país, a moeda não foi desvalorizada.
Num período posterior, quando os ganhos da aristocracia rural foram definhando pela
queda dos preços do café nos mercados internacionais77, o que se observa, para além da
quebradeira generalizada, é a migração desses capitais para atividades relacionadas aos
setores importadores, isto é, como esclareceram anteriormente Bustillos e Ferrigni (1993), a
classe dominante relacionada ao setor agroexportador orienta agora suas atividades para o
comércio importador, os serviços e a indústria. É preciso destacar que tais setores ganham
muita relevância no país em função, precisamente, da valorização cambial que o grande
afluxo de recursos provenientes das exportações petroleiras acarreta. Como afirma Severo
(2009, p. 36-37)
Si al principio del siglo XX las exportaciones agrícolas venezolanas habían sido
suficientes para financiar las importaciones del país, con el pasar de los años la
frágil producción agropecuaria siquiera atendía a la demanda interna. Pero aún,
debido a la abundancia de recursos y a la sobrevaluación del bolívar, las
importaciones crecieron cada día más. A lo largo de los años se ha verificado un
progresivo abismo entre las exportaciones no petroleras y las importaciones […].

Apesar do papel protagônico do petróleo na economia venezuelana e, como
consequência, da importância que isso resultou para o país no sistema capitalista mundial, o
princípio jurídico que primeiro ordenou a produção petroleira foi a Lei de Minas de 1909 –
ainda sob o governo de Gómez –, que, no entanto, não previa a regulamentação sobre a
exploração de hidrocarbonetos. Somente em 1920 é que se estabelece a primeira Lei de
Hidrocarbonetos, seguida por reformas em 1922, 1925 e 1928, sendo norma de conduta no
caso de todas elas o favorecimento às companhias estrangeiras. Como contrapartida, a equipe
que encabeça o regime ditatorial, principalmente Juan Vicente Gómez e seu círculo mais
próximo, acumulou vultosos ganhos sob o amparo do poder que tinham em mãos.
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Em 1925 o saco de café custava em média 143 bolívares (Bs.) e em 1935 valia menos de Bs. 35 (ALÍ
RODRÍGUEZ ARAQUE apud SEVERO, 2009, p. 30).
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Com a morte de Juan Vicente Gómez em 1935, nos termos previstos pela Constituição
de 1931, assume o poder executivo o Ministro de Guerra e Marinha, general Eleazar López
Contreras. Duas importantes decisões foram ratificadas pelo congresso em 31 de dezembro de
1935, quais sejam: (i) ao presidente Eleazar López Contreras caberia terminar o mandato de
Juan Vicente Gómez, o que significava permanecer no poder até 19 de abril de 1936 e (ii)
para o mandato seguinte, de 1936 a 1941, o Congresso elegeu como presidente o próprio
Eleazar López Contreras.
A existência rural que marcou o país entre 1830 e 1936 ficara para trás, nos termos de
Maringoni (2004, p. 89-90)
[...] Contreras tinha diante de si um país mais complexo, urbanizado e com uma
classe trabalhadora pequena, mas em acelerado processo de formação. Um
fenômeno novo se apresentava diante do poder de Estado: o movimento de massas.
Mesmo assim, a intenção de parte das classes dominantes era prolongar a ditadura
gomezista sem seu patrono. Tentando controlar qualquer foco de descontentamento
popular, logo de saída o novo governo, em janeiro de 1936, editou um decreto que
suspendia as garantias constitucionais. A reação popular foi instantânea e, no dia 14
de fevereiro, uma manifestação de protesto no centro de Caracas foi dissolvida
violentamente, gerando algumas mortes.

Segundo Morón (1994, p. 258-259), a criação de uma ideologia nacionalista, assentada
no culto a Bolívar78, foi uma das principais linhas gerais, em termos de construção de uma
base político-ideológica, sob a qual se assentou o governo de Eleazar López Contreras. O
objetivo principal era impedir a difusão de qualquer outra ideologia, principalmente o
fascismo e o comunismo. Nesse sentido, Contreras não abriu mão de medidas tipicamente
ditatoriais para fazer valer aquele objetivo, o que se traduziu na promulgação de uma Lei de
Ordem Pública que proibia manifestações comunistas e anarquistas, bem como a dissolução
dos partidos políticos de esquerda recém-formados.79 Alguns partidos e seus líderes passaram
então a atuar na clandestinidade, dentre os quais se destaca Rómulo Betancourt, figura que
assumiria papel protagônico na história venezuelana nas décadas seguintes e que durante três
anos de refúgio se dedicou à constituição do Partido Democrático Nacional (PDN).
De acordo com Severo (2009, p. 44-46), em meados dos anos 1930 a economia
venezuelana era movida pelas atividades relacionadas ao setor petróleo, com o que, cresce a
campanha “No más concessiones” e tem início a discussão sobre como “sembrar el
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O termo é uma expressão do historiador venezuelano Germán Carreras Dantas.
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distribuição da terra aos que nela trabalhavam, nacionalização de empresas sob um governo operário-camponês,
desconhecimento das dívidas, fim de concessões e privilégios “aos imperialistas”, jornada de trabalho de sete
horas, educação gratuita, entrega de terra aos indígenas [...]” (MARINGONI, 2004, p. 91).
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petróleo”.80Diante disso, em 1936, o governo apresentou um plano, denominado de
“Programa de Febrero”, que atribuía papel primordial ao Estado na busca daqueles objetivos.
Em termos de avanços políticos, as possibilidades de participação dos movimentos
reivindicatórios se intensificaram, com o que foi promulgada a Lei del Trabajo que estipulava
jornada de oito horas, férias remuneradas, descanso semanal, direito de greve, direito
de organização sindical, entre outros. Além disso, o governo de López Contreras
abolira a tortura como método repressivo da oposição, característica marcante do
regime de Juan Vicente Gómez. (MARINGONI, 2004, p. 91)

No ano de 1936 também ocorreu o Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela no
qual, sob a direção de Rafael Caldera foi fundada a Unión Nacional Estudantil (UNE), uma
divisão da Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV). De acordo com Maringoni (2004,
p. 90)
As movimentações, ainda nos tempos de Gómez, deram vivência a uma série de
outras lideranças oposicionistas gestadas em fins da década anterior. Entre elas,
havia os integrantes da geração de 1928, em alusão ao ano de uma rebelião
estudantil na UCV, terrivelmente massacrada pela polícia de Gómez. A entidade
liderada por Jóvito Villalba sofreria uma cisão, meses depois daquela manifestação
em frente ao Miraflores [palácio presidencial], liderada pelo militante da Juventude
de Ação Católica Rafael Caldera, então com 20 anos. A nova associação
denominava-se União Nacional Estudantil (UNE) e seria o embrião do partido
social-cristão COPEI (Comitê de Organização Política Eleitoral Independente),
fundado em 1947.

Ainda no decorrer de 1936, como consequência da incipiente transição da ditadura
para a democracia liberal,
surgiram inúmeras organizações políticas. Uma delas denominava-se Organização
Venezuelana (Orve) e era chefiada por um contemporâneo de Villalba nas rebeliões
da UCV, em 1928, que também havia pouco retornara do exílio: Rômulo Betancourt
(1908-1981), um dos fundadores da Ação Democrática (AD), na década seguinte.
Os três – Villalba, Caldera e Betancourt – seriam figuras-chave no desenho político
da Venezuela na segunda metade do século, formariam as agremiações que
vertebrariam a vida institucional durante quatro décadas, e dois deles – Caldera e
Betancourt – chegariam à Presidência da República. (MARINGONI, 2004, p. 90)

Por fim, ressaltam-se: 1) o importante movimento grevista dos trabalhadores do setor
petroleiro em 1936, cujas reivindicações apresentadas às empresas multinacionais
conduziriam a crescentes reivindicações pelo controle da principal riqueza nacional, com o
que, no ano de 1938, o presidente López Contreras promulgou uma nova Lei de
Hidrocarbonetos, considerada pouco mais nacionalista que a anterior e 2) em 1941 adota-se
um sistema de câmbio diferencial para o petróleo e outro, menos valorizado, como forma de
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promover as exportações de produtos agropecuários. Ainda que o objetivo fosse promover as
exportações, mais do que promover a produção nacional frente à enxurrada de importações
que a abundância de divisas propiciava, na década de 1940 o petróleo já representava mais de
90% do valor das exportações e, ainda mais grave, nem sequer 60% dos dólares obtidos com
as vendas internacionais permanecia na Venezuela, eram remetidos ao exterior pelas empresas
multinacionais, na forma de juros, transferência de dividendos, importações feitas por essas
empresas e também remuneração a empregados estrangeiros (SEVERO, 2009, p. 46-48).
Para o período constitucional de 1941-1946 foi eleito presidente, de acordo com a
constituição vigente naquele momento, que previa voto indireto, Medina Angarita, com 120
votos – ficando em segundo lugar, com 13 votos, o novelista Rómulo Gallegos, que era “uma
espécie de reserva moral do país. Educador respeitado, era o principal escritor em atividade na
Venezuela. Sua candidatura representou o ponto de confluência dos setores democráticos e de
esquerda” (MARINGONI, 2004, p. 92).
A liberdade política e o ambiente de tranquilidade são marcas do governo Medina, a
tal ponto do mesmo permitir a legalização do Partido Comunista de Venezuela (PCV), que já
vinha atuando com o nome de Unión Popular Venezolana (UPV) desde antes, e nasce o
partido Acción Democrática (AD) (MORÓN, 1994, p. 268). O governo de Medina Angarita
possuía um projeto nacional emancipador cujos principais objetivos eram: (i) a efetiva
constituição do processo de democratização do país, do qual a legalização de partidos
políticos e o surgimento de novos partidos é parte integrante, (ii) a superação do modelo
econômico rentista sobre o qual se assenta a economia venezuelana após a descoberta do
petróleo, o que implicava, necessariamente, viabilizar a industrialização e a diversificação
produtiva do país81 e, por fim (iii) o papel protagônico do Estado nesse processo de
transformações propostas (SEVERO, 2009, p. 49-51).
Esse processo de transformações foi instituído por intermédio de mudanças efetivas,
dentre as quais se destacam: alterações na Ley delSeguro Social Obligatorio (para o qual foi
constituído o Instituto del Seguro Social) e a reforma parcial da Ley del Trabajo, com
estímulo à sindicalização e regulamentação do trabalho no campo; uma Ley Agraria que,
embora ainda fosse muito tímida, significou um avanço no que diz respeito à justiça para os
camponeses; um novo Código Civil (de 1942 e vigente até 1982); o Poder Judicial se tornou
nacional, dado que existia muito obstrucionismo entre seus níveis; foi efetuada uma Reforma
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A tese do “capitalismo rentista” foi desenvolvida pelo economista venezuelano Asdrúbal Baptista. Mais a
frente, o tema é tratado de forma mais detalhada.
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de la Constitución em 1945, que estabeleceu o voto direto e popular para a eleição de
deputados e foi ampliado o direito ao voto para as mulheres; foi instituída ainda uma nova Ley
del Impuesto sobre la Renta, cujo objetivo era aumentar a arrecadação tributária das empresas
petroleiras e promover, com esses recursos, a industrialização com recursos nacionais; entrou
em vigor uma nova Ley de Hidrocarburos, dentre outras medidas (MORÓN, 1994, p. 270274; SEVERO, 2009). A reforma petroleira anunciada em 15 de novembro de 1942 na cidade
de Maracaibo e a reforma agrária de 1945, juntas, pretendiam limitar “tanto o raio de ação dos
monopólios petroleiros quanto o dos grandes proprietários de terras” (MARINGONI, 2004, p.
93).82
De acordo com Cano (2000, p.504) o confuso marco regulatório venezuelano incluía,
entre 1920 e 1938, a promulgação de
sete leis que aumentaram gradativamente a apropriação estatal de parte da renda
petroleira. Em 1943, uma nova lei, negociada com o capital estrangeiro, ampliava
aquelas vantagens: equiparação das taxas sobre o petróleo a níveis equivalentes aos
praticados nos EUA, de cerca de 50% dos lucros, compromisso das empresas em
refinar a maior parte possível do petróleo extraído, e renovação dos contratos por
mais 40 anos. Outra lei, em 1958, estabeleceria nova modalidade, com Imposto de
Renda de 45% sobre os lucros petroleiros.

Somados, os impactos das Leis de Hidrocaburos e de Impuesto sobre la Renta,
resultaram em cerca de 60% dos benefícios da exploração petroleira em mãos do Estado
venezuelano, o que – em que pese a versão oficial, segundo a qual essas leis procuravam
contornar as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país, num contexto de queda dos
preços do petróleo nos mercados internacionais –, tiveram, indubitavelmente, um caráter
nacionalista, na medida em que o objetivo maior era limitar o controle das multinacionais
estrangeiras sobre os recursos petroleiros e, mais do que isso, “sembrar el petróleo”, dada a
disposição política presente no projeto medinista. Nesse sentido, o projeto procurou estimular
e fortalecer a burguesia industrial, convertendo-a em fração protagônica da constituição de um
novo modelo econômico, não “rentista”, mas sim baseado na produção industrial
(BATTAGLINI apud SEVERO, 2009, p. 52-54) – plano este denominado de “Nueva Política
Económica Nacional”.
Note-se que o governo Medina Angarita conviveu com um ambiente econômico
marcado pela segunda guerra mundial, a partir do qual, findo o conflito, as multinacionais
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No dia 16 de novembro de 1942, o partido Acción Democrática enviou telegrama ao presidente Medina
manifestando sua “intensa satisfacción” com a reforma petroleira. Dentre seus membros, assina o telegrama
Rómulo Betancourt.
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norte-americanas procurarão zonas de valorização alternativas para seu capital, com o que o
projeto nacionalista, como o que estava sendo proposto para a Venezuela, significava um forte
e poderoso entrave aos interesses daquelas empresas. Assim, em função de seu caráter
nacionalista, principalmente de sua dimensão redistributiva, e anti-imperialista, as elites
venezuelanas e internacionais, se colocam contrárias ao projeto medinista, ou seja,
El Estado medinista representó la obstrucción de los canales económicos, políticos e
administrativos por los cuales la oligarquía venezolana se apropiaba de la renta
petrolera […]. Con el aumento de la intervención estatal, el gobierno pasó a sufrir
fuerte oposición de las clases propietarias internas asociadas a los intereses
hegemónicos internacionales. Se iniciaron los procesos de desestabilización política
dirigidos por las grandes empresas y entidades patronales. La creación de la
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela
(Fedecámaras) fue la respuesta oligárquica al fortalecimiento del Estado y su
intervención en la economía […]. (SEVERO, 2009, p. 62)

Em 18 de outubro de 1945, seis meses antes do término de seu mandato, um golpe
militar, que contou com o apoio do partido Acción Democrática – o mesmo que havia enviado
telegrama a Medina Angarita manifestando “intensa satisfacción” com a reforma petroleira –,
e de jovens oficiais do exército, liderados por Rómulo Betancourt, com o inconteste apoio dos
Estados Unidos, pôs fim ao governo de Medina Angarita.83 Naquele mês, uma junta de
governo tomou o poder, sendo integrada, por exemplo, por oficiais do exército (Carlos
Delgado Chalbaud e Mario Vargas) e dirigentes do partido Acción Democrática (o presidente
Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Pietro Figueroa, Gonzalo Barrios e Raúl Leoni).
Maza Zavala (apud MORÓN, 1994, p. 280) afirma que o golpe contra Medina assinala
o descontentamento de algumas frações das elites nacionais venezuelanas com a orientação
política do governo, bem como a constante reticência das companhias petroleiras em relação à
nova Ley de Hidrocarburos. Além disso, é importante levar em consideração a conjuntura
política específica, isto é, o momento de transição do poder e, portanto, de circunstância
propícia para que as aspirações de outros militares de assumir um papel na vida pública se
efetivassem. Esses fatores contribuíram para a construção de condições objetivas para o uso
da força.
Para além de um rechaço às reformas petroleira e agrária, o golpe de 1945 colocou por
terra o projeto nacional autônomo e emancipador defendido para o país no pós-1941, e
desarticulou todas as aspirações da nascente burguesia industrial venezuelana. Em que pese
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“La vinculación del Departamento de Guerra de Estados Unidos con los militares que en Venezuela organizan
y realizan el golpe de Estado de 18 de octubre de 1945 es una realidad objetiva” (BATTAGLINI apud SEVERO,
2009, p. 71).
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ambos os projetos, medinista e adeco (AD), representarem modernizações do capitalismo
venezuelano, eram radicalmente opostos, na medida em que o primeiro propunha a superação
do capitalismo rentista através da ativação de uma dinâmica produtiva interna, enquanto o
segundo significava a conservação do capitalismo rentista. Assim,
Pese a la condición financiera propicia para la activación de actividades productivas,
exactamente en aquel momento empezó a romperse el sentido “genuinamente
nacional” del proceso de industrialización de Venezuela, en formación desde
mediados de los años cuarenta. En el campo económico, la “revolución” de Acción
Democrática creó la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) e la Corporación
de Economía Básica como instrumentos de empresas mixtas conformadas con el
“apoyo” de Mr. Nelson Rockefeller. La Junta puso el Estado al servicio de los
intereses extranacionales y arrancó un proceso inverso al anterior, de marcha atrás,
marcado por el “desarrollo hacia fuera” y por la penetración de capitales
internacionales. (SEVERO, 2009, p. 101)84

As principais medidas adotadas pela junta que assume o poder foram: em primeiro
lugar, o estabelecimento de um Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, que
processou, sem direito de apelação aos tribunais, os ex-presidentes Eleazar López Contreras e
Medina Angarita e seus colaboradores que, condenados por enriquecimento ilícito, foram
expulsos do país. Em segundo lugar, revogou-se a Lei Agrária de 1945. Apesar disso, se
observe uma melhoria nas condições socioeconômicas da classe trabalhadora, como resultado
da recuperação do ingresso de divisas provenientes da exportação de petróleo, “o que servia
bem às características social-democráticas que a AD esforçava-se por apresentar”, isto é,
Medidas como os decretos para redução dos preços dos aluguéis, controle da oferta
de alimentos por parte do governo e um programa significativo de construção de
moradias começaram a delinear o que seria um regime petroleiro. A expansão
capitalista iniciada no pós-guerra manifestou-se na forma de um incremento da
chegada de capitais norte-americanos e num aumento das importações, que dava às
camadas médias a sensação de acompanharem mais de perto os hábitos de consumo
dos Estados Unidos. Uma modificação na lei petroleira resultou num pequeno
favorecimento às companhias. (MARINGONI, 2004, p. 95-96)

Em terceiro lugar, no ano de 1946 é promulgado um novo estatuto eleitoral que
estabelece o sufrágio universal e, nesse mesmo ano, uma Assembleia Nacional Constituinte
redigiu uma nova carta magna para o país, com o que, no ano seguinte, ocorreu a primeira
eleição direta da história da Venezuela. Eleito em 1947, no ano de 1948, a junta de governo
entrega a presidência a Rómulo Gallegos, poeta e intelectual, que contou com o apoio da

84

Segundo Maya (2006, p. 1258), a CVF tinha como objetivo canalizar “recursos fiscais para a industrialização
venezuelana, independentemente dos regimes de governo que tivesse o país”.
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Confederação Venezuelana do Trabalho (CVT) para se eleger, instituição já com fortes
ligações com a AD.85
O chamado triênio adeco (1945-1948) seria marcado ainda pela adoção da fórmula
conhecida como “fifty-fifty”, criada em novembro de 1948 que, supostamente, estabelecia a
divisão dos lucros do petróleo em partes iguais para o Estado venezuelano e as empresas
estrangeiras. Trata-se, segundo Frederico Brito Figueroa (apud SEVERO, 2009, p. 106) de
um atentado contra a soberania venezuelana, na medida em que o Estado se comprometeu a
não impor novos impostos às empresas multinacionais sem o prévio consentimento das
mesmas.86
Gallegos não permaneceria por muito tempo no poder. Em 1948 um novo golpe de
Estado leva ao poder uma nova Junta Militar, encabeçada por Carlos Delgado Chalbaud,
Marcos Pérez Jiménez e Luis Llovera Páes. “Acabava assim o curto período conhecido como
o triênio adeco, para dar lugar a uma das mais repressivas ditaduras da história venezuelana”
(MARINGONI, 2004, p. 96). Na interpretação de Frederico Brito Figueroa (apud SEVERO,
2009, p. 107), os golpes de 1945 e de 1948 formam parte do mesmo processo de
estrangulamento da burguesia nacional venezuelana e de expansão dos interesses imperialistas
– notadamente norte-americanos, por intermédio de suas empresas multinacionais –, sobre os
recursos venezuelanos.
Com o golpe em 1948, o Partido Acción Democrática foi dissolvido e seus líderes
presos e exilados. Essa nova Junta se manteve no poder até 1950, quando seu presidente, o
coronel Carlos Delgado Chalbaud, ex-ministro da defesa no governo de Gallegos, foi
assassinado.87 Com Acción Democrática e o Partido Comunista de Venezuela inabilitados
para concorrer, em novembro de 1952 foram realizadas novas eleições presidenciais, saindo
vitorioso Jóvito Villalba, do partido Unión Republicana Democrática. No entanto, o governo
alterou os resultados do pleito e nomeou como presidente um membro das forças armadas, o
coronel Marcos Pérez Jiménez. “Tem início a ditadura de fato, com a volta da tortura, das
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Os resultados das eleições presidenciais de 1947, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2000
e 2006 são apresentados no anexo A, ao final da tese.
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Segundo Maya (2006, p. 1257), no triênio adeco “teve início a substituição das elites andinas e seus aliados
por novas elites urbanas, pertencentes às gerações que se criaram sob as transformações produzidas pela
economia do petróleo”.
87
“O desaparecimento de Carlos Delgado Chalbaud nunca foi devidamente esclarecido, mas as evidências
apontam para um possível mandante: Marcos Pérez Jiménez” (MARINGONI, 2004, p. 98). Além disso “existen
comprobaciones de que el asesino se reunió con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y que hubo
participación de la CIA […]” (SEVERO, 2009, p. 109).
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prisões arbitrárias, das perseguições ferozes e da adoção da violência como arma política”
(MARINGONI, 2004, p. 98).
Ainda que se tenha naquele momento um ambiente de prosperidade econômica, que
permitiu ao presidente Jimenéz efetuar diversas realizações – dentre as quais se destaca, a
partir de 1954, a promoção de uma tentativa de industrialização de setores básicos da
economia –, seu governo foi mesmo marcado por dois aspectos: (i) a crueldade na
perseguição aos inimigos políticos e (ii) o enriquecimento ilícito, através do qual Jimenéz,
seus seguidores e um setor da burguesia se enriqueceram de forma visível e ilegalmente.

3.2.2 Pacto de Punto Fijo, abundância de recursos petroleiros e a conturbada industrialização
A década de 1950 é particularmente importante no estudo acerca da formação social
venezuelana, dado que os processos de transformação iniciados na década de 1920, que deram
impulso ao auge petroleiro, revelaram uma maturação em meados do século XX, num
processo que Bustillos e Ferrigni (1993) avaliam como sendo de plena conformação do
capitalismo na sociedade venezuelana e de plena articulação dessa sociedade com o
capitalismo mundial, nos termos da periodização proposta no início do presente capítulo. Isso
porque foi se constituindo um montante de capital disponível para o desenvolvimento de
novas atividades reprodutoras do capital, sendo que esta acumulação cumpriu na formação
social venezuelana o papel que desempenhou a acumulação originária (ou primitiva, nos
termos de Marx) no início do capitalismo. Como o ensaio democrático foi demasiadamente
precário, desembocando num novo período ditatorial durante a década de 1950, seria
necessário um maior desenvolvimento das instituições estatais integradoras, e uma maior
conjunção dos interesses das principais forças sociais em torno do “Projeto Nacional” da
classe dominante, para que se institucionalizassem formas de luta política que não pusessem
em perigo o quadro de dominação.
Segundo Maringoni (2004, p. 99):
A crescente expansão da atividade petroleira gerou os excedentes necessários para a
execução daquilo que mais caracteriza as ditaduras: vistosas e faraônicas obras
públicas de utilidade duvidosa. Começa nos anos 1950 a modernização física de
Caracas, que se completaria duas décadas depois, no apogeu da Venezuela petrolera.
Expande-se o negócio da construção civil, o que gerou fortunas individuais da noite
para o dia e fez a delícia de empreiteiros e especuladores imobiliários. O capital
financeiro expandiu sua atividade e o regime de Pérez Jiménez passou a exibir
internacionalmente sua face pretensamente moderna, contando com o beneplácito
norte-americano, patrocinador de diversas ditaduras amigas no continente, como as
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de Anastácio Somoza, na Nicarágua, Rafael Trujilo, na República Dominicana,
Fulgencio Batista, em Cuba, e Manuel Odría, no Peru.

Uma visão em perspectiva mostra que na Venezuela da primeira metade do século
XX, no interior da classe dominante, enquanto o setor latifundiário (produtor) era detentor da
hegemonia política, o setor agroexportador (comerciante) detinha a hegemonia econômica. O
debilitamento do setor latifundiário ocorreria a partir da terceira década do século XX, ainda
que isso não tenha significado o desaparecimento de seus componentes como membros da
classe dominante, sendo que parte dessa fração de classe se inseriu em atividades econômicas
distintas, ao hipotecar, arrendar ou vender suas terras e ao investir o produto em atividades
mais rentáveis, como, por exemplo, o setor importador. Nesse sentido, a tendência a certa
homogeneidade da classe dominante impôs um ajuste ao “Projeto Nacional”. Em meados do
século XX é retomada a leitura segundo a qual seria preciso contornar a debilidade estrutural
da Venezuela, isto é, numa espécie de deferência à noção cepalina de desenvolvimento
autônomo, seria necessário agora aproveitar a renda petroleira para criar uma estrutura
produtiva diversificada que permitisse um maior dinamismo da acumulação interna de capital
– sendo que esta já era uma das principais preocupações do governo Medina Angarita, qual
seja, “diversificar a atividade produtiva nacional, liberando-a da quase total dependência do
petróleo” (MARINGONI, 2004, p. 93).
De tal modo, entendia-se que a Venezuela, em meados do século XX, era uma
economia com excessiva dependência do petróleo, cuja dinâmica não poderia ser controlada
internamente, e as possibilidades de alcançar um desenvolvimento autossustentado só se
abririam mediante o desenvolvimento da indústria. Além do mais, como o comércio
importador – desenvolvido a partir da política liberalizante adotada no final do século XIX –,
não tinha a possibilidade de se converter numa via estável de reprodução do capital e numa
base sólida de crescimento autossustentado, a burguesia venezuelana se viu obrigada a buscar
novos ramos de investimentos, o que não se tratava da eliminação do comércio importador
como fonte significativa de acumulação, mas sim do desenvolvimento de novas atividades
econômicas para as quais afluíram os excedentes do capital comercial.
O resultado desse processo, portanto, foi uma reorientação do “Projeto Nacional”,
mais especificamente das políticas nacionais, para a industrialização como meta central.
Nesse período, notadamente nos anos 1960, a Venezuela adotaria, portanto, um processo
clássico de desenvolvimento por substituição de importações, tal como definido e defendido
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pela CEPAL. A problemática econômica fundamental sobre a qual repousa o processo
histórico venezuelano nesse momento consiste numa transformação significativa na base do
processo de acumulação de capital, ou seja, na industrialização do país, tímida no início do
século XX e com incertas perspectivas na década de 1950, mas que se mostrou dinâmica nos
anos 1960.
De acordo com Palacios e Niculescu, (1987, p. 37), diferentemente de outros países
latino-americanos, o processo de substituição de importações na Venezuela não surgiu como
requisito de sobrevivência por uma restrição de divisas externas, muito pelo contrário, a
abundância de recursos, obtidos mediante a exportação de petróleo, havia possibilitado a
aquisição de bens importados e, portanto, postergado até aquele momento o processo de
industrialização do país. Com as divisas petroleiras tornou-se possível à Venezuela utilizar
parte do montante desses recursos para financiar a constituição de um parque produtivo
interno, o que foi feito via importações provenientes dos grandes centros capitalistas,
tornando assim o início da industrialização algo relativamente simples.
Severo (2009, p. 114) lembra que é preciso diferenciar essas importações: (i) de
máquinas e equipamentos para a industrialização soberana, uma marca do governo Medina
Angarita, (ii) da importação de máquinas e equipamentos para o projeto desenvolvimentista
de Pérez Jiménez, cujo objetivo era a criação de indústrias básicas e, por fim, (iii) da
importação de máquinas e equipamentos para empresas mistas, num processo de
industrialização associada e dependente (marca do governo de Rómulo Betancourt, que teria
início em 1958).
É importante destacar que, desde o início da década de 1950, o capital estrangeiro
começou a diversificar suas áreas de interesse na Venezuela, não ficando restrita ao setor
petróleo. As vantagens oferecidas pela política governamental, na qual se considerava esse
capital um instrumento básico para garantir o processo de industrialização, e as que derivaram
da possibilidade de operar com o mesmo tratamento protecionista desenhado para fortalecer o
capital nacional, em um mercado com perspectivas de ampliação a curto prazo, foram os
estímulos principais. O resultado apareceu muito rapidamente, isto é, o processo de
industrialização experimentou um crescimento muito acelerado, mas a importância cada vez
maior que adquiriram os investimentos estrangeiros terminou submetendo o processo à
dinâmica externa (BUSTILLOS; FERRIGNI, 1993, p. 171-172), ou, nos termos de Severo
(2009), tratou-se de um processo de industrialização que, ao contrário do que era esperado,
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não representou maior autonomia, mas sim incrementou a dependência externa, tendo sido
rompido o sentido “genuinamente nacional” do projeto industrializante proposto durante o
governo de Medina Angarita.
Ademais, sob o governo Jiménez
A administração pública começou a enfrentar uma pesada crise fiscal, afetando, em
cascata, vários setores da iniciativa privada, ligados intimamente aos negócios do
Estado. Apesar da outorga de novas concessões para a exploração de petróleo, que
aliviaram um pouco os cofres públicos, o rombo nas contas mostrava-se
insustentável. Sinais de descontentamento popular apareceram nos últimos anos e o
PCV e a URD [partido Unión Republicana Democrática], clandestinos, tentaram
articular uma ação conjunta de parcelas da oposição, mediante a conformação de
uma articulação denominada Junta Patriótica [presidida pelo jornalista Fabricio
Ojeda – morto em 1966, bem como o chamado Comité Militar de Liberación], nos
anos 1956 e 1957. A essa frente incorporaram-se depois a AD e o COPEI, num
crescente movimento antiditatorial. (MARINGONI, 2004, p. 99-100)

Nesse ambiente, em 1957, numa manobra que pode ser considerada outro golpe de
Estado, Jiménez promove um referendo cujo objetivo era votar sua permanência no poder. O
resultado do plebiscito, em que pese o forte movimento nacional contrário ao regime
ditatorial, apontava para 81,7% de aprovação ao governo Jiménez, que é proclamado
presidente em 20 de dezembro. No entanto, em janeiro de 1958, momento em que tem início
uma greve geral contra o governo, a ditadura de Jiménez não mais se sustentou.
Duas juntas assumiram o poder executivo do país no momento de transição, uma
militar, presidida pelo contra almirante Wolfgang Larrazábal, e uma segunda presidida pelo
professor universitário Edgar Sanabria.88 Os partidos AD e PCV foram imediatamente
legalizados. Em 1958 foram convocadas eleições para presidente da república e para os
cargos do poder legislativo. É também naquele ano que se estabelece um pacto de unidade
entre os altos dirigentes dos partidos AD (Rómulo Betancourt), URD (Jóvito Villalba) e
COPEI (Rafael Caldera), excluindo o partido comunista. Esse acordo foi denominado de
Pacto de Punto Fijo.89
De acordo com Medina (2005, p. 31),
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No caso de Sanabria, mesmo tendo permanecido somente 91dias na presidência, cumpriu papel importante ao
suspender a fórmula fifty-fifty de repartição dos recursos petroleiros e elevar a carga tributária incidente sobre a
renda das companhias petroleiras, o chamado “Decreto Sanabria”. Com essas medidas, a participação do Estado
nos resultados da exploração dos recursos petroleiros alcançou 60%. “Las fuerzas nacionalistas celebraron
intensamente esas medidas. Las retaliaciones por parte de las transnacionales fueron enérgicas: hasta principio de
los años setenta, lograron presionar hacia abajo los precios internacionales del crudo y disminuir el número de
trabajadores en sus plantas” (SEVERO, 2009, p. 122-124).
89
“La falta de reconocimiento pleno a la revolución de Medina Angarita” representaría nas décadas seguintes
“una secuela más del Pacto de Punto Fijo” (SEVERO, 2009, p. 73).
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El Pacto de Punto Fijo sentó las bases políticas de las instituciones de la democracia
representativa. Fueron sus signatarios los representantes de Acción Democrática
(AD), Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política
Independiente (Copei). La URD se retiraría del gobierno de coalición en 1962 y los
socios restantes configurarían un sistema bipartidarista que se convirtió en una
modalidad funcional para el control del poder político en el país.90

Nos termos de Maringoni (2004, p. 102)
O Pacto de Punto Fijo, de saída, tinha a pretensão de reduzir as diferenças
ideológicas e programáticas entre seus signatários e lançar as bases para uma
convergência de interesses, tendo como ponto de apoio o domínio do aparelho de
Estado. Na prática, ele se converteria, mais tarde, num acerto entre AD e COPEI e
um terceiro partido, de acordo com a conveniência eleitoral de momento. O Pacto,
na verdade, representou uma maneira de acomodar na partilha do poder as diversas
frações da classe dominante, incluindo aí o capital financeiro, as empresas de
petróleo, a cúpula do movimento sindical, a Igreja e as Forças Armadas. Além disso,
esforçava-se por definir uma democracia liberal pró-Estados Unidos.

No ano de 1958, Rómulo Betancourt é eleito presidente da república com 34,61% dos
votos válidos. O então presidente “abandona o progressismo” e se alia com o
conservadorismo para reprimir os movimentos populares” (CANO, 2000, p.504).91 A eleição
de Betancourt deixa manifesta a superioridade do partido Acción Democrática no bloco de
poder que compõe o Pacto de Punto Fijo. No entanto, os dois principais partidos políticos
venezuelanos, AD e COPEI, enquanto braços institucionais da dominação de classes na
Venezuela, realizaram conjuntamente um “esforço constante e eficaz para [...] eliminar a
esquerda, as forças populares e o dissenso da sociedade venezuelana”. Esse esforço se dava de
duas formas, primeiro, por meio de violenta repressão, como é o caso da guerrilha nas
décadas de 1960 e 1970 ou, segundo, permitindo a “participação de grupos de esquerda
radical na CTV [Central de Trabalhadores da Venezuela], controlada com pulso firme pela
AD”, ainda que estes grupos não conseguissem alterar as linhas programáticas essenciais da
instituição (MARINGONI, 2004, p. 104).
Severo (2009, p. 119; 127) resume de forma bastante adequada o momento histórico
que cerca a consolidação do Pacto, isto é, “en médio a tantas contradicciones y distúrbios, la
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“Ha sido frecuente, sobre todo después de 1998, el uso de la calificación de tradicionales con respecto a AD y
Copei. En verdad surgieron como partidos modernos y su historia empieza solamente ya avanzado el decenio de
los treinta. Las formaciones partidistas que se crearon a lo largo del siglo XIX venezolano tuvieron una vida
precaria y no pudieron transmitir su impronta a los partidos que gobernarían en la segunda mitad del siglo XX”
(MEDINA, 2005, p. 31).
91
“Com o grande prestígio que a Revolução Cubana – vitoriosa em janeiro de 1959 – desfrutava no continente,
Betancourt buscou, desde logo, erigir um contraponto à esquerda também no plano externo” (MARINGONI,
2004, p. 103).

160

oligarquia e el imperialismo jamás perdieron de vista su principal objetivo: “salvar el status de
la dependência” [...]”. No campo econômico, esse objetivo se traduziu em:
1) poner en marcha un processo de industrialización por sustitución de
importaciones asociado y sometido a las transnacionales y 2 ) aprovecharse de los
recursos del petróleo para aplicar el “rentismo económico”, marcado por la creciente
desproporción entre los altos niveles de consumo y la reducida producción nacional
y por la decreciente eficacia del gasto público […].

Durante o chamado “Quinquenio Negro” – correspondente ao período de 1958 a 1963,
quando vigora o governo ditatorial de Rómulo Betancourt –, o Estado venezuelano foi
“tomado de assalto por el sector privado nacional y extranjero. Ese es el origen del aparato
estatal burocratizado, corrupto, ineficiente, sin compromiso con el país y ajeno a los
problemas de la población […]”. Destaca-se aqui que, em que pese o fato da participação do
Estado na economia ter crescido nos anos 1960, isso não significou maiores níveis de controle
nacional sobre a mesma, muito pelo contrário, principalmente a partir de 1958, sob o governo
Betancourt, o que se observa é a implantação de uma consciente “neocolonização” no país
(SEVERO, 2009, p. 131-132).92
Nos anos de 1960 a 1963, em função da recessão econômica e do pagamento integral
das dívidas herdadas da ditadura, surgiu uma grande insatisfação popular contra o governo de
Rómulo Betancourt. Nesse período, se observam descontentamentos no interior do próprio
partido de Betancourt, a AD, com o que vários militantes saíram do partido e fundaram o
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).93 É no ano de 1961 que, com a união entre
alguns setores militares, militantes do MIR e comunistas – como Douglas Bravo, Teodoro
Petkoff e Gustavo Machado (fundador do partido) –, integrantes do PCV, tem início em
Caracas a organização de um movimento guerrilheiro armado, contra o governo Betancourt.
Os movimentos reivindicatórios foram duramente reprimidos, durante esse período, o que
estimulou o movimento de guerrilha (MARINGONI, 2004, p. 123).94

92

No ano de 1958 seria criada a Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la
República (Cordiplan), cujo objetivo era coordenar a planificação econômica com vistas ao desenvolvimento. No
ano de 1999, a Cordiplan passou a ser denominada de Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD).
93
Também são criados nesse período o Partido Revolucionário Nacionalista (PRN), de cunho socialdemocrata, o
Movimento Eleitoral do Povo (MEP), saído das fileiras da AD, o partido Vanguarda Comunista (VC). Em 1971,
como consequência do embate existente no movimento comunista internacional, diversos dissidentes do PCV,
dentre os quais se destaca Teodoro Petkoff, fundaram o Movimiento al Socialismo (MAS), cujo objetivo
autodeclarado era constituir uma visão crítica do marxismo. Uma outra dissidência do PCV é constituída nos
anos 1970, trata-se de La Causa Radical (MARINGONI, 2004, p. 126-128).
94
É em meio ao florescimento de lutas populares na América Latina, em grande medida estimuladas pela
Revolução Cubana, que, entre 1960 e 1965, surgiram na Venezuela frentes guerrilheiras em todo o país.
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Em termos econômicos, em 1960, a criação da Organização dos Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), em Bagdá, “representou o segundo grande marco na história do petróleo
local, após a lei de 1943”, sendo um dos seus principais objetivos a constituição de “uma
política destinada à manutenção dos preços estáveis” e, na sequência, em âmbito nacional, foi
criada a Corporação Venezuelana do Petróleo (CPV), “a primeira estatal a participar
diretamente de todas as etapas da indústria do setor da exploração à comercialização”
(MARINGONI, 2004, p. 103).
Também no ano de 1960, uma nova Ley de Tierras é promulgada, no entanto, seu
principal objetivo, qual seja, a erradicação do latifúndio e do minifúndio, não foi atingido,
sendo que
Por lo menos un 55% de las propiedades entregadas a los campesinos pertenecían al
Estado, eran tierras públicas. La norma jurídica en lugar de desmembrar las grandes
propiedades lo que hizo fue privatizar espacios que antes eran propiedad de Estado,
es decir, pertenecían a todos los venezolanos. Los 45% restantes fueron objeto de
especulación y enriquecimiento por parte de la oligarquía: ese grupo movilizó sus
influencias políticas para desecharse de sus peores tierras, así como para valorizar de
forma ficticia las superficies que serían vendidas al Instituto Agrario Nacional.
(BRITO FIGUEROA apud SEVERO, 2009, p. 136-137)

Os anos seguintes mostrariam a efetiva implementação do Pacto de Punto Fijo e a
plena constituição da democracia liberal representativa de partidos políticos – com o que em
1963, sob a nova Carta Magana sancionada em 1961, Raul Leoni é eleito presidente, com
18,89% dos votos válidos, e ocorre a primeira transmissão legítima de mandato presidencial.
Pouco tempo antes das eleições, o governo decretou a ilegalidade do MIR e do PCV. O
resultado das eleições presidenciais de 1963, mostra que COPEI e URD trocaram de posição
em relação à eleição anterior. No caso da AD, ainda que tenha se mantido como principal
partido, o que se nota é sua queda expressiva. Naquele momento, era grande a insatisfação
popular.
Segundo Cano (2000, p.504-505):
Com o novo governo de Leoni surgiriam melhores condições políticas para uma
concertação que, ao excluir a esquerda radical, realimentaria a guerrilha. É a partir
daí, com crescente apropriação da receita fiscal do petróleo e expansão do gasto
público, que os dois principais partidos (AD e COPEI) estabelecem pactos políticos,
dividindo de fato por clientelismo e corrupção o poder entre eles e a sociedade civil
colocando em xeque o poder das armas, tanto da oficial quanto da guerrilha.

Bustillos e Ferrigni (1993, p. 174-177) explicam que na década de 1960, ancorados na
política econômica do Estado, os limites entre o capital nacional venezuelano e o capital
estrangeiro foram se tornando cada vez menos claros, o que se deveu à pressão da burguesia
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venezuelana para obter um campo de atuação industrial mais amplo. Isso não significou
qualquer tipo de questionamento aos investimentos externos no setor industrial, mas sim
numa reivindicação por parte do capital nacional por participar de maneira conjunta em
empresas nas quais a presença do capital estrangeiro parecia uma garantia de rápido
crescimento. Note-se que a burguesia venezuelana não só aceitou prontamente a intervenção
estatal na economia, mas reclamou essa intervenção, sobre o argumento de que o governo
nacional deveria utilizar sua capacidade financeira para “sembrar el petróleo”, o que foi
sendo traduzido, de maneira geral em: (i) proteção à produção nacional quando necessário
para evitar a concorrência da produção estrangeira; (ii) utilização das receitas fiscais para
investimento em infraestrutura, serviços públicos e empresas industriais básicas; (iii) atuação
do Estado como provedor do financiamento ao investimento, isto é, como garantidor de
créditos abundantes e com juros baixos ao investidor nacional; (iv) regulação da relação entre
capital e força de trabalho mediante uma legislação que fornecesse garantias de paz trabalhista
e receitas fiscais para baratear a reprodução da força de trabalho, mediante uma política de
bem-estar social e uma política de subsídios que evitasse o encarecimento dos bens de
consumo populares.
Isso não era totalmente novo, dado que essas concepções haviam sido formuladas nas
décadas anteriores e o Estado desde então interveio na economia de forma permanente. O
novo era a expressa formulação de uma estratégia concreta na qual se concebia a riqueza
fiscal como desencadeadora do “desenvolvimento”. A necessidade de que o Estado assumisse
um papel mais ativo no controle da economia se fez sentir particularmente durante a
depressão econômica que produziu a queda das divisas petroleiras entre 1958 e 1963. Esta
conjuntura crítica foi muito importante porque mostrou a vulnerabilidade da economia
venezuelana frente aos altos e baixos da produção petroleira, e a incapacidade da economia
privada para lidar com esses efeitos sem a decisiva participação do Estado. O Estado também
assumiu papel protagônico como produtor, mediante a progressiva constituição de empresas
que ofertavam recursos estratégicos para o país e que, devido à longa maturação do
investimento e ao montante de capital requerido para a inversão inicial, não atraiam os
recursos privados. Nesse caso, os exemplos mais emblemáticos de investimentos públicos
foram feitos nos setores de hidroenergia, siderurgia e petroquímica. Nesse contexto se
inserem o I Plan de la Nacion (1959-1964) e o II Plan de la Nacion (1963-1966), tendo sido
constituídas em seu âmbito empresas como a Aluminios del Caroni S.A. (Alcasa) e a
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Siderúrgica del Orinoco (Sidor) – esta última privatizada nos anos 1990, no governo de
Rafael Caldera, e nacionalizada no governo de Hugo Chávez.
De acordo com Severo (2009, p. 141-156), nos anos 1960, diante do crescimento do
mercado interno de manufaturas e serviços, o processo de industrialização por substituição de
importações de alguns bens de consumo se fez necessário, ou seja, trata-se da necessidade de
constituição de indústrias básicas, como requerido no governo Jiménez. No entanto, o país
utilizou uma estratégia demasiadamente aberta ao ingresso de capitais internacionais no
período, com o que, por um lado, deixou de importar alguns produtos acabados mas, por outro
lado, as empresas estrangeiras mantiveram um elevado grau de importação de insumos. Estas
empresas contaram ainda com grandes benefícios, isto é, proteção estatal, crédito público,
exonerações de impostos, redução de tributos, etc. Assim, essas multinacionais expandiram
suas importações de bens intermediários e de capital, abastecidos pelos mesmos provedores
que antes exportavam bens de consumo, ou seja, estrangeiros. A consequência foi o
incremento da dependência externa de capitais e tecnologia, sendo que, entre 1960 e 1964, se,
por um lado, se verifica a diminuição da dependência de bens manufaturados importados, por
outro lado, duplicam as importações de matérias-primas, bens intermediários e de capital. Por
fim, naquele momento aumentam as remessas de lucros e dividendos, de royalties e de
dívidas contratadas para o exterior, o que aprofundou o desequilíbrio no Balanço de
Pagamentos.
O que se observa, portanto, é que “la sustitución de importaciones pierde, al cabo, su
autenticidad nacional, ya que en realidad opera como industrialización importadora:
industrialización insumidora de productos extranjeros” (MALAVÉ MATA apud SEVERO,
2009, p. 143-144), com o que
no se há podido lograr hasta hoy la interconexión entre la cadenas productivas y
entre los diversos sectores. Es decir, el propalado estatismo e intervencionismo
venezolano de los años sesenta y setenta no ha sido para otra cosa que camuflar el
control ajeno sobre la economía y estructurar un nuevo tipo de dependencia.

No ano de 1968 o presidente Rafael Caldera, copeiano, foi eleito com 29,13% dos
votos válidos. Ou seja, nos anos que se seguiram a 1963 AD e COPEI se consolidariam como
principais partidos, num sistema bipartidário estável, que perdurou até a década de 1990.95
Para o período de 1965-1969, ainda sob o governo de Leoni, portanto, foi apresentado o III
95

“[...] hay autores identificados con aquel momento histórico que insisten en argumentar que el Pacto de Punto
Fijo abarcó solamente el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-64). En verdad, ese sistema perduró hasta
diciembre de 1998 [quando Hugo Chávez é eleito presidente]” (SEVERO, 2009, p. 155).
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Plan de la Nacion. Assim como no caso dos dois primeiros planos os avanços foram
modestos e os mesmos foram abandonados de forma relativamente rápida. No caso do III
Plan, as orientações nem sequer saíram do papel, aumentando a consternação popular em
relação ao Pacto de Punto Fijo. O governo de Rafael Caldera adotaria o IV Plan de la Nacion,
cujas principais metas, uma vez mais, eram: diversificar a produção da indústria nacional,
incrementar as unidades produtivas, elevar a produtividade da economia, conservar o
desemprego baixo e melhorar as condições de vida da população venezuelana. Destaca-se
ainda o fato da administração pública ter aumentado a intervenção sobre as atividades do setor
petróleo, abrindo caminho assim para a promulgação da Ley de Reversión (Ley sobre Bienes
Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos), considerada o primeiro passo
para a nacionalização do petróleo.
Segundo Lucas (apud SEVERO, 2009, p. 147), na década de 1970, o crescimento
industrial não acompanhou o impulso petroleiro e nem o elevado gasto público em função: (i)
da condição importadora das empresas multinacionais, (ii) do crescente domínio do capital
estrangeiro sobre a produção e (iii) da contradição entre muito capital aplicado e muito pouco
emprego gerado. Com relação a esse último aspecto, Furtado (2007) já assinalava para o fato
de que as empresas multinacionais utilizam técnicas intensivas em capital e poupadoras de
mão-de-obra, precisamente o inverso do que dispõem os países periféricos, com o que o
resultado é uma economia com baixa geração de emprego, com baixos salários, que opera
com deseconomias de escala e que não cria, portanto, seu próprio mercado de consumo.
O conceito “deseconomias de escala” faz referência à “elevação unitária de custos
decorrente de um aumento no volume (escala) de produção, seja de uma empresa, de um
setor, região ou país” (SANDRONI, 2000, p.168). A esse respeito, Palacios e Niculescu
(1987, p. 37-49) explicam que o processo de desenvolvimento por substituição de
importações, por um lado, havia requerido importações crescentes de bens intermediários,
serviços e bens de capital, conformando-se um aparato produtivo pouco integrado que
restringia as possibilidades de dinamização da economia interna. Como a expansão da
economia necessitava de um aumento cada vez maior das importações, era preciso um
crescimento sustentável das exportações petroleiras que garantissem divisas externas para
isso, ou seja, o processo era refém dos preços do petróleo nos mercados internacionais, o qual
apresenta muitas vicissitudes. Por outro lado, o processo de substituição previa o apoio do
Estado através de diversos mecanismos – créditos, exonerações, subsídios, disponibilidade de
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divisas, restrições às importações, etc –, para seguir adiante. Da mesma forma, a
disponibilidade de recursos financeiros permitiu a instalação de um parque relativamente
moderno de maquinarias que possibilitou uma excessiva diversificação de produtos, para um
mercado restringido por uma desigual distribuição de renda.
Ao triplicar os preços do petróleo nos mercados internacionais na primeira metade dos
anos 1970, as exportações venezuelanas se elevaram em 2,4 vezes, as receitas fiscais mais de
três vezes e, como consequência, também cresceram o gasto público e o consumo privado.
Em que pese esse crescimento, seus efeitos expansivos sobre o PIB somente foram sentidos
em 1976, sendo que nos anos anteriores a taxa de crescimento econômico permaneceu nos
patamares de 1973. Por outro lado, a inflação saltou para mais que o dobro de 1973 para
1974, saindo de 4,1% para 8,3%, respectivamente.
Ainda que a inflação tenha se elevado em relação à experiência anterior do país, eram
taxas moderadas quando comparadas aos demais países latino-americanos.96 A alta
capacidade para importar decorrente das divisas petroleiras, permitiu que parte importante das
pressões de demanda sobre o aparato produtivo fosse canalizada para o exterior (o chamado
efeito transbordamento, uma espécie de vazamento de renda como resultado da demanda de
importações), isto é, a propensão a importar – medida como relação entre o valor total das
importações e o PNB total –, elevou-se de 20% em 1973 para 37% em 1977. Se forem
relacionadas as importações com o PNB não petroleiro, já que a economia não-petroleira era
responsável por grande parte das importações, a propensão a importar passa de 26% em 1973
para 48% em 1977. Sem dúvida, só foi possível atenuar as pressões inflacionárias em bens e
serviços

suscetíveis

de

serem

importados

(tradables),

com

o

que

aumentaram

consideravelmente os preços relativos dos serviços em geral e da construção de edificações/
habitações.
Nesse cenário, os prognósticos sobre a evolução do mercado petroleiro e as
estimativas de mercado e custos dos projetos contemplados no V Plan de la Nación
(denominado de Gran Venezuela, para o período de 1976 a 1980) foram excessivamente
otimistas, com o que, ao se estancar as exportações petroleiras, a poupança pública foi
insuficiente para cumprir com os compromissos de investimento e se optou por recorrer à
poupança externa. Assim, os
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No Brasil, por exemplo, as taxas de inflação em 1973 e 1974 foram de, respectivamente, 12,7% e 27,6%,
saltando para 29,0% em 1975 e para 41,9% em 1976 (ABREU, 1990, p.411).
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objetivos de crecimiento más autónomos no se lograron; al contrario, Venezuela se
inició en una nueva fase de dependencia aún más comprometida, la dependencia de
los centros financieros mundiales, a la cual paradójicamente se llegó por seguir las
pautas de la estrategia inversionista del V Plan. Efectivamente al final del período se
obtuvieron las más altas tasas de inversión en la historia del país […], que no sólo
fueron elevadas en términos históricos, sino también si se las evalúa en términos
internacionales. (PALACIOS; NICULESCU, 1987, p. 43)

Ou seja, o sobredimensionamento dos investimentos ocorrido durante o “boom”
petroleiro contribuiu de forma importante para a agudização da crise venezuelana nos anos
1970, com o que, longe de assegurar um crescimento estável e sustentável, os excessivos
investimentos amplificaram a distância entre a fase expansiva e a recessiva do ciclo
econômico, introduzindo efeitos desequilibradores para o crescimento de médio prazo. Essa
conclusão leva Palacios e Niculescu (1987, p. 47) a “poner en duda el mito de que sólo la
inversión asegura el crecimiento económico y por lo tanto que los excedentes petroleros
deben destinarse exclusivamente a gastos de inversión”.
De acordo com os autores, o projeto burguês de sociedade, vendido naquele momento
como sendo um ideal a ser perseguido, fez com o que a tese em prol do intervencionismo
estatal fosse compartilhada por teóricos, políticos, empresários e pela opinião pública em
geral, isto é, havia uma exaltação das virtudes dos investimentos em oposição ao gasto
corrente e ao consumo, que conduziriam ao esbanjamento, ao desgoverno e à inflação. Sob
essa influência, o período do “boom” petroleiro foi destacado por seu caráter “consumista”,
sendo que alguns atribuem a esse consumismo a causa da crise. No entanto, o consumo
cresceu a uma velocidade muito menor que os investimentos, sendo que o consumo privado
real cresceu entre 1974 e 1978 a uma taxa anual de 12,6%, enquanto os investimentos reais
em torno de 21,3%. A base conceitual das teses intervencionistas, como analisado no capítulo
primeiro, tem como principal fonte de inspiração as teses keynesianas (mais especificamente
pós-keynesianas nesse caso), nas quais o investimento é a variável econômica central.97 No
entanto, essas teses se descuidam do problema do consumo.
A esse respeito é necessário destacar que estes modelos teóricos foram construídos
pensando em economias centrais e não nas periféricas, isto é, em economias produtoras de
bens de capital e, portanto, captadoras globais do efeito multiplicador keynesiano e com uma
distribuição de renda mais equitativa. Para o caso dos países periféricos, uma distribuição de
renda regressiva ou um excesso de acumulação ocasionam insuficiência de demanda e,
97

A escola de pensamento pós-keynesiana procura retomar de maneira fiel as análises econômicas empreendidas
por Keynes. Para uma breve descrição dessa escola de pensamento, ver Carvalho (1989).
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portanto, desemprego e recessão econômica.98 A Venezuela, país no qual a desigual
distribuição de renda restringe o mercado de consumo, e a escassa produção de bens de
capital limita o efeito multiplicador dos investimentos, as consequências do excesso de
acumulação são ainda mais prejudiciais que em um país de capitalismo central.
O alto crescimento da demanda agregada em termos reais nos primeiros anos do boom
propiciou uma taxa de investimentos crescente. Como resultado, ainda que os níveis de
investimentos públicos, sobretudo nas empresas estatais, obedecessem a razões expostas no V
Plan de la Nación, a decisão de investimento privado foi motivada pelas expectativas de
evolução da demanda. Trata-se, pois, de um comportamento de investimentos similar ao
acelerador de Harrod (1939), em função do crescimento esperado do produto e baseado na
experiência recente. Diante do intervalo existente entre a decisão de investir e sua efetiva
realização, os maiores níveis de taxa de investimento se produziram em um momento em que
a demanda sofria uma desaceleração. Ao se destinar parte crescente do Produto Nacional
Bruto (PNB) para os investimentos se contribuiu para sua queda por insuficiência de
demanda. Isto porque uma taxa de investimento, para além daquela requerida por um
crescimento equilibrado entre oferta e demanda, pode significar, no futuro, um excesso de
capacidade produtiva, uma vez que o investimento gera, em um segundo momento, ampliação
da capacidade produtiva. Por um lado se produziu o efeito destacado por Kaldor (1955/1956)
de excesso de acumulação e insuficiência de consumo e, por outro lado, reduziu-se o efeito
multiplicador keynesiano pelo alto componente importado dos investimentos, destruindo
dessa maneira parte do potencial dinamizador do mecanismo acelerador-multiplicador. Por
sua vez, a contração do produto e a crescente capacidade ociosa desestimularam os
investimentos privados nos anos subsequentes, favorecendo a crise de desconfiança e a fuga
de capitais privados, sendo que desde 1980 a taxa de investimento foi sustentada quase
exclusivamente pelo setor público.
Nesse sentido, por um lado, o excessivo esforço de investimentos “pós-boom”, ao ser
financiado em parte importante por dívida externa, comprometeu as receitas futuras do país,
restringindo mais a frente a capacidade de manobra do gasto público para reativar a economia
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O multiplicador keynesiano faz referência ao efeito dinâmico provocado na economia pelos investimentos, ou
seja, pela decisão de gerar nova capacidade produtiva, o que corresponde à geração de riqueza nova – ou
formação bruta de capital fixo, para usar um termo da Contabilidade Nacional. Os investimentos geram demanda
de meios de produção (máquinas, equipamentos, edificações, matérias-primas) e de força de trabalho, ou seja,
um fluxo de pagamentos na economia que por sua vez gera renda, consumo, mais demanda, estimulando assim
maiores investimentos, e assim sucessivamente.
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e promover o crescimento econômico. Por outro lado, o efeito anti-inflacionário dos
investimentos não se produziu, dado que a ampliação da capacidade produtiva só atua nesse
sentido quando se trata de inflação de demanda. Ao contrário, a alta capacidade ociosa
derivada do excessivo esforço de investimentos e da queda da demanda, foi um dos fatores
determinantes da inflação de oferta, determinada por pressão de custos de produção nos anos
1980 e 1981, ou seja, por deseconomias de escala.
A essa altura, e como forma de ratificar a análise de Palacios e Niculescu (1987), é
possível explicar o que caracteriza a economia rentista. Severo (2009, p. 160-172) explica que
na Venezuela, país no qual a dinâmica econômica depende quase exclusivamente da
exportação de produtos primários, o rentismo se explica pela seguinte conjugação de fatores:
a abundância de divisas que ingressam no país não guarda relação com o trabalho; o aumento
da renda não guarda relação com o aumento da produtividade e o crescimento do consumo
não tem relação com o crescimento da produção interna. A abundância de divisas gera,
portanto, consequências que caracterizam o capitalismo dependente venezuelano, quais sejam:
em primeiro lugar, o problema central da acumulação de capital no país reside no controle de
inteiros setores econômicos estratégicos internos (como mineração, manufatura, bancário e,
principalmente, petroleiro) pelas multinacionais de países centrais, destacadamente Estados
Unidos. Esse primeiro elemento gera outra grave distorção na economia nacional, a falta de
conexão entre os setores produtivos internos, dado que a dinâmica econômica é dirigida por e
para fora. Isso ocorre porque a enorme quantidade de recursos petroleiros aumenta a demanda
interna de bens de consumo (D2 – departamento 2, como analisado no capítulo 1). O aumento
da oferta passa, portanto, pela necessidade de ampliar a capacidade produtiva ou ativar
capacidade produtiva que esteja ociosa, isto é, aumenta a demanda por bens de capital e
matérias-primas (D1 – departamento 1). Ainda que, aparentemente, essa engrenagem pudesse
ativar a produção interna, o que ocorre é exatamente o contrário, ou seja, a abundância de
recursos externos acaba por estimular ainda mais as importações, em função da apreciação
cambial que o ingresso de divisas provoca.
Em segundo lugar, a dinâmica rentista promove uma concentração de renda nas mãos
de uma pequena elite, relacionada às atividades do setor petróleo ou às atividades
importadoras, cujo padrão de consumo suntuário – num efeito imitativo ao das elites do
capitalismo central, gera uma grave deformação na demanda e oferta internas, nos
investimentos, no mercado de trabalho e nos índices de preços. Isso ocorre porque os
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investimentos se direcionam aos setores cujas perspectivas de lucratividade são maiores que,
no caso, são os relacionados à produção de bens de luxo, construções residências de alto
padrão e bens de consumo duráveis, em detrimento do setor produtor de bens e serviços
orientados para a satisfação das necessidades básicas da população.99
Essa ausência de conexão entre os setores produtivos teve como principais
consequências: o desabastecimento e as pressões inflacionárias, que não se transformaram em
hiperinflação, dada a capacidade de importação.No entanto, esse mecanismo resultou na
existência de uma inflação estrutural cujos impactos sobre os setores de menor renda são
inequívocos. Note-se, portanto, que um tal quadro impõe a seguinte dinâmica: quanto maior o
crescimento econômico do país, maior a concentração de renda! Por isso, ainda que se
observe uma redução da pobreza, a desigualdade aumenta sobremaneira.
Em quarto lugar, a permanente tendência à sobrevalorização do câmbio, como
resultado do maciço ingresso de divisas, estimula as importações e desestimula as
exportações, o que compromete o Balanço de Pagamentos e o avanço da indústria e da
agricultura. É importante destacar que no período de 1920 a 1960, a distribuição da renda
petroleira e a sobrevalorização da taxa de câmbio foram positivamente aproveitadas pela
Venezuela para impulsionar o crescimento econômico, incentivar a expansão do mercado
interno e garantir o acesso às importações de bens de capital e intermediários necessários à
etapa inicial do processo de industrialização. Essa capacidade, de aproveitar positivamente os
recursos e a valorização cambial dele decorrentes, se esgotou nos anos 1970, após os choques
do petróleo em 1974 e 1979, uma vez que o enorme ingresso de divisas superou a capacidade
de absorção de um mercado interno pequeno, concentrador de renda, desbalanceado e
controlado pelos interesses de multinacionais. Essa inviabilidade de absorção das divisas
externas está relacionada aos quatro elementos apresentados anteriormente.
Nesse contexto, é relevante analisar a chamada “doença holandesa”, conceito este que
também foi abordado por Furtado (2007) em sua avaliação acerca da economia venezuelana .
O termo faz referência à Holanda que, nos anos 1960, descobriu grandes reservas de gás
natural em seu território, e designa o processo segundo o qual o país, ao receber muitas
divisas externas em função de suas exportações, passa a ser um grande importador ao invés de
estimular sua produção doméstica. No caso da Venezuela, a abundância de divisas
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Como analisado no capítulo anterior, trata-se da questão da separação do ciclo do capital e da separação das
esferas de consumo (MARINI, 2005).
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provenientes da exportação de petróleo fez com que o país se tornasse um grande importador,
o que comprometeu sua industrialização.
Severo (2009), na contramão, afirma que a Venezuela não sofreu a “doença
holandesa”, na medida em que a sobrevalorização cambial e a desestruturação econômica tem
um caráter muito mais permanente, contínuo e constante no caso do país, e não repentino,
como faz referência o conceito. Ou seja, trata-se de um processo mais estrutural, e não
meramente um reflexo de distorção na taxa de câmbio. Além disso, quando ocorrem os
choques do petróleo nos anos 1970, a Venezuela já não contava com atividades econômicas
internas que poderiam ter suas exportações prejudicadas pela sobrevalorização cambial.
É no cenário de abundância de recursos externos que marca os anos setenta que, em
1973, o presidente adeco, Carlos André Pérez, é eleito com 48,64% dos votos válidos.
Amparado em sua popularidade e numa bancada parlamentar favorável, Pérez promoveria a
nacionalização da indústria petroleira em janeiro de 1976. Trata-se do terceiro grande marco
da indústria petrolífera depois da Lei de 1943 e da fundação da OPEP. Também foi
nacionalizada a indústria do ferro em novembro de 1974. Nos termos de Cano (2000, p.508)
[...] desde o governo de R. Caldera (1968-1973) as medidas legais de gradativo
controle e intervenção nas atividades de gás e de petróleo prosseguiam; em 1971 o
gás era declarado de exploração exclusiva do Estado; em 1973 o mercado interno de
petróleo e combustíveis líquidos era reservado exclusivamente para o Estado.
Finalmente, em 1975, no [primeiro] governo de C.A. Pérez (1974-1979), após
negociação com as empresas multinacionais, essas áreas e mais a do minério de
ferro passavam ao exclusivo domínio público.

De acordo com Severo (2009, p. 184-196), seguindo a Ley de Hidrocarburos de 1943,
promulgada por Medina Angarita, faltavam dez anos para que 80% das concessões feitas pelo
estado à iniciativa privada voltassem às mãos do setor público. Em maio de 1974 foi instalada
a Comisión Presidencial de Reversión Petrolera cujo objetivo era elaborar um projeto de
nacionalização dos recursos petroleiros. No entanto, o poder executivo nacional, descartando
o trabalho dessa comissão, alterou o projeto original de tal forma que falsificou plenamente o
sentido da nacionalização petroleira e garantiu a ampliação dos interesses das multinacionais
por mais trinta anos. Isso ocorreu por dois motivos, fundamentalmente: primeiro, porque a
indenização paga pelo Estado às companhias foi efetuada com base numa interpretação muito
particular do artigo 15 da Ley de 1943. De acordo com o artigo, deveria ser efetuada uma
indenização às empresas privadas, objeto da nacionalização, que subtraísse o valor do
petróleo por elas extraído que estivesse fora dos limites de suas concessões. De acordo com a
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Corporación Venezolana de Petróleo, a quantidade de petróleo extraída de forma ilegal
superava 207 milhões de barris. Desconsiderando esse dado, o governo estimou a quantidade
em 43 milhões. Por cada barril extraído de forma ilegal, a Federación de Colegios de
Contadores Públicos avaliou que deveriam ser pagos 24 bolívares (Bs.), enquanto a Comisión
Técnica, formada pelo próprio Ministério de Minas e Energia, estimou em Bs. 59,00 por
barril. O governo, por sua vez, decidiu cobrar das multinacionais Bs. 0,62 por barril.
Em segundo lugar, o sentido da nacionalização foi falsificado na medida em que o
artigo 5º da Ley Orgánica, que reserva ao Estado la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos (Ley de Nacionalización),permitiu a celebração de convênios de
comercialização e assistência tecnológica entre o Estado e empresas privadas estrangeiras.
Cabe destacar que a Venezuela não necessitava de apoio para comercialização e assistência
tecnológica, sendo que grande parte da tecnologia em uso no país havia sido criada pelos
próprios técnicos e engenheiros venezuelanos.
É nos marcos do processo de nacionalização, em 1976, que foi criada a Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA), sendo que
As 15 concessionárias privadas existentes no país – entre elas a Exxon, a Shell e a
Mobil – logo integraram seu organograma, atuando como filiais no negócio.
Argumentando-se que a nacionalização não poderia acarretar grandes abalos, o
governo decidiu manter praticamente a mesma estrutura administrativa até então
existente. Formalmente, a empresa estaria subordinada ao Ministério de Minas e
Energia (MME). No entanto, dado o porte e o crescimento da estatal, a partir de
1983, a situação se inverteu e a corporação rapidamente adquiriu autonomia não só
diante do Ministério como também em relação ao poder público [conformando-se o
que se consagrou denominar de um “Estado dentro do Estado”]. (MARINGONI,
2004, p. 106)

É também sob o governo de Pérez, sob a vigência do V Plan de la Nación, fortemente
estimulado pelo ingresso de divisas petroleiras, que também foram constituídas a Industria
Venezolana de Aluminio S.A (Venalum), a Electrificación del Caroni Compañía Anónima
(Edelca), a Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) e foi
ampliada a Siderúrgica del Orinoco (Sidor).O que se observou na sequência foi um crescente
endividamento externo, déficits acumulados em transações correntes e, sobretudo, grandes
investimentos realizados em um ambiente econômico internacional de crise, que produziu um
arrefecimento acentuado da demanda agregada mundial e, inevitavelmente, conduziu a um
excesso de capacidade produtiva – como analisado anteriormente, nos termos de Palacios e
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Niculescu (1987).100 O estancamento das receitas petroleiras e as medidas anti-inflacionárias
adotadas em meados de 1977, particularmente a restrição ao crédito, já haviam provocado
uma desaceleração do ritmo de crescimento nos anos 1977 e 1978. Não obstante, ao começar
o novo mandato presidencial de 1979, o governo copeiano de Luis Herrera Campins,
diagnosticou uma situação de “reaquecimento”, de excesso de gasto, e sob a influência das
teses neoliberaisdecidiu em primeira instância aplicar “una estratégia deflacionaria mediante
políticas de restricción fiscal y monetária y de liberación de precios, esta última con el fin de
incentivar la oferta” (PALACIOS; NICULESCU, 1987, p. 46).
O governo de Campins, que foi eleito com 46,64% dos votos válidos em 1978,
perdurando, portanto, até 1984, representou o início de um tímido ensaio neoliberal no país, o
que se traduziu na liberalização de preços e na redução das restrições às importações. No
entanto, essas medidas não obtiveram sucesso diante do rechaço de “empresários e
trabalhadores e de seu próprio partido político. Contudo, o início de seu governo coincide
com o aprofundamento da desaceleração do PIB, já manifesta desde 1978, prolongando-se até
1985” (CANO, 2000, p.514). Na verdade a economia já havia entrado num ciclo recessivo,
para o qual a aplicação daquelas políticas contribuiu para o estancamento e queda do produto
real e a aceleração da inflação. O país encontrava-se então numa situação de estagflação,
sendo que
Junto al nuevo escenario de estagnación o incluso caída de los precios petroleros el
copeyano heredó de la administración anterior una deuda externa sin precedentes y
los costosos megaproyectos de infraestructura, obras de grandes empresas y audaces
planes agrícolas. La mayoría de ellos, por su magnitud y largo tiempo de
maduración, todavía estaba en estadio de ejecución. (SEVERO, 2009, p. 197)

Diante do segundo choque do petróleo, em 1979, “como si no hubiera pasado nada,
volvió el entusiasmo y regresaron los ‘megaproyectos’, costeados casi que exclusivamente
con nuevos empréstitos externos a tasas de interés flexible” (SEVERO, 2009, p. 200). No
entanto, a consolidação da tendência recessiva foi tamanha que mesmo o forte aumento da
renda petroleira no ano de 1979 e 1980, foi incapaz de revertê-la. No ano de 1981, como
forma de tentar reverter a recessão, foi lançado o VI Plan de la Nación para o período 1981 a
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“Se produjeron, entonces, notables desequilibrios en la economía, así como se emprendieron grandiosas obras
a todo lo largo del país y, en especial, en la rica región sur de Guayana, en el estado Bolívar. Para ello Venezuela
contrató abultados créditos que posteriormente traerían consecuencias negativas al significarle una
desproporcionada deuda externa, por la que actualmente todavía se pagan elevadas sumas para amortizar sus
interés” (MORÓN, 1994, p. 291).
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1985, cujos objetivos, a dinamização do crescimento econômico e o aprofundamento da
democracia política e econômica, ficaram somente no papel.
Com ampla capacidade ociosa e “crise de confiança”, que se traduziu numa fuga de
capitais, esse cenário culminaria na desvalorização da moeda nacional (o bolívar) em 28 de
fevereiro de 1983, el viernes negro, quando a deterioração do mercado petroleiro mundial, o
aumento do endividamento público, principalmente entre 1974 e 1978, e o aumento dos juros
para empréstimos internacionais, somado à dificuldade de renegociação da dívida externa,
tornaram a situação cambial insustentável.101 Como esclarece Severo (2009, p. 205), adotouse um regime cambial diferenciado, de Bs. 6,00 por dólar para a importação de bens não
essenciais; de Bs. 4,30 por dólar para a amortização e juros da dívida externa (pública e
privada), para os gastos correntes de órgãos públicos no exterior, importações de mercadorias
consideradas essenciais e gastos relacionados aos Jogos Pan-americanos de Caracas, em 1983,
e para as festividades do Bicentenário de morte de Simon Bolívar. Para os casos não
especificados o câmbio permaneceu com livre flutuação.
A essa altura, é preciso fazer um parêntese e chamar a atenção para um episódio
bastante simbólico que ocorre nesse momento. Segundo Medina (2005, p. 32), o exame desse
período não pode desconsiderar o fato de que, dois meses antes do viernes negro, em 12 de
dezembro de 1982, aniversário de morte de Simon Bolívar,
tres capitanes de las Fuerzas Armadas Venezolanas: Hugo Rafael Chávez Frías,
Jesús Ernesto Urdaneta y Felipe Acosta Carlés, profirieron el Juramento del Samán
de Guere que los comprometía en un movimiento conspirativo de contenido social
avanzado y que en principio se dio el nombre de EB-200. Ejército Bolivariano. La
cifra corresponde al bicentenario de nacimiento de Bolívar, cuyos términos oficiales
de celebración fueron fijados entre el 24 de junio de 1982 y el 24 de julio de 1983.

Esse cenário – de continuado aumento da dívida externa, baixo crescimento, alto
desemprego, inflação, desvalorização da moeda nacional, de generalização da corrupção
administrativa, de quebras de entidades bancárias devido ao manejo e proliferação das formas
de administração da máquina pública –, levou a uma acentuada decomposição social e
política. À “sequía de propuestas característica del gobierno de Herrera Campins, se esperaba
todavía que el bipartidarismo no hubiera extirpado su capacidad para encontrar soluciones”
(MEDINA, 2005, p. 32). No entanto, no ano de 1983, foi eleito, com 56,72% dos votos
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Observando o mesmo problema de endividamento que acometeu diversos outros países latino-americanos,
esse cenário culminaria, nos anos 1980, na crise da dívida, como analisado no capítulo anterior. A elevação do
endividamento desses países consolidou nos anos seguintes, ainda mais, a condição de região exportadora de
capitais e, portanto, periférica e dependente.
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válidos, o presidente adeco Jaime Lusinchi. O avanço do projeto neoliberal na Venezuela –
cujo primeiro ensaio remonta ao governo de Campins e se aprofunda nos mandatos de Jaime
Lusinchi, Carlos Andrés Pérez e Rafael Caldera –, bem como o seu recrudescimento, é objeto
de análise específica da próxima seção.

3.3 Neoliberalismo: implantação e rechaço ao ajuste no final do século XX
3.3.1 Fim dos anos 1970 e a década de 1980: primeiros ensaios neoliberais e resultados
A América Latina, como já foi discutido anteriormente, foi um amplo laboratório para
os experimentos neoliberais, principalmente nos anos 1980 e 1990. No caso mais específico
da Venezuela, sob o governo de Campins (1979-1984),
O aumento das exportações petroleiras, ao mesmo tempo em que valorizou o câmbio (entre
1979 e 1982) elevou fortemente a receita fiscal, com o que o governo abandona seus ideais
neoliberais e acelera o gasto público, evitando a depressão (mas não a recessão). Entretanto,
por força da elevação dos juros e novos empréstimos obtidos até o início da década isso foi
acompanhado de forte aumento da dívida pública interna e da externa. (CANO, 2000, p.514)

A crise da dívida externa na região latino-americana nos anos 1980, como discutido
em capítulo anterior, levou a um aumento das dificuldades, por parte da Venezuela, em
reduzir o elevado gasto público como proporção das exportações, em queda naquele
momento. A crise comprometia a receita fiscal petroleira e, portanto, elevava o déficit fiscal.
No período entre 1982 e 1984 o governo faria um ajuste macroeconômico ortodoxo que
incluía: restrição monetária e do crédito, aumento pronunciado da taxa de juros, corte dos
gastos públicos, controle de preços do consumo de produtos básicos e duas
maxidesvalorizações cambiais, em 1983 e 1984 – medidas que, de forma inequívoca,
conduziram a uma aguda deterioração dos salários. Como resultado do pacote de medidas
ortodoxas, o PIB acumulou uma contração de 12% entre 1979 e 1985, a massa de
desempregados triplicou (sendo que a taxa de desemprego aberto foi de 14% em 1984) e se
observa uma redução do salário real em torno de 25%. Já “a inflação baixou de 16% em 1981
para 7% em 1983, recrudescendo no entanto em 1984 (18%)” (CANO, 2000, p.514-515).
No ano de 1983, a vitória da oposição nas eleições leva ao poder o presidente adeco
Jaime Lusinchi para o período presidencial de 1984-1989. Seu governo tentaria alterar os
rumos neoliberais que marcaram o governo anterior. No entanto, essa intencionalidade parece
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ter ficado no plano do discurso. O governo negociou “vários ‘pactos sociais’ com
trabalhadores e empresários”, dando a estes “subsídio cambial para o pagamento da dívida
externa privada”, negociando “a dívida externa com os credores internacionais” e tentado
“implantar a abertura comercial” (CANO, 2000, p.515) – ou seja, políticas que,
frequentemente, fazem parte dos ajustes requeridos pelo receituário neoliberal.102
A suposta alteração nos rumos da política e da economia se traduziu na idéia da
necessidade de reformar o Estado, num processo denominado de reforma integral do Estado e
do regime eleitoral, para o que o presidente Jaime Lusinchi criou a Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado (COPRE). A proposta de constituição dessa Comisión, elaborada
entre 1984 e 1987, tinha dois eixos: um político e outro econômico. No plano político, a
COPRE
Propôs a adoção de eleições diretas para prefeitos e governadores. Além disso,
mudou-se a legislação para as disputas proporcionais, abolindo-se as listas
partidárias em favor de postulações personalizadas de candidatos aos parlamentos.
Esse passo auxiliou na consolidação de novos partidos de esquerda [como o MAS]
[...]. O fim das listas, embora tenha enfraquecido as cúpulas partidárias – e, por
extensão, as próprias agremiações –, exaltou o personalismo na atividade política.
(MARINGONI, 2004, p. 107)

Em termos econômicos, a COPRE, em linhas gerais, tornou-se uma instituição cujas
políticas foram uma primeira tentativa de “antecipar a implantação de reformas em grande
medida de corte neoliberal” (CANO, 2000, p.515-516), o que se traduziu em: (i) abertura
comercial, (ii) “liberdade para participação do capital estrangeiro”, (iii) “proibição de
monopólios”, (iv) “articulação da política econômica com a social”, (v) “subordinação do
problema da dívida externa ao financiamento do desenvolvimento” e, por fim, (vi) “devolver
ao Legislativo as ‘garantias econômicas’, que consistiam no controle, sobre o Executivo, para
legislar sobre determinadas questões econômicas”.
A complexidade das questões colocadas pela COPRE e as circunstâncias políticas, de
proximidade de novas eleições presidenciais, fizeram com que a discussão, a aprovação
legislativa e sua efetiva aplicação fossem postergadas. Nos anos de 1986 e 1987, os preços do
petróleo nos mercados internacionais caíram novamente, no entanto, o aumento físico de sua
produção, ainda que marginal, sustentou a rentabilidade petroleira e o gasto público dela
dependente, com o que os efeitos negativos foram amenizados. No entanto, num cenário
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Na Venezuela, as teses neoliberais ganham força nos anos 1980, “impulsadas especialmente por membros del
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Debido a su estrecha cercanía ideológica con la Escuela de Chicago, los profesores de IESA han sido bautizados
de ‘Chicago boys’” (SEVERO, 2009, p. 219).
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marcado pela crise, nos anos 1990, as importações não puderam se sustentar nos mesmos
níveis, sendo que em 1989 foram 45% menores que as de 1980. Os indicadores sociais
confirmam as profundas marcas deixadas pela crise, quais sejam: (i) a taxa de desemprego
aberto, que em 1980 era de 6%, atinge 14% em 1984 e 11% em 1990, (ii) a informalidade do
trabalho sobe de 35,4% para 41,8%, (iii) o salário médio real em 1990 equivale a apenas
49,8% do salário de 1978, (iv) a porcentagem dos domicílios cujas famílias se encontravam
abaixo da linha da pobreza, passa de 22% para 34% (18% para 33% nas zonas urbanas) entre
1981 e 1990, (v) a porcentagem dos que se encontravam abaixo da linha da indigência passa
de 7% para 12% (5% para 11% nas zonas urbanas), (vi) os 20% da população da zona urbana
com menor nível de renda recebiam 6,9% da renda total em 1981 e 5,7% da renda total em
1990, e, por último, (vii) os 20% mais ricos sobem sua fração de participação na renda total
de 37,8% em 1981 para 44,6% em 1990. É preciso destacar que a manutenção do gasto
público em níveis elevados até 1988 explica a melhoria, ainda que marginal, verificada em
indicadores sociais tais como: esperança de vida, mortalidade infantil e escolaridade. Por fim,
a crise dos anos oitenta aumentou os níveis de violência, como, por exemplo “a taxa de delitos
por1.000 hab./ano passa, de pouco mais de 7 mil ao final da década de 1970, para quase 9 mil
em 1980 e quase 12 mil em 1990” (CANO, 2000, p.518-520).
Segundo Medina (2005, p. 33), do empenho reformista do governo Lusinchi, talvez a
única parte levada adiante foi o processo de descentralização das decisões estatais. No
entanto,
La situación económica prosiguió su deterioro con el consiguiente empeoramiento
de la situación material de los trabajadores, de las capas medias y del creciente
sector informal. La inflación que en 1984 estaba en 12,16% para 1989 se ubicó en el
84,7%. La pobreza pasó del 22,46% en 1984 al 32,2% en 1988. En el primer año [do
mandato presidencial, em 1984] la pobreza crítica cubría el 9,61% de los hogares y
en el segundo el 26,60%. En el plano político el gobierno de AD, prevalido de alto
apoyo electoral que lo había dotado de una cómoda mayoría en el Congreso, rompió
el llamado pacto institucional. Este pacto operaba entre los dos socios del
bipartidarismo y regulaba la designación de altos cargos del Estado. Lusinchi
proveyó dichos cargos de manera excluyente con miembros de su propio partido.
Así se perfiló una crisis de gobernabilidad que añadiría un ingrediente adicional al
deterioro de la situación general.

Ao final do mandato de Lusinchi, a grave crise na qual o país estava submerso foi
favoravelmente aproveitada por Carlos Andrés Pérez, o qual, durante os anos anteriores
se ocupó de conquistar un liderazgo continental e, incluso, mundial, y llegó a
desempeñarse como presidente de la Internacional Socialista, que reúne a los
partidos social-demócratas del mundo, y a la cual está asociado su partido, Acción
Democrática. Por lo tanto, frecuentemente alejado del país, perdió contacto directo
con la “maquinaria” del partido, a la que debió enfrentar para conquistar la
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candidatura presidencial. Su rotundo triunfo en las elecciones del 4 de diciembre de
1988 permitió a su partido permanecer en el poder y contar con un respaldo
suficiente de su bancada parlamentaria para apoyar la acción del Ejecutivo.
(MORÓN, 1994, p. 295)

Após ter sido eleito, em 1973, com 48,70% dos votos válidos, Carlos Andrés Pérez
volta ao poder, tendo conseguido 52,89% dos votos nas eleições de 1988. Seu governo teve
um início marcado por grandes expectativas, principalmente porque naquele momento
representava um rechaço ao ensaio neoliberal dos anos 1980.103 Esse período é objeto de
análise específico da próxima subseção.

3.3.2 Fim dos anos 1980 e a década de 1990: aplicação e rechaço ao ajuste neoliberal
De acordo com Ellner (2009, p. 21), nos anos 1990, os venezuelanos foram
particularmente adversos a aceitar o ajuste ou receituário neoliberal e um dos argumentos
componentes desse discurso, segundo o qual o país necessitaria fazer sacrifícios em prol de
um futuro melhor. Isso acontece
porque la riqueza petrolera durante un período largo de tiempo había imbuido en
ellos [os venezuelanos] grandes expectativas materiales. Además, a diferencia del
Perú de Fujimori en los años noventa, el mismo liderazgo político que había dirigido
al país por tres décadas estaba ahora pidiendo al pueblo que aceptara una reducción
en su nivel de vida con el fin de corregir las políticas erróneas; por lo tanto, el
mensaje neoliberal se hizo particularmente objetable. Finalmente, a diferencia de
Argentina, Chile, Brasil y México, debido a la debilidad del sector privado
venezolano, las corporaciones multinacionales se apoderaron de las compañías
privatizadas con escaso aporte de capital nacional, y de esta manera socavaron aún
más el apoyo al neoliberalismo.

Ao contrário de países como o Peru e Argentina, nos quais os presidentes
pretensamente antineoliberais se transformaram em pró-neoliberais e foram reeleitos (são os
casos de Alberto Fujimori e Carlos Menem), os venezuelanos rechaçaram nas urnas três
presidentes neoliberais: em 1989, com o triunfo do adeco Carlos Andrés Pérez (1989-1994)
que, diferentemente de seu principal opositor, o copeiano Eduardo Fernández,foi identificado
com as políticas intervencionistas do Estado em seu primeiro governo; em 1993 com Rafael
Caldera, quem se apresentou como candidato com uma plataforma explicitamente
antineoliberal, em contraste com seus principais oponentes de então; e em 1998 com Hugo
Chávez, o único efetivamente antineoliberal entre os vários candidatos às eleições
103

“Mais do que ninguém, o líder adeco personalizava a prosperidade petroleira da década anterior e sua
situação de crescimento econômico, altos níveis de emprego e melhoria constante no padrão de vida da
população” (MARINGONI, 2004, p. 109).
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presidenciais. No poder, Pérez e Caldera adotaram explicitamente o projeto neoliberal. No
entanto, tanto o “tratamento de choque”, pelo qual optou Pérez, como o enfoque neoliberal
mais gradual, seguido por Caldera, tiveram como resultado o fracasso (ELLNER, 2009, p.
21).
De forma irônica
Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, los dos presidentes que más hicieron por
desmantelar las estructuras económicas intervencionistas y centralistas, estaban
entre los políticos más identificados con ese modelo durante un extenso periodo de
tiempo. La primera administración de Pérez (1974-1979) había sido la presidencia
más intervencionista del siglo; y Caldera había sido coautor de la Ley del Trabajo de
1936, que estableció el sistema de indemnización por despidos laborales basada en
el último salario del trabajador, medida que, como presidente, eliminó en 1997.
(ELLNER, 2009, p. 22)

Como forma de contornar a crise fiscal, uma consequência da queda acentuada dos
preços do petróleo ocorrida nos anos anteriores, o governo de Carlos Andrés Pérez anunciou,
em 16 de fevereiro de 1989, que havia firmado um acordo com o FMI para a liberação de US$
4,5 bilhões, o que, como de praxe, impunha condicionalidades como contrapartida, ou seja, o
Fundo liberaria recursos para Venezuela em troca de uma série de políticas que deveriam ser
cumpridas pelo país, o que pode ser traduzido no comprometimento da adoção de um pacote
de medidas econômicas bastante restritivas (de corte neoliberal) que, em grandes linhas,
incluíam:
desvalorização da moeda nacional, o bolívar, redução do gasto público e do crédito,
liberação de preços, congelamento de salários e aumentos dos preços dos gêneros de
primeira necessidade. A gasolina sofreria um reajuste imediato de 100%. Isso
resultaria, segundo anunciado, numa majoração de 30% nos bilhetes de transporte
coletivo. Na prática, esses reajustes chegaram também a 100%. Nada disso havia
sido ventilado durante a campanha. (MARINGONI, 2009, p. 70)

De tal modo, ao contrário do que se esperava de seu governo, Pérez daria continuidade
ao processo de ajuste neoliberal ao adotar um pacote de medidas recomendado pelo FMI e
cujo suporte teórico-ideológico era proveniente do Consenso de Washington. Denominado de
Gran Viraje, o pacote de medidas colocou em andamento o processo de abertura econômica,
com o que subjugou ainda mais os interesses nacionais aos centros hegemônicos do
capitalismo. Como era de se esperar no caso da adoção dessas medidas liberalizantes, os
projetos estruturais e a intervenção estatal, com fins à planificação econômica, foram
drasticamente reduzidos, sendo as privatizações de empresas estatais e a desnacionalização de
empresas privadas uma dramática manifestação desse processo.
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Os ajustes e reformas neoliberais têm início, portanto, efetivamente, em fevereiro de
1989, com a posse de Pérez, num momento em que o desemprego e a inflação aumentavam e
os salários reais diminuíam crescentemente. De tal modo,
O ano de 1989 foi muito difícil para o povo venezuelano, com queda de 7,8% no
PIB e inflação que salta de 36% para 81%. A Guerra do Golfo, no Oriente,
propiciou, entre 1989 e 1991, forte aumento nos preços do petróleo, estimulando a
recuperação da economia que cresceu à taxa média anual de 7,5% em 1990-1992.
Contudo, a inflação apenas voltou ao nível anterior, recrudescendo a partir de 1993 e
deteriorando ainda mais os salários reais. Ao mesmo tempo, o forte recuo dos preços
do petróleo reduziu as receitas fiscais e o gasto público, recolocando a economia em
forte recessão entre 1993-1994 e em 1996 e em baixo crescimento em 1995.
(CANO, 2000, p.520)

Nessa mesma linha argumentativa, Medina (2005, p. 34) afirma que ao iniciar seu
segundo mandato em fevereiro de 1989, Carlos Andrés Pérez
asumió con particular energía un programa neoliberal que inauguró con una política
de choque que respondía a los compromisos plasmados en una carta de intención
acordada con el Fondo Monetario Internacional. Las medidas que entraron en
vigencia el 25 de febrero de 1989 fueron el aumento en un 100% del precio de la
gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público. Se rompieron de
manera repentina las convenciones políticas que habían pautado la vida política en
Venezuela desde la instauración de la democracia. También de manera tajante las
masas populares rompieron el 27 de febrero con las lealtades que aún mantenían con
el sistema bipartidarista el cual en adelante no se pudo recuperar.

O duro ajuste e o anúncio do processo de reformas imposto ao país em 1989 causaram
forte reação popular, que foi duramente reprimida. É possível afirmar que a explosiva situação
social e econômica venezuelana tem início a partir de uma greve de transporte público em
Guarenas, a 40 km de Caracas, quando a população se negou a pagar os preços exigidos pelas
empresas de transporte, que solicitavam ao governo um aumento nas tarifas (MORÓN, 1994,
p. 297). Explodia assim a primeira consequência do Gran Viraje.
Os pequenos protestos foram se avolumando e, ao meio dia, queimadas e saques se
estenderam a Caracas e dali à maioria das cidades do país. Ainda que estratos médios da
sociedade venezuelana tenham se juntado aos protestos, dado o descontentamento com a
deterioração da situação econômica e o mal-estar diante da corrupção, o movimento,
conhecido como Caracazo, foi majoritariamente composto pelos setores mais baixos da
população urbana venezuelana, ou seja, pelos “grandes contingentes demográficos para los
cuales el capitalismo venezolano había perdido capacidad de absorción y el sistema político
resultaba excluyente” (MEDINA, 2005, p. 34). O Caracazo foi, portanto, o “produto de uma
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crise prolongada e marca de movimentações profundas na estrutura social venezuelana”
(MARINGONI, 2004, p. 117).
O presidente Pérez mobilizou 6.000 homens do exército até Caracas – que reprimiram
duramente os manifestantes –, decretou a suspensão das garantias constitucionais e o toque de
recolher. No entanto, os desdobramentos desse convulsionamento social ainda se fariam sentir
nas décadas seguintes, isto é, os que protagonizaram “la formidable protesta de febrero ya no
volverán a la rutina apolítica como la gente que retorna a su gris cotidianidad después de la
permitida desmesura del carnaval” (MEDINA, 2005, p. 34-35).
Nesse ambiente, Carlos Andrés Pérez afirmava então que o movimento “fue una
reacción de pobres contra ricos”. Já o ministro da defesa, responsável pela execução do estado
de exceção pedia “moderación en márgenes de ganancia". A Fedecámaras acusava o
presidente de “desestabilizador social”. No mesmo dia em que explodem os protestos
populares na Venezuela, 27 de fevereiro de 1989, o governo decreta a liberalização dos preços
e responde à Fedecámaras que não acredita numa luta de classes, mas sim que seria “peligroso
desafiar la pobreza” (MORÓN, 1994, p. 298). Ao final do mês de março foram restituídas as
garantias constitucionais, as universidades foram reabertas e a Acción Democrática se
empenhou no debate parlamentar sobre o pacote de medidas econômicas de cunho neoliberal
do governo Pérez, conseguindo a sua aprovação.
Em termos econômicos, Pérez se beneficiou do aumento do preço do petróleo nos
mercados internacionais ocorrido entre agosto de 1990 e março de 1991, momento este
marcado pelo ataque norte-americano ao Iraque, com o que a Venezuela tornou-se então
provedora do petróleo demandado pelos Estados Unidos, rompendo com as cotas estipuladas
pela OPEP e, portanto, exportando mais petróleo. No entanto, ainda nos anos 1990, a OPEP
pressionaria a PDVSA a reduzir sua produção, como forma de se contrapor à tendência de
queda dos preços, após a primeira guerra do Golfo. A “solução” encontrada por Pérez naquele
momento foi “avançar nas privatizações, como forma de fazer caixa e segurar o balanço de
pagamentos” (MARINGONI, 2004, p. 118).
Esse momento também seria crucial para o setor mais importante da economia
venezuelana, o petroleiro, dado que tem início a “Apertura Petrolera”. Para Severo (2009, p.
224):
La sumisión del gobierno de Andrés Pérez parecía ser ilimitada: se reformó el
régimen de tratamiento a los capitales extranjeros y las inversiones extranjeras
pasaron a tener las mismas condiciones que las inversiones nacionales. En la
primeras semanas de 1992, se aprobó la “Ley de Privatización”, que estableció
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como meta utilizar los recursos obtenidos con el desmantelamiento del Estado para
el pago de la deuda externa. Una ley excelente para las transnacionales y los
acreedores internacionales.

Segundo Maringoni (2004, p. 118), a “Abertura Petroleira” foi justificada como sendo
uma necessidade
de se “abrir a economia venezuelana” e atrair investimentos privados [, o que] teve
início após a crise de 1983, ainda no governo Lusinschi. Bem ao gosto da
terminologia da época, a abertura foi a maneira encontrada de a Venezuela inserir-se
na globalização neoliberal, com o que tinha mais à mão. O objetivo era descolar
cada vez mais a PDVSA do controle do Estado e reduzir a arrecadação fiscal,
buscando evitar que a crise de financiamento do poder público contaminasse a
empresa.

Ainda que em termos econômicos, naquele momento, a adesão ao Plano Brady104
tenha significado um certo alívio para as contas externas venezuelanas, em termos políticos, o
ambiente no início dos anos 1990 era de acirrada disputa hegemônica, isto é, de tensões
crescentes, denúncias de corrupção, favorecimentos e descontentamento popular. Não à toa,
04 de fevereiro e 21 de novembro de 1992 o país assistiria a duas tentativas de golpe de
Estado. Segundo Medina (2005, p. 36):
Tres intervenciones marcan las coordenadas de la situación política del 4 de febrero
de 1992 y prefiguran el camino que transitará Venezuela por lo que resta del siglo
XX. En la madrugada de ese día Carlos Andrés Pérez se dirigió por la televisión al
país para señalar que un grupo de oficiales se había rebelado y que habían buscado
asesinar al presidente y derrocar al gobierno. Con la invención del magnicidio Pérez
buscó, en alarde sin grandeza, colocar su persona en el centro de la situación, al
tiempo que estigmatizaba a los militares rebeldes. Al medio día pronunció su leve
alocución el jefe del Golpe, el teniente coronel Chávez, de la cual se destaca:
“Compañeros: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos
no fueron logrados en la ciudad capital”.105 En sesión plenaria del Congreso, que
104

Anunciado em 1989 pelo então secretário do tesouro norte-americano, Nicholas Brady, o plano promoveu um
processo de reestruturação da dívida externa de diversos países latino-americanos, mais especificamente um
processo de securitização da dívida, isto é, transformação da dívida direta em títulos de dívida. Isso explica, em
grande medida, o novo acesso por parte dos países da região àqueles mercados, que viviam um novo período de
abundância de liquidez. A Venezuela adere ao Plano em 1990.
105
Essa movimentação nos quartéis não era propriamente uma novidade. No ano de 1977, o então oficial Hugo
Chávez havia tentado articular no interior das Forças Armadas, o Exército de Libertação do Povo da Venezuela
(ELPV), cuja intenção era promover um levante contra a situação de injustiça do país, que se agravara durante os
governos de Carlos Andrés Pérez e Luis Herrera Campins. A partir de então, tem início a organização do que
viria a ser conhecido como Movimento Bolivariano Revolucionário 200, em homenagem ao bicentenário de
nascimento de Simón Bolívar. “Inicialmente dedicado ao debate interno das Forças Armadas, logo o MBR-200
se torna uma força política. [...] começa a funcionar, na Academia Militar de Caracas, a Sociedade Bolivariana”.
A violência militar contra a população durante o Caracazo, daria mais ânimo ao movimento. No ano de 1986,
“no interior do Exército, o MBR-200 iniciara uma intensiva discussão sobre como e quando promover um
levante armado contra o regime. Não se tratava apenas de trocas de idéias sobre estratégia militar. Os jovens
oficiais buscavam, mesmo que esquematicamente, delinear as vigas mestras de um novo modelo político e
econômico para a Venezuela. O plano de tomada do poder tinha até nome: Ezequiel Zamora, em homenagem ao
general da Guerra Federal. A data provável, início de 1992. Os debates mais intensos dentro dos quartéis
aconteceram nas cidades de Caracas, Maracay e Valência” (MARINGONI, 2004, p. 130-131, 140-141).
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se había reunido para apoyar al presidente y condenar a los golpistas, el ex
presidente Caldera pronunció un discurso sorprendente. Descartó la hipótesis del
magnicidio, presentó un diagnóstico sucinto pero impresionante de la situación,
recordó el Caracazo provocado por la aplicación del “paquete”, les recordó a los
jefes de Estado de los países ricos que habían expresado su apoyo al presidente
Pérez los peligros que implica para los países pobres la aplicación de las políticas
del FMI. [...]. [grifos não originais]

Para Maya (2006, p. 1260), o que o Caracazo em 1989 não pôde alcançar, os golpes
de 1992 conseguiram, “em especial o primeiro: eles impulsionaram uma irresistível derrubada
da base política do governo e propiciaram a emergência de atores e ações que estimulariam
mudanças drásticas no sistema político venezuelano”.
Em maio de 1993 o presidente Pérez é deposto, depois que a Corte Suprema de Justiça
o acusou de malversação de fundos de verba secreta, tendo assumido o poder, por um curto
espaço de tempo, o advogado Octavio Lepage, presidente do Congresso Nacional, e,
posteriormente, o historiador e então senador Ramón J. Velásquez, que terminou o mandato
iniciado por Pérez. É também nesse contexto que ocorre o último esforço que empreendeu o
bipartidarismo nos anos 1990, ou seja, a tentativa de encontrar um sucessor para Carlos
Andrés Pérez, num acordo fracassado, denominado de Acuerdo Nacional, que procurou
reavivar o Pacto de Punto Fijo e que contou com a participação da classe empresária, setores
das Forças Armadas e a Igreja.
Ainda que AD e COPEI tenham encontrado nas figuras de Claudio Fermin e Oswaldo
Alvarez Paz seus representantes, o ex-presidente Rafael Caldera articulou a constituição de
um movimento integrado por ex-copeianos, denominado Convergencia Nacional que, embora
que tenha custado sua expulsão do partido que havia fundado (COPEI), foi através dele, em
aliança com o Movimiento al Socialismo (MAS) e mais quinze pequenos partidos, que
Caldera conseguiu novamente eleger-se presidente em 1993, com 30,46% dos votos válidos.
Nessa eleição presidencial, pela primeira vez desde a articulação do Pacto de Punto Fijo, os
dois principais partidos, AD e COPEI, não alcançaram juntos, nem sequer 50% dos votos.
Caldera assume a presidência com um discurso em prol da intervenção estatal, em
contraposição, portanto, ao neoliberalismo de Andrés Pérez. Sob seu governo, foi anunciado o
IX Plan de la Nación, para o período de 1994 a 1999, cujo principal objetivo, segundo Crazut
(apud SEVERO, 2009, p. 231) era formular uma política capaz de fazer o país transitar de
uma economia petroleira de tipo rentista para outra de tipo produtiva. No entanto, o governo
de Caldera seria marcado pelos mesmos obstáculos que haviam levado à queda de Carlos
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Andrés Pérez, sob o qual pesava principalmente a grave crise do sistema financeiro
venezuelano, que levou a uma corrida bancária em janeiro de 1994. Assim,
El nuevo gobierno resolvió buscar las soluciones por el camino de socializar el
descalabro sufrido por el sistema financiero. Pronto comprometió recursos del
Estado que alcanzarían el 10% del PIB y que le amarraban las manos para el
desarrollo de una consistente política social. El gobierno cambió su política social y
tomó las fórmulas neoliberales que se plasmaron en todo un programa de acción que
se denominó Agenda Venezuela, y que se puso en marcha a partir de abril de 1996.
(MEDINA, 2005, p. 37)

Nos anos de 1994 e 1995, a recessão – que comprometia o crescimento econômico –, e
a inflação alta inviabilizaram as “novas” propostas de reformas da Agenda Venezuela.106
Efetivamente implementadas a partir de 1996, as “reformas e os ajustes foram na maioria dos
casos descontínuos e parciais” (CANO, 2000, p.521).
Deste modo, a Agenda Venezuela estendeu os objetivos presentes no projeto Gran
Viraje do governo Pérez, isto é, “retomó la idea temporalmente interrumpida de privatizar
empresas estratégicas como Alcasa, Venalum, Carbonorca, Edelca y Sidor” (SEVERO, 2009,
p. 233), dentre outras. Além das privatizações e de outras medidas liberalizantes adotadas
durante o período Pérez-Caldera (1989-1998), algumas das quais apresentadas anteriormente,
é possível, tendo como referência a análise empreendida por Cano (2000, p.521-543),
examinar de forma detalhada o quadro de reformas neoliberais desenhado na Venezuela e
seus resultados, o que é feito na sequência.
Em primeiro lugar, cabe destacar a importância das reformas do Estado, que
abarcaram um amplo conjunto de áreas e temas tanto políticos, quanto administrativos,
econômicos e jurídicos. No caso das reformas no campo econômico e jurídico, é possível
afirmar que avançaram pouco; no entanto, o BIRD exigiu a adoção de mecanismos que
dessem maior transparência e agilidade aos serviços, destacadamente um contundente
combate à corrupção, como forma de garantir aos investidores externos um marco jurídico
estável e previsível. No caso da reforma eleitoral e da reforma dos partidos políticos foram
dados alguns passos, tendo sido criados o cargo de prefeito, instituídas eleições diretas para
governadores e prefeitos e o voto uninominal, o que colocava fim ao voto no partido.

106

Em discurso proferido pelo então coronel Hugo Chávez em 1994, no qual se apresentam as principais
discordâncias entre a “Agenda Venezuela” e a “Agenda Alternativa Bolivariana” (AAB), o mesmo afirma que
“ante la ofensiva neoliberal, entonces, surge aqui y ahora una arma para la contraofensiva total”. Ainda que no
plano do discurso, o trecho demonstra que, desde o início, o projeto alternativo proposto para o país pela AAB
não tratava apenas de uma contraofensiva ao neoliberalismo, isto é, pretendia ir além do rechaço ao receituário
de medidas emanados do Consenso de Washington.
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A reforma da administração pública, executada com projetos do BIRD e do BIS,
avançou muito pouco, com exceção do processo de descentralização, para o qual cumpriu
papel fundamental a COPRE. É também nesse momento, 1997, que o FIDES (Fundo
Intergovernamental para a Descentralização) é reformulado. A reforma promoveu uma
descentralização de alguns serviços de educação e saúde, “transferiu para os governos
estaduais as empresas de distribuição de água e eletricidade e privatizou, via concessão,
estradas de rodagem e vários portos [...]” (CANO, 2000, p.522).
No plano da economia pública o cerne do processo de privatizações e rupturas dos
monopólios públicos foi entre 1989 e 1993, momento em que o Estado vendeu ativos num
total de US$2,5 bilhões, o que correspondeu a mais de 20 empresas. Esse processo se arrefece
nos anos de 1994-1995. A partir de abril de 1996, dentro do projeto Agenda Venezuela, a
política de privatizações é retomada em outras bases institucionais e administrativas, isso
porque uma lei estabelece que a privatização de setores de atividades básicas ou estratégicas
passasse a depender de expressa autorização do Congresso Nacional, sendo os recursos
obtidos com as privatizações necessariamente destinados ao abatimento da dívida externa ou,
a depender de aprovação do Congresso, poderiam ser destinados a outro tipo de gasto público.
Entre 1989 a 1997, as privatizações e concessões geraram um total acumulado de US$ 6
bilhões, sendo grande parte utilizada para amortizar parcela da dívida pública externa. Além
disso, a mesma lei de 1996 estabelecia que os direitos dos trabalhadores de empresas
privatizadas deveriam ser preservados, sendo obrigatória a oferta de ações aos trabalhadores
(um piso de 10% e um teto de 20%).
No caso do setor petróleo, o mais sensível da economia venezuelana, foram criados
novos tipos de cooperação e associação com o capital privado (nacional ou estrangeiro), mas
com contratos sob controle do Estado venezuelano e por prazo determinado. Assim, entre
1992 e 1997 foram feitos convênios operativos em poços antigos e ociosos de petróleo, com
venda compulsória do petróleo extraído para a PDVSA; associações, com a aprovação do
Congresso, para tratamento de óleo pesado, o que possibilitou seu refino internamente; e
operações de risco, que dependiam igualmente de aprovação do Congresso, para as quais a
divisão do excedente (dos lucros) era igualitária entre os setores público e privado. Em 1997,
numa terceira rodada de convênios operativos, houve alteração das normas por parte do
governo, que passou a exigir um pagamento pela licitação.
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Com relação às reformas comerciaisé possível afirmar que foram as que mais
rapidamente prosperaram. A primeira etapa da liberalização do comércio tem início em 1989,
o que correspondeu a uma simplificação de tarifas, que passaram de específicas para ad
valorem, sendo limitadas a cinco alíquotas apenas um ano depois. Os níveis máximos e
médios dessas alíquotas passaram, respectivamente, de 135% e 37% em 1998, para 50% e
17% em 1990, e para 20% e 10% em 1992. As barreiras não tarifárias, que perfaziam 38% das
posições tarifárias em 1988, caíram para 5% em 1990 e para 2% em 1991 e, nesse mesmo
ano, foi eliminada a proibição de importação de mais de uma centena de bens “de luxo”.
Quanto à reforma cambial seu foco foi a unificação dos mercados em 1989, com
flutuação controlada pelo Banco Central em quase todos os anos seguintes, tendo sido
atenuados os controles em abril de 1996, com a instituição de uma banda de flutuação de
7,5%. Somada à abertura econômica, os efeitos dessa reforma são de complexa avaliação. A
observação do Balanço de Pagamentos (constante do anexo B ao final do trabalho) mostra
que, em função da redução dos preços do petróleo, da queda física dos embarques de petróleo
e da valorização cambial (65% entre 1996 e 1998), as exportações, que haviam encerrado
1990 em US$17,6, caíram para US$15,1 em 1991 e para US$14,2 em 1992. Já as importações
saíram de US$12,0 bilhões em 1988 para US$6,9 bilhões em 1990, diante da crise e da
desvalorização cambial, subindo em 1991 (US$10,2 bilhões), 1992 (US$12,8 bihões) e 1993
(US$11,5 bilhões) pela valorização do câmbio e pelo alto crescimento econômico, e voltando
a cair em 1994 (US$8,4 bilhões), novamente graças à desvalorização cambial e a crise
econômica, encerrando em alta em 1997 e 1998, de US$ 14,9 e US$ 16,7 bilhões,
respectivamente, graças à forte valorização cambial. Assim, após a abertura, de forma
contrária ao que ocorreu em outros países, o saldo da balança comercial é consideravelmente
superavitário. Os pífios resultados do saldo de transações correntes entre 1991 e 1995, bem
como no ano de 1998, são decorrentes do resultado do balanço de serviços, principalmente em
função do pagamento dos “juros da dívida e remessa de lucros, a qual, aliás, mais que duplica
no período” de 1991 a 1995 (CANO, 2000, p.526).
No que diz respeito à desregulamentação sobre o capital estrangeiro, teve início em
1990 e foi aprofundada em 1992, com acordo promovido no âmbito do Grupo Andino, tendo
sido eliminados os limites para reinvestimentos, remessas de lucros ou vendas de
participações e permitido o acesso ao crédito nacional por parte de capitais estrangeiros. Em
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1993 foi regulamentada a participação desse capital no setor financeiro. Já em 1994 a
regulamentação se estendeu ao setor de seguros e em 1995 ao setor petroleiro.
A reforma financeira, iniciada em 1989, teve como principais elementos: (i) a
liberalização das taxas de juros, (ii) uma forte diminuição dos encaixes bancários e (iii) a
tentativa de eliminação do crédito. No ano de 1992, a reforma financeira, estabelecida por lei
específica aprovada pelo Congresso, contou com uma reformulação do Banco Central, que foi
proibido de financiar o governo, o que eliminaria sua participação na promoção do
financiamento ao investimento e, portanto, no crescimento econômico, bem como diminuiria
a possibilidade de intervenção do poder Executivo, isto é, o Banco Central tem aumentado seu
raio de manobra, ou sua autonomia.
Em 1993 foram adotadas novas medidas cujo objetivo era a reformulação do sistema
bancário, o que foi feito através da dotação de maior autonomia por parte da Superintendência
dos Bancos e Instituições Financeiras e da regulamentação do ingresso de capitais externos
nos setores financeiro e de seguro. Além disso, são criados diversos mecanismos de correção
monetária nos mais variados setores da economia. Mesmo assim, os elementos componentes
da reforma financeira foram insuficientes para frear a aguda crise bancária que teve início no
final de 1993 e se estendeu até o início de 1995, e cuja gravidade postergaria o andamento das
próprias reformas.
No que diz respeito à reforma tributária e fiscal, iniciadas em 1989-1990, contaram
com a eliminação de vários subsídios governamentais e um considerável aumento de preços e
tarifas públicas. No ano seguinte (1991) foram acrescentadas àquelas medidas simplificações
na administração tributária e diminuição das alíquotas máximas do Imposto de Renda das
pessoas físicas (45%) e jurídicas (50%), para 30%.
No ano de 1993, a combinação entre redução da receita fiscal do governo e baixo
preço do petróleo nos mercados internacionais, levou à adoção de uma nova rodada de
reformas, centrada na criação de um imposto sobre ativos das empresas e de um imposto
sobre o valor agregado incidente sobre as vendas no atacado, que passou a vigorar no início
de 1994. No ano de 1994 o imposto sobre o valor agregado foi substituído pelo imposto sobre
vendas por atacado e sobre o consumo suntuário. Além disso, foi criado um imposto sobre os
débitos bancários que vigorou apenas em 1994 e 1995 e foram aprofundadas as reformulações
na administração tributária do país, uma vez que a sociedade estava crescentemente adotando
mecanismos de correção monetária fiscal, as chamadas “Unidades Tributárias”. Em 1995, o
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cenário era de recrudescimento da inflação, de queda da receita fiscal petroleira e de aumento
do déficit público, com o que as reformas adotadas foram mais profundas, quais sejam: as
alíquotas do Imposto de Renda passaram de 30% para 34% e, em 1996, a alíquota do imposto
sobre vendas por atacado e sobre o consumo suntuário subiram de 12,5% para 16,5%.
Apesar das reformas efetuadas no sistema tributário e fiscal do país, é possível afirmar
que na Venezuela “a administração tributária ainda guardava muitos pontos fracos, a
legislação tributária oferecia ‘brechas’ enormes para a evasão fiscal, e o aparelho judiciário
era incapaz de cobrar os devedores do fisco” (CANO, 2000, p.530). Por outro lado, ao final
do auge petroleiro de 1979-1981, a carga tributária atingia aproximadamente 27% do PIB e os
saldos orçamentários do governo central eram positivos ou apresentavam pequenos déficits.
No entanto, a partir do ajuste dos anos 80 e com a queda dos preços do petróleo, a carga foi se
reduzindo, chegando ao final dos anos 1980 em torno de 22% do PIB e 18% no início dos
anos 2000. Já os déficits orçamentários passam de cerca de 4% do PIB em 1993 para a 8% em
1995. Nos anos de 1995 e 1996 a reforma tributária entra em operação e, somada ao aumento
das exportações petroleiras, bem como da receita fiscal que lhe corresponde, ocorreram dois
pequenos superávits em 1996-1997. No entanto, é preciso chamar a atenção para o seguinte
fato:
estas contas ocultam algo mais grave: se comparados o período 1974-1979 com a
média da atual década [1990], a carga fiscal e o gasto público se reduzem
violentamente, fazendo que, em termos reais e por habitante, o investimento público
e o gasto social sejam hoje [final dos anos 1990], respectivamente, 60% e 40%
menores. Nem por isso extinguiu-se a inflação [...]. (CANO, 2000, p.530)

Asreformas do mercado de trabalhoe naseguridade socialforam as últimas a serem
implantadas, em grande medida devido ao ambiente econômico e político de crise da
Venezuela nos anos 1990, cujo descontrole inflacionário, deterioração dos salários reais e
pensões e altas taxas de desemprego são manifestações. Assim, somente em 1997 essas
últimas medidas do receituário de políticas neoliberais foram aprovadas pelo Congresso.
Dentre as reformas do mercado de trabalho, uma das mais importantes foi a incorporação
salarial de benefícios, ou seja, vários subsídios e auxílios que não compunham o salário do
trabalhador, uma espécie de “gratificação”, foram efetivamente incorporados aos salários.
Desde então esses benefícios ou gratificações só poderiam perfazer no máximo 20% do valor
do salário. Uma segunda medida de impacto foi a constituição do pecúlio por tempo de
serviço, isto é, depósitos mensais efetuados pelos empregadores e pertencentes aos
trabalhadores, que renderiam juros controlados pelo Banco Central – sendo que, por lei, várias
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condições deveriam ser cumpridas como requisito para retirada parcial ou total desses
recursos. No que diz respeito às indenizações e aviso prévio, as alterações foram as seguintes:
a)

finda a relação contratual (por qualquer causa) o trabalhador terá direito a
receber, além do aviso prévio, a diferença entre seu pecúlio e o seguinte
pagamento por antiguidades: 15 a 30 dias de salário, para emprego exercido até
12 meses incompletos, ou 45 a 90 dias para mais de 1 ano de serviço;
b) se não houver justa causa, além do pagamento citado, o trabalhador terá direito
a: b1) uma indenização adicional de 10 dias de salários (até 6 meses de
trabalho) a 30 dias por ano de trabalho, com teto de 150 dias; e b2) outra
indenização, a título de aviso prévio, de 15 a 30 dias de salário para 1 a 12
meses incompletos de serviço ou de 45 a 90 dias para empregos superiores a um
ano. (CANO, 2000, p.531-532)

Note-se que, apesar do aspecto aparentemente progressista da lei, a mesma fixa tetos
de 90 e 150 dias de salário para a indenização, o que provoca uma compressão em seu
montante, reduzindo assim os custos da força de trabalho para a empresa e,
consequentemente, aumentando o ganho do empregador. Por outro lado, a lei estimula a
permanência do trabalhador no mesmo emprego por longo período e desestimula sua dispensa
sem justa causa.
No caso específico daseguridade social, a reforma abrange a força de trabalho
empregada em ambos os setores, público e privado. Além da previdência, outros subsistemas
de seguridade social também foram criados, como nos casos da saúde, desemprego, formação
profissional, habitação e lazer, sendo que todos adotaram o princípio da universalidade, isto é,
todos os venezuelanos teriam direito ao acesso àqueles serviços, e a integralidade dos
sistemas.
Em termos de resultados das reformas neoliberais, a tabela 5 é bastante elucidativa. A
tabela mostra que, apesar do conturbado processo de industrialização venezuelano que tem
início na segunda metade do século XX, as taxas médias de crescimento econômico nas
décadas de 1950, 1960 e 1970 foram de, respectivamente, 7,9%, 6,0% e 4,1%. Nos anos 1980
e 1990, essas taxas caíram para 0,6% e 2,1%, respectivamente. Considerando a crise dos
países latino-americanos nos anos 1980 e seus efeitos sobre o crescimento econômico, a
Venezuela cresceu ainda menos, apenas 0,6% em média naquela período e, nos anos 1990,
somente 2,1%, ou seja, bem abaixo das médias de crescimento da região latino-americana,
que foram de, respectivamente, 1,2% nos anos oitenta e 3,2% nos anos noventa.Ainda de
acordo com Cano (2000), em termos do consumo, em 1997 o consumo era 3,9% menor do
que em 1980, sendo que a população crescera 50,9%, o que significa dizer que o consumo
médio por habitante se reduziu em 36,3%! No caso do investimento interno bruto fixo,
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embora tenha apresentado crescimento de 19% em 1997, esse número era 3,8% menor que o
verificado em 1988 e, quando a base de comparação é 1980, a redução é de 30,1%.
Tabela 5 – América Latina: PIB em dólares a preços constantes de 2000
(% média anual) – 1950/2008
País
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2008 1950-2008
Argentina
3,0
4,3
2,6
- 1,1
4,1
4,2
2,8
Bolivia (Estado Plurinacional de)
0,4
5,5
3,9
0,2
3,8
3,9
2,9
Brasil
6,7
5,5
8,7
1,6
2,5
3,6
4,8
Chile
3,6
4,2
2,5
2,9
6,4
4,2
4,0
Colombia
4,6
5,1
5,5
3,4
2,7
4,6
4,3
Costa Rica
7,1
6,0
5,6
2,4
5,2
4,9
5,2
Cuba
…
…
…
…
- 1,4
6,1
1,4
a/
Ecuador
5,1
4,5
8,9
2,1
1,8
5,0
4,5
El Salvador
4,4
5,6
2,3
- 0,4
4,6
2,8
3,2
Guatemala
3,8
5,5
5,7
0,9
4,1
3,8
4,0
Haití
1,7
0,8
5,2
- 0,8
0,0
0,5
1,2
Honduras
3,1
4,5
5,4
2,4
3,3
5,0
3,9
México
6,1
7,0
6,6
1,8
3,5
2,3
4,6
Nicaragua
5,3
6,9
0,3
- 1,4
3,4
3,3
2,9
Panamá
4,8
8,0
5,5
1,4
5,1
6,3
5,1
Paraguay
2,9
4,8
8,8
3,1
1,8
3,7
4,2
Perú
5,7
5,3
3,8
- 1,2
4,0
5,9
3,8
República Dominicana
5,3
5,1
7,1
2,4
6,1
5,2
5,2
Uruguay
2,0
1,5
3,0
0,4
3,0
3,5
2,2
Venezuela (República Bolivariana de)
7,9
6,0
4,1
0,6
2,1
4,5
4,2
América Latina b/ c/
5,1
5,5
5,9
1,2
3,2
3,6
4,1

a/ compreende o período 1985-2008
b/ inclui os países para os quais se dispõe de informação
c/ para o cálculo das taxas de variação foram utilizados unicamente os dados dos países com informação
disponível tanto no numerador como no denominador.
Fonte: CEPAL. Disponível em: <http.www.eclac.cl/deype/cuaderno37/esp/index.htm>. Acesso em: 02 ago. 2011

Como a diferença entre o PIB e a soma de consumo e investimento é dada pelo
comércio exterior, a análise de seu comportamento no período é de fundamental
importância.107Nos anos de 1989 a 1997, o superávit acumulado em transações correntes era
de cerca de US$26 bilhões. Esses recursos foram utilizados para: (i) amortizar a dívida
externa (US$8,4 bilhões), (ii) para acumulação de reservas (US$10,8 bilhões) e (iii) para
consumo (cerca de US$6,8 bilhões).
Em termos setoriais, o principal setor econômico do país, o petroleiro, merece especial
atenção. Em 1970, a Venezuela produzia 215 milhões de m3 de petróleo, enquanto o restante
107

A identidade macroeconômica básica informa que Y = C + I + G + X – M, sendo Y a renda, C o consumo, G
os gastos do governo (descontados a tributação), X as exportações e M as importações. Portanto, na afirmação
desconsidera-se o gasto líquido do governo (Gasto líquido = gasto total – arrecadação do Estado) (PAULANI;
BRAGA, 2007).
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da América Latina produzia 90 milhões de m3. Em 1980, enquanto a Venezuela reduzia sua
produção para 126 milhões de m3, o restante da América Latina aumentou a produção 182
milhões de m3. Já em 1990 a Venezuela produzia 122 milhões de m3 e a América Latina 274
milhões de m3. Note-se que a Venezuela, um país de incipiente desenvolvimento industrial e
agrícola, principalmente quando comparado aos países centrais,
poucas chances teria de abrir sua economia, desregulamentá-la e “competir
eficientemente” no mercado mundial, salvo em petróleo. Mas isso seria como
apostar todas as fichas apenas de uma vez, e num único número de sorte. Mas a
tecnocracia neoliberal venezuelana fez exatamente isso: programou para 1995-2005
um ambicioso plano de expansão e diversificação do setor petroleiro que aumentaria
a produção de 2,5 para 5,7 milhões de m3, ampliando sua participação produtiva no
conjunto da OPEP. Para tanto, abriu o setor petroleiro ao capital internacional, por
meio de acordos de cooperação e joint ventures, e planejou investir o fabuloso
montante de US$ 60 bilhões ao longo desses 10 anos. (CANO, 2000, p.538-539)

O modelo econômico instável, a repercussão mundial da crise russa e a intensa
redução do preço do petróleo nos mercados mundiais entre o final de 1997 e agosto de 1998
adiaram o programa acima proposto.
No que diz respeito aos principais indicadores sociais, a taxa de desemprego aberto de
6,9% em 1988 foi para 11,3% em 1997-1998 e a taxa de pessoas subocupadas (com
rendimentos inferiores ao salário mínimo) alcançou 33,1% nesse período. O nível de emprego
informal saltou de 38,4% em 1988 para 48,7% em 1996. A taxa de desemprego aberta entre
os trabalhadores menos educados passou de 5,3% em 1991 e para 9,2% em 1996, e o
desemprego dentre aqueles que possuíam ensino universitário passou de 4,8% para 9,6% no
mesmo período. Por fim, o salário real médio, que em 1990 “já representava apenas a metade
do nível vigente em 1978, cai entre 1988 e setembro de 1997 quase 40%, representando [...]
tão-somente 34% do salário de 1978. Esta queda, no entanto, esconde a brutal dispersão
salarial criada nesse período. [...]” (CANO, 2000, p.540).
Em termos de distribuição da renda,
a porcentagem de domicílios que se encontravam abaixo da linha da pobreza em
1990 era de 34% para o total do país (33% para as zonas urbanas) e a que estava
abaixo da linha de indigência era de 12% (11% urbanos), cifras que em 1994 passam
respectivamente para 42% (41% urbanos) e 15% (14% urbanos). A participação dos
20% mais pobres da população na renda total, que, em 1990, era de 5,7%, sobe meio
ponto, ou seja, 6,4% (abaixo ainda de 1981); a dos 20% mais ricos, por sua vez,
sobe 1,8 pontos, isto é, de 44,6% para 46,4% entre aquelas datas. (CANO, 2000,
p.541)

A compressão dos gastos sociais é resultado da crise das finanças públicas e do grande
aumento dos juros no orçamento do governo central. Assim, em 1989 os gastos sociais
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correspondiam a 3,7% do gasto total, tendo subido para cerca de 8% em 1990-1991 e se
reduzido para 5,3% em 1996. Soma-se a isso, a inflação, o desemprego e a queda dos salários
que, juntos, impuseram à população venezuelana enormes sacrifícios, “es decir, los años
noventa representan la cumbre de gran crisis venezolana” (SEVERO, 2009, p. 240). Esse
cenário levou a um rechaço generalizado do projeto neoliberal de sociedade imposto até 1998,
dos quais o Caracazo e o resultado das eleições presidenciais daquele ano são as
manifestações mais explícitas – sem contar as frustradas reivindicações antineoliberais
quando da eleição de Carlos Andrés Pérez (1988) e Rafael Caldera (1993).
A campanha eleitoral de 1998 foi marcada por episódios no mínimo excêntricos. As
candidaturas à presidência contavam com a participação de uma ex-miss universo e exalcaldesa do município de Chacao, pertencente à capital do país. Trata-se de Irene Sáez que,
supostamente apartidária, se apresentava pelo partido IRENE (Integración y Renovación
Nueva Esperanza). Também participou o candidato Míguel Rodríguez, correligionário de
Carlos Andrés Pérez, dado que este não podia postular-se ao cargo. O pleito contava ainda
com a candidatura de Henrique Salas Römer, ex-governador de Carabobo que, no início de
sua campanha, rechaçou o apoio dos partidos e projetava uma imagem de administrador
apropriado para exercer o cargo de presidente, isto é, de uma forma “técnica”, o que
supostamente teria como efeito uma administração mais eficiente.
Em termos dos principais partidos políticos, por trás do “independentismo” de Salas
Römer, estava claro que se tratava da candidatura que representava o bipartidarismo e a
burguesia nacional.108 O partido AD ordenou a retirada da candidatura de Alfaro Ucero que,
por não concordar com a orientação do partido, foi expulso dos seus quadros. Com isso, AD
declarou apoio a Salas Römer. O COPEI decidiu apoiar Irene Sáez, mas não demorou a retirar
o respaldo à sua candidatura, sendo o mesmo feito por Jaime Lusinchi. E, por fim, a
candidatura de Hugo Chávez Frías representava o chamado Pólo Patriótico.109Segundo
Medina (2005, p. 38), quando Chávez e seus companheiros decidiram “en abril de 1997
renunciar a la táctica abstencionista, quemaron las naves de la conspiración o la insurrección
108

“El empresario carabobeño logró concentrar las más intensas expectativas de la oligarquía, uniendo a
agonizante Pacto de Punto Fijo en su aspiración de continuar en Miraflores” (SEVERO, 2009, p. 244).
109
O Pólo Patriótico é composto pelos partidos que apoiaram a candidatura de Hugo Chávez à presidência em
1998 – como mostra a tabela A.10, no anexo A, ao final do trabalho –, sendo o mais representativo deles o MVR
(Movimiento V República) que, fundado por Chávez e seus colaboradores em 1997, tornou-se desde então, até as
eleições de 2006, quando é dissolvido para integrar o PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), o mais
votado do país. O MVR é sucessor do MBR-200, uma mudança de nome que obedeceu à proibição da referência
direta a Simón Bolívar nas legendas partidárias.
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y afirmaron la apuesta por cambios profundos para Venezuela dentro de un marco
democrático. […]”.
No ano de 1998, “500 años de historia, de subdesarrollo, dependencia, injusticia y
pobreza se aglutinaran en la propuesta nacionalista de Chávez” (SEVERO, 2009, p. 239-240).
O resultado foi a vitória de Hugo Chávez, com 56,20% dos votos válidos. Segundo Cano
(2000, p.543), para que fossem evitados vários dos problemas que o petróleo gera na
economia e sociedade venezuelanas, o recurso deveria se converter “num meio eficaz para o
crescimento e diversificação dessa economia, além de uma substancial melhoria do padrão de
vida das camadas mais pobres”, ou seja, “a orientação do uso do excedente petroleiro haveria
que mudar radicalmente”, e isso era inconcebível nos quadros do modelo neoliberal de
sociedade adotado desde o final dos anos 1970. Em grandes linhas, essa é a proposta chavista,
ou seja, as principais medidas
tanto en el campo económico como en el campo social, han sido en el sentido de
corregir las históricas distorsiones estructurales y refundar el país. Siguiendo por ese
camino habrá – como efectivamente ha ocurrido desde 1999 – enfrentamientos
frontales e irremediables con los sectores privilegiados. (SEVERO, 2009, p. 248)

O sentido dessa “aposta em mudanças profundas para a Venezuela”, do qual trata
Medina (2005), ou, analogamente, o projeto de transformações proposto para o país no pós1999, é o objeto de análise específica do próximo capítulo.
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4 A VENEZUELA CONTEMPORÂNEA: O PROJETO DE TRANSFORMAÇÕES
PROPOSTO PARA O PÁIS NO PÓS-1999
O objetivo do quarto capítulo da tese é avançar no tratamento da questão do objeto de
investigação, qual seja: analisar o projeto de transformações proposto para a Venezuela, em
termos políticos, econômicos e sociais, no período compreendido entre 1999 ao início de
2011. Partindo da ideia de que a economia venezuelana passou nesse período por distintas
etapas, o objetivo das primeiras seções do presente capítulo é analisar os principais elementos
de cada uma delas, destacando os avanços e contradições em termos do projeto proposto e à
sua implementação.
Estas etapas são assim definidas: (i) uma primeira, que é marcada pela posse do
presidente Chávez em fevereiro de 1999, passa pela efetiva implantação de algumas
transformações a partir do segundo semestre de 1999, e se estende até o quarto trimestre de
2001, (ii) a segunda tem início a partir de então e é determinada pelo rechaço ao novo projeto,
o que perdurou até o terceiro trimestre de 2003, (iii) a terceira etapa que tem início com a
reativação da economia a partir do quarto trimestre de 2003, (iv) um quarto momento é
determinado pelos novos contornos que assume o projeto ao final do primeiro mandato de
Chávez – e, principalmente, em termos práticos, a partir de 2007 –, sendo que, a partir de
então, segundo o próprio presidente, a principal tarefa do projeto de transformações seria
construir o Socialismo do Século XXI, (v) a quinta e última etapa é composta por dois
movimentos, um primeiro que tem início no segundo trimestre de 2009, momento em que o
crescimento econômico se vê comprometido diante da crise econômico-financeira
internacional, o que perdura até o terceiro trimestre de 2010, e, um segundo movimento, que
se define pela recente retomada do crescimento, a partir do quarto trimestre de 2010.
A penúltima seção procura fazer um balanço do que foi discutido anteriormente e
também reunir apontamentos que permitam um melhor entendimento das questões mais
candentes sobre a Venezuela contemporânea, quais sejam: quais os avanços em relação ao
projeto proposto e quais as suas contradições.
Por fim, a última seção procura avançar no debate acerca dos projetos de
transformação antineoliberal e anticapitalista que se apresentam na atualidade, relacionandoos com o processo em curso na Venezuela pós-1999.
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4.1 1999: posse e início do governo Hugo Chávez
Ao assumir a presidência em 1999, Hugo Chávez deu início ao projeto de
transformações pensado para a Venezuela nos anos que antecederam sua eleição. Assim,
ainda que não se possa estabelecer uma linha de condução para a atuação das medidas
governamentais no início do primeiro mandato, diante, por exemplo, da necessidade de
atuação de forma emergencial em diversas questões, o desenho das ações governamentais
pode ser encontrado, de acordo com Severo (2009), no Programa de Gobierno
Revolucionario, elaborado pouco antes do levante de 1992, bem como na Agenda Alternativa
Bolivariana (AAB), de 1994, e no Programa Económico de Transición 1999-2000
(VENEZUELA, 1999a). Nesses documentos é possível perceber que, em grandes linhas, as
propostas de Chávez incluíam: a conformação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a
formulação de novas leis; o efetivo controle, por parte do Estado nacional, da PDVSA; o fim
da autonomia do Banco Central, bem como o controle cambial, menores taxas de juros, mais
crédito e um novo sistema financeiro; utilização das reservas internacionais para o avanço da
industrialização e desenvolvimento da agricultura, a luta contra o latifúndio e os monopólios;
uma importante discussão sobre o processo de endividamento externo e a democratização do
acesso à educação em todos os seus níveis.
O ano de 1999 se mostraria particularmente problemático para a economia
venezuelana. Para além do desastre das políticas implementadas nos anos 1980 e 1990, cujos
resultados se faziam sentir naquele momento – principalmente na área social –, o primeiro
governo Chávez havia iniciado seu mandato em meio a uma severa crise herdada de seu
antecessor, o cenário era de defasagem no preço do barril do petróleo nos mercados
internacionais (como mostra o gráfico 3, apresentado na seção 4.6), de grande hostilidade do
capital privado nacional e internacional ao novo governo (de acordo com a CEPAL, os
investimentos estrangeiros caíram de US$ 3,597 milhões em 1998 para US$1,860 milhões em
1999) e também de grande aversão por parte da grande mídia ao projeto, o que, em conjunto,
dificultou o avanço do conjunto de medidas pensado para o país.110 Por fim, a Assembleia
Nacional, ao não aprovar o orçamento governamental do ano de 1999, criou um problema
adicional, dado que o orçamento utilizado para aquele ano passou a ser o de 1998, sendo que
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“El terrorismo mediático, impulsado por los grandes canales y periódicos privados financiados desde el
exterior, creó una ola de desconfianza que estimuló la marcada salida de capitales, así como la reducción de las
inversiones y las actividades productivas” (SEVERO, 2009, p. 254).
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este havia sido elaborado em 1997, momento em que o preço do petróleo era
significativamente maior que em 1999.
Como consequência daquele cenário, no primeiro e segundo trimestres de 1999, o PIB
venezuelano apresentou retração de, respectivamente, -8,9% e -8,7% (como mostra a tabela
B.1, disponível no anexo B ao final desse trabalho). Além disso, contribuiu para a queda do
produto interno bruto, a opção pela manutenção de uma política econômica austera, pelo
menos no curto prazo, sob o comando da ministra de Finanzas, Maritza Izaguire, que,
adicionalmente, manteve os compromissos internacionais firmados, por exemplo, com o FMI.
Como afirma Medina (2005, p. 42),
Difícilmente el gobierno podía arbitrar recursos para una política de eficaz y rápida
mejora de la situación material de los venezolanos más pobres, dado que al tiempo
se propuso mantener bajo control la inflación y el pago de los compromisos
internacionales. La movilización política en torno al itinerario de la Constituyente
alimentó la confianza en el gobierno sin que este fuera objeto de un abandono por
parte de las masas que habían votado por los cambios.

Nesse sentido, em 02 de fevereiro de 1999, dia de sua posse como presidente da
Venezuela, Chávez firmou o decreto N°3 que estabeleceu “a realização de um referendo para
que o povo se pronuncie sobre a convocatória de uma Assembléia Nacional Constituinte, com
a função de elaborar uma nova constituição” (MEDINA, 2005, p. 42). Em 25 de abril teve
lugar a votação, tendo 92% dos participantes se pronunciado a favor da Assembleia
Constituinte – ainda que a abstenção tenha sido de 63%. Três meses depois, em 25 de julho,
foram realizadas eleições para definir a composição da Assembleia, sendo que dos 131
membros constituintes eleitos, somente seis pertenciam a correntes contrárias ao governo. Em
15 de dezembro, 3.301.475 votantes (71,78% dos participantes) aprovaram o texto da
Constituição da República Bolivariana da Venezuela – tendo as abstenções alcançado
55,62%.
Segundo Harnecker (2005, p. 108) o que mais chama a atenção na Constituição de
1999 é a ênfase colocada na participação popular e no seu protagonismo nos assuntos
públicos, no que ficaria consagrado como o avanço rumo à constituição de uma democracia
participativa e protagônica, cuja finalidade seria “refundar la República para establecer una
sociedad democrática, participativa y protagônica [...]” (VENEZUELA, 1999b, p. 1). Mais
adiante, a Constituição afirma ainda, em seu artigo 62, que “todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o
por medio de sus representantes elegidos o elegidas” e, na sequência, que “la participación del
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pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para
lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”
(VENEZUELA, 1999b, p. 15-16).111
Há que se destacar também, além do avanço que representa uma Constituição que
expressa a necessidade de construção de uma efetiva democracia política, o avanço em termos
da democracia econômica, ou seja, como expresso no artigo 299, a democracia econômica
necessitaria da construção de um novo “régimen socioeconómico” cujo primeiro princípio a
fundamentá-lo seria o da “justicia social”. Nesse sentido, tanto a nova democracia política
quanto a econômica, expressa em termos de justiça social, demandariam o fortalecimento da
soberania econômica, sendo esta imprescindível para garantir a “[...] equidad del crecimiento
de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación
estratégica democrática, participativa y de consulta abierta” (VENEZUELA, 1999b, p. 80).
Nos anos que se seguiram, os três elementos, quais sejam, democracia participativa e
protagônica, justiça social e soberania nacional, estariam indissociavelmente relacionados.
Segundo Severo (2009, p. 254-255), as principais mudanças presentes na Constituição
de 1999 foram: (i) a alteração no nome do país, que passou a se chamar República
Bolivariana de Venezuela; (ii) o senado foi eliminado e foi criada uma Asamblea Nacional
unicameral; (iii) estabelecimento de novas regras para a sucessão dos titulares do Consejo
Nacional Electoral (CNE), do Tribunal Supremo de Justicia, da Promotoria Pública,
Tesorería Fiscal, Corte Suprema e também novos processos de seleção e eleição para juiz do
Tribunal Superior de Justicia; (iv) o Ministerio Público, Controladoría General de la
República e Defensoría del Pueblo passaram a incumbir-se da fiscalização da administração
pública; (v) os membros do poder executivo, depois de terem cumprido metade de seu
exercício, estariam sujeitos à suspensão de seus mandatos caso isso fosse aprovado mediante
referendo popular convocado por 20% de eleitores que estivessem insatisfeitos; (vi) o
mandato presidencial foi ampliado para seis anos; (vii) foi criada a vice-presidência executiva,
cuja nomeação fica a cargo do presidente; (viii) o Estado ficaria responsável pela totalidade
111

“El presidente Chávez y su gobierno han tomado muy en serio este mandato constitucional y han esforzado
por estimular la participación popular a todos los niveles. Es probable que Venezuela sea el único país que tiene
un ministerio dedicado al tema de la participación: el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social
creado a mediados del año 2005, que tiene como uno de sus principales objetivos remover los obstáculos y
facilitar la participación popular desde abajo en todo el país” (HARNECKER, 2005, p. 108). Assim “en lugar de
la democracia representativa incompleta, Chávez anunciaba la creación de una democracia participativa como
fase superior de un proceso político capaz de producir cambios estructurales en la sociedad venezolana, a través
de sustanciales reformas institucionales” (SCOCOZZA e PALMISCIANO, 2005, p. 127).
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das ações da PDVSA; (ix) o latifúndio é declarado contrário aos interesses sociais e se abre
uma maior possibilidade da expropriação da propriedade privada para uso social; (x) os
militares passariam a ter os mesmos direitos eleitorais dos civis; (xi) a jornada de trabalho
semanal passaria de 48 para 44 horas; (xii) no plano internacional, cabe destacar a menção à
possibilidade de adoção de uma moeda comum na América Latina e Caribe.
No ano seguinte, em 30 de julho de 2000, já sob a nova Constituição, foram realizadas
as chamadas megaelecciones, na qual Hugo Chávez foi novamente eleito presidente com
59,76% dos votos válidos (conforme mostra a tabela A.11 constante do anexo B, ao final da
tese). O chamado Pólo Patriótico conquistou 58% dos assentos disponíveis na Assembleia
Nacional e, por outro lado, o rechaço aos partidos tradicionais foi destaque, sendo que juntos
AD e Copei conseguiram somente 21,4% do total de votos. Nesse sentido, Cabe ressaltar que,
entre novembro de 1998 e outubro de 2000, os venezuelanos foram às urnas sete vezes, sendo
Chávez ou sua coalizão a referência central desses pleitos. Com isso se quer dizer que
No hay en toda la historia de Venezuela un poder más legitimado y relegitimado que
el de los bolivarianos. Fue el cumplimiento de una paradoja democrática: el
movimiento que el público conoció a raíz del intento de golpe de Estado del 4 de
febrero de 1992 se convertiría en un instrumento de participación electoral sin
precedentes. (MEDINA, 2005, p. 44)

Para além de estimular a participação social nas transformações, do qual a nova
constituição e os referendos populares eram a principal manifestação, uma outra medida de
envergadura adotada no início de 1999 foi a articulação do fortalecimento da OPEP, o que
implicava, em que pese o cenário econômico desfavorável naquele momento, na redução da
produção com o intuito de elevar os preços. Ao final daquele ano, o cenário econômico
começou a se reverter, em grande medida porque o preço do barril de petróleo nos mercados
internacionais apresentou ao longo do ano uma tendência de recuperação (o preço do barril
em janeiro de 1999 era de US$11,32 por barril e, em dezembro do mesmo ano, de US$25,01).
A orquestração dessa recuperação pode ser atribuída, em grande medida, à nova política
petroleira venezuelana, cujo objetivo principal era exatamente a recuperação do preço do
petróleo. Ademais, é a partir da posição da Venezuela e das conversações e negociações
estabelecidas com os demais membros da OPEP – bem como de países não-OPEP, como foi o
caso do México –, que se “garantizó el regresso de la OPEP al escenario geopolítico
internacional” (SEVERO, 2009, p. 256).
Nesse sentido, em setembro de 2000 foi realizada na Venezuela a II Cúpula dos países
membros da OPEP, organização que, fundada em 1960, havia realizado sua primeira Cúpula
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em 1975. Com a política de “Abertura Petroleira” posta em marcha em 1989, a Venezuela,
cuja iniciativa havia criado a instituição, havia contribuído para seu debilitamento. A
estratégia comercial da PDVSA, desde a abertura, era buscar maiores rendimentos através do
incremento da produção e não mediante sua regulação, com o que a OPEP se converteu em
um obstáculo para a estatal. Além disso, os dirigentes petroleiros venezuelanos erigiram como
axioma a ideia segundo a qual em um mundo “globalizado” não havia espaço para a
cartelização dos produtores de matérias-primas. O que se produziu na sequencia da nova
política venezuelana foi a recuperação da OPEP pois, ainda que aos seus membros
correspondesse 30% da produção mundial de petróleo, a capacidade de influenciar os preços
estava acima dessa participação apenas.
A reunião da OPEP tornou-se também um marco da política internacional
venezuelana, dado que não se tratou unicamente de negócios, mas também da situação dos
países do terceiro mundo, do peso das dívidas externas sobre esses países, dos problemas
ambientais do mundo, etc. Por outro lado, os porta-vozes dos Estados Unidos deixaram
bastante claro o mal-estar que a II Cúpula da OPEP produzia, isto é, ainda que a reunião em si
mesma não fosse desaprovada, eram censuradas as visitas de Chávez a chefes de Estado
membros da organização na etapa de preparação do evento.
De acordo com Medina (2005, p. 45-48), a nova Constituição Bolivariana, assim como
as megaelecciones e a política externa venezuelana, não eram objetivos em si mesmo, senão
premissas políticas e institucionais para a realização de reformas sociais e econômicas
profundas. Nesse sentido, em 2001, a Assembléia Nacional aprovou uma Ley Habilitante que
autorizava o presidente a promulgar decretos com força de lei e em caráter emergencial, tendo
sido então sancionadas por decreto 49 leis de caráter econômico e social, com o que foi
possível avançar de forma decisiva na consolidação das reformas associadas ao projeto de
transformações proposto para o país.112 Das Leis Habilitantes, três mereceram especial
atenção: a Lei de Pesca e Aquicultura, a Lei de Terras e Desenvolvimento Agrário, e a Lei
Orgânica de Hidrocarbonetos.
Em relação à Lei de Pesca e Aquicultura, seu objetivo principal é o aproveitamento
sustentável dos recursos hidrobiológicos, definindo, para tanto, como “propriedade do Estado

112

O artigo 203 da Constituição de 1999 afirma que: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea
Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de
las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes
habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio” (VENEZUELA, 1999b, p. 55).
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os recursos hidrobiológicos que se encontram permanente ou ocasionalmente no território
nacional e nas áreas sob soberania da República”. Além disso, a Lei concede prioridade à
demanda do mercado nacional, estabelece restrições à pesca industrial e promove a proteção
dos sítios de pesca com rede de pescadores artesanais, como forma de melhorar a qualidade
de vida dos pescadores de pequena escala (LANDER, 2005, p. 204).
No caso da Lei de Terras e Desenvolvimento Agrário, o aspecto que produziu maiores
controvérsias foi o da classificação das mesmas em: finca ociosa o inculta, finca mejorable e
finca productiva. No caso das primeiras, se estabeleceu um imposto e a possibilidade de
serem expropriadas. Para as segundas foram fixados termos e tempo para que fossem
convertidas em plenamente produtivas. Por fim, as terras classificadas como produtivas não
poderiam ser afetadas no que diz respeito aos direitos de propriedade. A Lei de Terras foi
concebida tendo como nortes o desenvolvimento agrário sustentável e a segurança alimentar
do país. Na Venezuela, o peso da questão agrária, entendida como a existência de uma
população sem terra e que necessita dela para a reprodução da própria existência, não estava
até então colocada. Por outro lado, a Lei tem uma orientação produtiva que se deve à
necessidade de reduzir a vulnerabilidade do país no tocante à extrema dependência de
alimentos importados.
A Lei de Terras provocou fortes manifestações contrárias a ela, principalmente dos
setores ligados ao latifúndio, que se sentiram afetados ao perceberem que seus direitos de
propriedade teriam agora limites quando afetassem o interesse nacional. Em algumas regiões
do país, esses descontentamentos deram lugar, inclusive, a comportamentos violentos e
criminosos. No entanto, também chama a atenção o fato de setores que não estavam
estritamente relacionados aos “ruralistas”, se mostrarem ferrenhos oposicionistas à Lei, o que
se explica pelo fato de terem tomado a mesma como uma espécie de antessala para a
coletivização de toda a propriedade privada. Em que pesem esses descontentamentos, algumas
cifras indicam que a Lei de Terras não foi letra morta dado que, segundo o Instituto Nacional
de Tierras, até 2005 foram entregues “2.800.000 héctares de tierra a 130.000 familias
campesinas” (LEMOINE, 2005, p. 19), e 17.000 cartas agrárias, que são documentos que
certificam a ocupação de propriedades rurais, seja por pessoa individualmente ou por
agrupações (MEDINA, 2005).
Por último, no que diz respeito à Lei Orgânica de Hidrocarbonetos, em seu artigo 303
da Constituição de 1999, é bastante clara ao afirmar que:
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Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado
conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente
creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales,
asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se
constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela,
S.A. (VENEZUELA, 1999b, p. 81)

Nesse sentido, a Lei Orgânica de Hidrocarbonetos, primeiro, restitui para o Estado a
primazia no desenho e aplicação da política petroleira, ou seja, tratou-se de
una “nacionalización de intensidad baja”, le impuso a 32 […] empresas (Shell,
ExxonMobil, Chevron, Total, Repsol-YPF, Teikoku, etc.) nuevos contratos que las
convertía en empresas mixtas con la participación de PDVSA, que se convertía en
mayoritaria – del 60 al 80% – en las nuevas asociaciones (solo se negó la
estadounidense ExxonMobil [e a empresa Conoco Phillips]). (LEMOINE, 2005, p.
18)113

A nova Lei Orgânica de Hidrocarbonetos, que procurava operacionalizar as diretrizes
básicas estabelecidas pela Constituição de 1999, também provocou fortes reações de setores
muito poderosos – dentre os quais se destacam empresários representados pela Fedecámaras,
diretores e membros da alta gerência da PDVSA e dirigentes da cúpula sindical da CTV –,
principalmente porque implicava no desmantelamento da chamada apertura petrolera, que
crescentemente havia convertido a empresa estatal em um “Estado dentro do Estado”, num
manejo clientelista da renda petroleira. No entanto, o Estado não podia proceder de outro
modo, se quisesse dispor de recursos para atender a ambiciosa política social preconizada pela
nova Carta Magna.
Em que pese a envergadura progressista do conjunto de Lei Habilitantes, isto é, a
disposição governamental em levar adiante as transformações proposta para o país, no ano de
2001 três fatores negativos afetariam decisivamente a economia venezuelana, quais sejam: (i)
uma nova queda do preço do petróleo nos mercados internacionais (tendo o preço do barril
atingido US$18,52 ao final daquele ano), (ii) os cortes de produção anteriormente acordados
com os demais membros da OPEP e (iii) a crise norte-americana – principalmente após o “11
de setembro”. Mesmo diante dessa conjuntura, a política fiscal e monetária expansionistas,
adotadas desde fins de 1999, foram mantidas e viabilizadas graças à arrecadação
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Para Álvarez (2009, p. 190) “en Venezuela, se ha llevado a cabo un intenso proceso de nacionalización y
recuperación de medios de producción estratégicos y fundamentales que habían sido privatizados. Los casos más
emblemáticos sin lugar a dudas son la transformación de los Convenios Operativos de la industria petrolera en
Empresas Mixtas con participación mayoritaria del Estado venezolano, la nacionalización de la Electricidad de
Caracas, la CANTV, la empresa siderúrgica SIDOR y las empresas cementeras”.
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governamental, o que permitiu sustentar um crescimento econômico de 3,7% em 2000 e de
3,4% em 2001 (como mostra a tabela B.1 constante do anexo B ao final da tese).
Entretanto, a elite nacional venezuelana e as elites internacionais não tardaram a se
articular e empreender uma reação mais dura ao projeto de transformações em curso no país.
De tal modo, ainda que a confrontação entre o governo e a oposição tenha sido marcada, até
aquele momento, pela prudência, mesmo que com certa acidez de ambas as partes,
la evidencia de que el gobierno buscaría romper con el modelo de dependencia
externa e subordinación a las transnacionales – especialmente a través del control
estatal sobre el petróleo – hizo que se iniciase una fuerte campaña de
desestabilización económica: fugas de capital, especulación, evasión fiscal, repunte
de la inflación y paros patronales. (SEVERO, 2009, p. 261)

Esse tema é objeto específico de análise da próxima seção.

4.2 O rechaço ao projeto de transformações ganha força a partir de 2001
Um dos episódios de mais duro rechaço ao projeto de transformações proposto para a
Venezuela no pós-1999 teve início em dezembro de 2001 e se estendeu até 2003. Segundo
Medina (2005, p. 48), é possível afirmar que dois acontecimentos jogaram um papel
fundamental na precipitação da reação das elites nacionais e internacionais. O primeiro foi a
adoção do pacote de Leis Habilitantes. O segundo foi constituído pelos efeitos produzidos
pelos atentados de 11 de setembro; isso porque o endurecimento da política externa norteamericana após o 11 de setembro foi ao encontro das aspirações da oposição venezuelana,
mas, de certo modo, também a desesperou, dado que era preciso atuar imediatamente com a
finalidade de aproveitar o clima de histeria fomentado pelos Estados Unidos. Nesse sentido, é
interessante notar as numerosas visitas que diferentes figuras da oposição venezuelana
realizaram entre fins de 2001 e abril de 2002 a diversas instâncias e pessoas da administração
norte-americana. Em Caracas, foram ostensivas as visitas de militares contrários ao governo à
embaixada dos Estados Unidos.114
O fato de os Estados Unidos terem adotado uma atitude hostil em relação ao cunho
progressista do projeto em curso na Venezuela não era propriamente uma novidade,
114
“A la cabeza de la campaña opositora estaban la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la alta gerencia de
Pdvsa, la Fedecámaras, la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Iglesia Católica Apostólica Romana
y los demás sectores oligárquicos y conservadores comprometidos con los intereses extranjeros” (SEVERO,
2009, p. 262).
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principalmente pela condição do país de provedor de importante parcela do petróleo
consumido naquele país, sendo preciso destacar que grande parte dos conflitos bélicos nos
quais os EUA se envolveram após o final da Guerra Fria incorporaram de maneira central o
petróleo como cerne do embate. Nesse sentido, a chegada de George W. Bush ao poder
agudizou ainda mais o clima de animosidade em relação à Venezuela. Em setembro de 2001,
de todo o petróleo importado pelos Estados Unidos, 15,4% era proveniente da Arábia Saudita,
o mesmo percentual provinha do México, 13,5% era fornecido pelo Canadá e 11,1% era
fornecido pela Venezuela. Em maio de 2011, esses percentuais eram os seguintes: 13,3%,
12,8%, 22,3% e 10%, respectivamente (Energy Information Administration – EIA. Disponível
em: <http://www.eia.gov>. Acesso em: 14 ago. 2011). Ou seja, fica clara a perda de
participação percentual no total importado pelos Estados Unidos proveniente da Arábia
Saudita e da Venezuela, enquanto cresce sobremaneira a participação canadense. Isso se
explica, em grande medida, em função da deliberada política norte-americana de redução da
dependência da importação de petróleo de países ou regiões considerados “hostis” aos seus
interesses.115
É diante daquele ambiente, de hostilidades internas e externas, que é preparado em
2001 o golpe de Estado que teria lugar na Venezuela em 2002, orquestrado por Pedro
Carmona (Fedecámaras) e Carlos Ortega (CTV), com amplo apoio dos meios de
comunicação. No dia 11 de abril de 2002, a mando da oposição ao governo, francoatiradores
posicionados em diversos pontos do centro da capital Caracas dispararam contra
manifestantes que marchavam tanto em apoio como contra o governo. A grande mídia,
“cumpliendo su función en un show ingeniado muchas semanas antes, distorsionaron los
hechos y acusaron al gobierno por los asesinatos”. No entanto, muito antes daqueles
acontecimentos, os militares que apoiaram e orquestraram o golpe de Estado, haviam gravado
um video no qual condenavam os assassinatos e declaravam sua desobediência ao governo.
Após o golpe, numa “ceremonia sombría en el Palacio de Miraflores, Pedro Carmona se
autoproclamó presidente de Venezuela”, as primeiras medidas de Carmona foram:
disolver la Asamblea Nacional elegida por el pueblo; anular las Leyes de
Hidrocarburos, de Tierras y las otras 47 normas jurídicas; revocar la Constitución de
1999, aprobada por referendo popular; suspender las exportaciones de petróleo para
Cuba; perseguir a ministros, diputados y autoridades de distintos poderes; eliminar
115
Ressalte-se que os Estados Unidos é o mais importante mercado consumidor do petróleo venezuelano, sendo
que, no ano de 2010, 43% do petróleo exportado pela Venezuela teve como destino o país; ao que se seguem:
Caribe (34%), Europa (7%), diversos países da Ásia (7%), China (6%) e demais regiões com 3% (EIA, 2011, p.
6).

203

el complemento “Bolivariano” del nombre oficial de Venezuela; delinear la salida
del país de la OPEP […]. (SEVERO, 2009, p. 262-263)

Maya (2006, p. 1261) traça o seguinte panorama do fracionamento de classes que
marca aquele momento, de um lado, se encontrava o bloco composto pelos
partidos da aliança e organizações sociais, principalmente de origem popular, como
os círculos bolivarianos, organizações vicinais dos bairros populares, organizações
de vendedores ambulantes, de motoristas, etc., que encontravam no projeto e no
imaginário do bolivarianismo a esperança de justiça e inclusão social frustrada no
projeto político anterior.

De outro lado, continua Maya (2006, p. 1261), estava a oposição, que no início do
governo Chávez conformava o bloco conhecido como Coordenadoria Democrática (CD),
formado por
associações empresariais, representadas pela Fedecámaras, por associações
sindicais, representadas pela CTV, donos dos meios de comunicação privado,
gerentes da estatal Petróleos da Venezuela S. A. (PDVSA), organizações vicinais e
sociais, majoritariamente procedentes das classes médias, e partidos de oposição
(AD, COPEI, Projeto Venezuela, Primeira Justiça), que buscavam resguardar suas
posições de poder e estavam de acordo com as linhas básicas de modelo semelhante
ao desenvolvido durante os segundos mandatos de Pérez e Caldera. A hierarquia da
Igreja Católica também se somou a esse bloco. A oposição teria, além disso, um
suporte poderoso no governo dos Estados Unidos, bem como em diversos
organismos internacionais, corporações transnacionais e alguns governos de países
aliados a Washington.

Adicionalmente, Scocozza e Palmisciano (2005, p. 131) esclarecem que a base de
sustentação do presidente Chávez não é estritamente “obrera e sindical, puesto que los
sectores urbanos involucrados son principalmente aquellos marginales, que entran en la
amplia categoria de los ‘desheredados’ y de los trabajadores de la economía informal”.
As manifestações populares contrárias ao golpe de Estado e de apoio ao presidente
Hugo Chávez, exigindo seu retorno à presidência, para a qual havia sido eleito com amplo
apoio popular, tomaram conta do país após o golpe, ou seja, “se saldo con un jaque
estruendoso, le hizo frente una fantástica movilización popular y la acción decidida de
militares leales” (LEMOINE, 2005, p. 17). Note-se que, nesse sentido, foi importante a
mudança promovida por Chávez nas forças militares; isto porque, “la aristocracia militar fue
barrida fuera”, ou seja, os “altos grados del ejército no fueron y no son más asignación de los
criollos privilegiados [...], sino también de las clases menos acomodadas” (SCOCOZZA e
PALMISCIANO, 2005, p. 126). Com isso, em menos de 48 horas após consumado, o golpe
de Estado de 2002 foi derrotado e Chávez retornou à presidência. Nesse sentido, algumas
medidas emergenciais se faziam necessárias e foram tomadas pelo governo, quais sejam:

204

dezenas de diretores da PDVSA, que tiveram participação ativa e comprovada na
orquestração do golpe foram exonerados e alguns militares foram mandados para a reserva.
Com relação à grande mídia, cuja postura havia sido efetivamente pró-golpe, o governo se
mostrou bastante comedido.
O ambiente, de acirrada disputa hegemônica e, portanto, de pesadas confrontações,
persistiria nos meses seguintes, sendo fortemente agravado quando, no último mês de 2002, o
governo decidiu nomear uma nova junta diretiva para a PDVSA. A oposição ao governo não
tardou a se articular e reagir novamente, declarando desobediência civil e convocando uma
greve geral no país – tendo a gerência da PDVSA rapidamente engrossado o coro. Nesse
sentido, é possível afirmar que a oposição abriu mais claramente duas linhas de ação: a
conspirativa, cuja expressão máxima foi o golpe de Estado, e a da mobilização nas ruas. Esse
dualismo de ação não era uma ordem em paralelo, mas sim um sistema inter-relacionado no
qual não se descartava nenhum caminho ou procedimento para retirar Hugo Chávez do poder.
O paro e a sabotagem petroleiros que teve início em 03 de dezembro de 2002, e que se
estenderiam até fevereiro de 2003, postergaram o projeto golpista, que não se debilitaria até a
realização e os resultados do referendo revocatorio presidencial de 15 de agosto de 2004,
cujos resultados mostrariam o maciço apoio da população ao governo de Chávez (MEDINA,
2005, p. 49).
O paro e a sabotagem petroleiros foram levados adiante mediante a destruição da
estrutura física de plantas e refinarias de petróleo, o sequestro de embarcações petroleiras, a
suspensão das exportações e a explosão de oleodutos. No entanto, ainda que a oposição tenha
pensado que a retirada do trabalho de cerca de 18 mil gerentes e trabalhadores petroleiros da
PDVSA terminaria por derrubar o presidente, “los trabajadores petroleros de base se
presentaron massivamente a trabajar e muchos técnicos ya jubilados ofrecieron sus servicios a
la empresa”, sendo que
Igual sensación de pertenencia, de compromiso, se dio entre los trabajadores de la
electricidad. Sabiendo que la Empresa Eléctrica Cadafe era otro objetivo de la
oposición, los trabajadores de la electricidad se organizaron para impedir cualquier
intento de sabotaje en ella. (HARNECKER, 2005, p. 113-114)

Ainda assim, o resultado do paro e da sabotagem, por mais paradoxal que possa
parecer, diante da abundância de petróleo existente no país, foi o primeiro racionamento de
combustíveis da história da Venezuela. O reflexo, em termos de crescimento econômico, foi
uma retração do PIB de -8,9% em 2002. Quando o decrescimento parecia não poder avançar
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ainda mais, no primeiro trimestre de 2003 o PIB apresentou queda de -26,7%, seguido por
mais duas quedas de, respectivamente, -5,5% e -6,5%, consolidando assim sete trimestres
seguidos de retração (dados constantes da tabela B.2 no anexo B ao final da tese). Para que se
tenha uma ideia da gravidade da situação, em janeiro de 2003, o país foi obrigado a importar
petróleo.
O acelerado arrefecimento da produção nacional e o fechamento de empresas
provocaram escassez de produtos alimentares básicos e um acelerado processo inflacionário
(gráfico 5 – seção 4.6, o índice de preços ao consumidor saltou de 12,5% em 2001 para 22,4%
em 2002 e para 31,1% em 2003). O desemprego (conforme gráfico 9 – seção 4.6, atingiu
15,1% em 2004 – em função da crise, não se dispõe de dados para 2002 e 2003) e as taxas de
juros também aumentaram sobremaneira (gráfico 10 – seção 4.6) – principalmente no ano de
2002. As reservas internacionais caíram de US$ 15,89 bilhões em 2001 para cerca de US$ 12
bilhões em 2002 e 2003 (gráfico 7 – seção 4.6).
É com o intuito de estancar a fuga de capitais e a especulação que o governo
determinou a criação da Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), com a função de
controlar o câmbio; isso porque a fuga de capitais naquele momento conduziu a um processo
de acelerada desvalorização cambial, que acentuou ainda mais o movimento de saída de
recursos. Assim, “desde fevereiro de 2003, foi adotada a política de câmbio fixo e introduzido
o controle de câmbio, paralelamente, os preços de alimentos e insumos foram congelados ou
tabelados” (NAKATANI; HERRERA, 2008, p. 7) como forma de contornar a inflação.
Esse processo, entretanto, não se desenvolve sem efeitos contraditórios. Como afirma
Toussaint (2010, s/n):
desde 2003, las empresas que quieren importar mercaderías y servicios deben
comprar los dólares en una administración del estado llamada CADIVI. Esta es una
medida de lucha en principio útil contra la evasión de capitales. Sin embargo, al
tener el bolívar un tipo de cambio sobrevaluado con respecto al dólar, se refuerza un
comportamiento perverso: en efecto, para un capitalista que dispone de bolívares en
gran cantidad es más rentable cambiarlos por los dólares vendidos a buen precio por
el Estado, e importar productos provenientes de Estados Unidos o de otros lados, en
lugar de invertir en el aparato productivo del país.

Note-se que o governo não havia ignorado a necessidade de existência de planos de
investimento e desenvolvimento que orientassem a ação estatal, sendo o Plan de Desarrollo
Económico y Social de la nación 2001-2007 (VENEZUELA, 2001) um exemplo. No entanto,
boa parte das soluções para os problemas do país naquele momento nasceram da necessidade
de encontrar respostas imediatas e eficazes para os problemas suscitados. Um dos principais
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problemas, que se explicita de forma bastante clara então, era a dependência externa de
diversos produtos alimentares básicos, isto é, a precária segurança alimentar do país. As
“respostas imediatas” para diversos problemas vieram na forma de missões sociais,
consideradas uma “innovación organizativa y de gestión que buscó superar la insensibilidad
burocrática” (MEDINA, 2005, p. 50).
De acordo com Nakatani e Herrera (2008, p. 5), grande parte dessas missões sociais
foi implementada com o apoio de Cuba. Em meados do ano de 2003 foram lançadas as
primeiras missões na área da educação, quais sejam: Simoncito (pré-escola), Robinson I
(eliminação do analfabetismo e educação primária), Ribas (ensino médio) e Sucre (educação
superior). São de um segundo momento as missões Barrio Adentro que se destina ao
atendimento “à saúde e foi estendida até as regiões mais distantes do país, graças a vinte mil
médicos cubanos e a uma rede de “hospitais populares” e ambulatórios nas áreas mais
desprovidas” e Vuelvan Caras (denominada Che Guevara em 2007). Em terceiro lugar, a
missão Mercal (ou Alimentación)foi criada em 2004 com o objetivo de combater a fome por
intermédio da criação de “mercados públicos, feiras e mercados móveis” por todo o país,
provendo “uma gama de bens de consumo subsidiados”.116 A missão Mercal, portanto, foi
articulada em meio às convulsões do paro petroleiro, dada a necessidade de prover a
população com diversos produtos alimentares básicos, principalmente nas zonas mais pobres
submetidas à escassez extrema induzida pela crise.
O aporte de recursos para as missões sociais, como porcentagem do PIB, saltaria de
2,5% em 2004, para 5,5% em 2006 (retrocedendo ligeiramente para 5,3% em 2007) (BLANK,
2010, p.52). Quanto à origem dos recursos, a grande maioria das missões contou com aportes
provenientes do petróleo através do Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País
(Fondespa), aprovado pela Assembléia Geral dos acionistas da PDVSA, em 2004, e do Fondo
para el Desarrollo Nacional (Fonden), criado pelo Estado em 2005, para financiar grandes
projetos de infra-estrutura. O Fondespa seria totalmente desativado no ano de 2006, sendo os
recursos remanescentes absorbidos pelo Fonden (BLANK, 2010, p.47). O Fonden,

116

Existem atualmente na Venezuela as seguintes missões sociais: 13 de abril, Alimentación/ Mercal, Árbol,
Barrio Adentro, Barrio Adentro II, Barrio Adentro III, Che Guevara (anteriormente denominada Vuelvan
Caras), Ciencia, Cristo, Cultura, Guaicaipuro, Hábitat/ Vivienda, Identidad, José Gregorio Hernández, Madres
del Barrio, Milagro, Miranda, Música, Negra Hipólita, Niños e Niñas del Barrio, Niño Jesús, Piar, Revolución
Energética, Ribas, Robinson I, Robinson II, Sonrisa, Sucre, Villanueva e Zamora . Ao final da tese, no anexo C,
o quadro apresentado mostra os principais objetivos de cada uma delas, dados sobre os recursos financeiros
disponibilizados pela PDVSA e diversos resultados dessas missões.
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está adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, su aporte inicial en el
año 2005, fue de USD 6.000 Millones, provenientes de las reservas y del excedente
de los ingresos petroleros, los cuales están dirigidos a financiar proyectos de gran
envergadura de inversión social y productiva en áreas como infraestructura, salud,
ambiente, energía, defensa, industrias básicas, educación, agricultura, atención a
situaciones
especiales
y
estratégicas.
(Fonden.
Disponível
em:
<www.fonden.gov.ve>. Acesso em: 19 ago. 2011)

De acordo com Blank (2010, p.45), “los aportes que percibe desde sus inicios el
Fonden son muy cuantiosos” e representaram 4,2% do PIB em 2005, chegando a atingir 6%
em 2006. Ademais, o aporte direto de recursos da PDVSA foi a principal fonte de
financiamento das missões sociais em 2004 e 2005. Como mostra a tabela 8, na seção 4.6, o
gasto público como porcentagem do PIB na Venezuela cresceu de 12,8% em 1999 para 16,3%
em 2002. Já o gasto social como porcentagem do gasto público total cresceu de 52,1% em
1999 para 55,4% em 2002. Isso significa, nos termos de Medina (2005, p. 51), que as missões
e o conjunto da política social e educativa governamental criaram, a partir de então, as
condições de incorporação da população historicamente pobre e excluída da repartição dos
frutos do petróleo. Esta população, pertencente aos estratos mais baixos da escala de
distribuição de renda, foi a mesma que demandou o retorno de Chávez ao poder em 13 de
abril de 2002. Assim, ainda que não se trate de uma classe completamente homogênea, é
possível afirmar que
sí corresponde mayoritariamente a quienes bajaron de los cerros de Caracas a
quienes llegaron de los edificios y viviendas de interés social de zonas como
Propatria, Caricuao o 23 de enero o de grandes concentraciones humanas como
Petare. Es gente que además de la pobreza resulta estigmatizada por motivos
raciales. Al dotar de ciudadanía social y política a esas franjas muy numerosas de
población el proceso bolivariano está cumpliendo una tarea histórica para la cual
Venezuela había perdido toda capacidad de inclusión desde la primera mitad de los
años ochenta del siglo XX. Puede que algunos logros se muestren irreversibles pero
esos sectores sociales ya no se dejarán sacar del espacio conquistado. Allí radica el
secreto de que Chávez haya salido victorioso en las numerosas juntas electorales y
haya podido derrotar la conspiración y las ofensivas insurreccionales.

É importante destacar ainda, como afirma Severo (2009, p. 268) que
Sin embargo, lo más admirable [de todo esse processo] es verificar que, en medio a
la delicada crisis, muchedumbres salieron a las calles para defender al presidente
[em 13 de abril de 2002]. Esto ha sido muy interesante, ya que hasta entonces
todavía no existían grandes beneficios económicos para la población. El apoyo
popular parecía ser mucho más resultado de sus expectativas, de sus esperanzas y de
su creencia en Hugo Chávez.
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Após a dura aprendizagem do projeto de transformações, ao final de 2003, a economia
venezuelana novamente voltou a crescer. A reativação econômica e o contexto no qual se
insere é objeto de análise específico da próxima seção.

4.3 Reativação econômica desde o final de 2003
Para a recuperação econômica que tem início ao final de 2003 (no quarto trimestre
daquele ano a economia cresceu 8,0%) foi de fundamental importância a efetiva retomada do
controle da PDVSA por parte do estado venezuelano (nacionalizando a Faixa Petrolífera do
Orinoco e constituindo um novo corpo diretivo para a empresa), o controle de preços e o
controle de câmbio levados adiante pelo governo ao final de 2003.
Em termos políticos, em 2004 ocorreria o referendo revocatorio do mandato
presidencial, ou seja, como garantia a constituição de 1999, após o cumprimento de metade de
seus mandatos, os membros do poder executivo poderiam ter seus mandatos revogados, uma
possibilidade que foi devidamente aproveitada pela oposição ao governo. Não à toa, em sua
análise, Maya (2005) estende o ciclo insurrecional vivido pela Venezuela de dezembro de
2001 ao referendo de 2004.117
O resultado do referendo foi o seguinte: 59,10% (o que correspondeu a 5.800.629
votos) optou pelo “não”, 40,64% (3.989.008 votos) optou pelo “sim” e 0,26% (25.994) dos
votos foram nulos. Com uma taxa de abstenção muito baixa, o resultado do referendo,
bastante favorável ao governo, permitiu que as transformações propostas para o país fossem
aprofundadas, como, por exemplo, o avanço das missões sociais (como mostra a tabela 8 –
seção 4.6, o gasto público como porcentagem do PIB saltou de 16,7% em 2003 para 18,1%
em 2004 e o gasto social como porcentagem do gasto público total avançou de 53,3% para
61,4%, no mesmo período). Também são significativas as seguintes medidas adotadas em
2005, p. (i) o lançamento, por parte do Serviço Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat), de uma campanha com o objetivo de impedir a evasão fiscal
do país e (ii) a reforma da Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), que determinou o

117

A consulta contava com a seguinte pergunta: “¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular,
otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente
de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial?” (Consejo Nacional Electoral.
Disponível em: <http://www.cne.gob.ve>. Acesso em: 13 jun. 2008).
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estabelecimento anual de um teto para as reservas internacionais do país, a partir do qual,
todos os recursos deveriam ser transferidos para o Fonden.
Em termos de política externa, é visível o esforço da Venezuela no sentido de assumir
uma posição mais soberana, autônoma, bem como em prol da América Latina e dos países
periféricos, de forma geral, se contrapondo ao neocolonialismo imposto pelos países centrais,
especialmente os Estados Unidos. São exemplos de avanço nesse sentido, em primeiro lugar,
o lançamento em 2004 da Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA), a qual coloca no
horizonte a perspectiva de uma “regionalização latino americana baseada na solidariedade e
na proteção dos mercados nacionais frente aos comportamentos predadores das empresas
transnacionais e ao projeto estadunidense da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA)”
(NAKATANI; HERRERA, 2008, p. 15).118
Em segundo lugar, ainda no que concerne à política externa, no âmbito de constituição
da ALBA, destaca-se a criação em 2005 de três acordos regionais de cooperação energética
denominados: Petrocaribe, Petrosur e Petroandina. No caso da Petrocaribe, o acordo firmado
entre a Venezuela e 14 países da região caribenha tem como finalidade resolver as assimetrias
“en el acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de intercambio
favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña, la mayoría de ellos sin
control estatal del suministro de estos recursos”. A Petrosur, criada para “fomentar
cooperación y alianzas estratégicas entre las compañías petroleras estatales de Brasil
[Petrobras], Argentina [Enarsa], Uruguay [ANCAP] y Venezuela [PDVSA]”, tem por
objetivo “establecer mecanismos de cooperación e integración sobre la base de la
complementariedad y haciendo un uso justo y democrático de los recursos energéticos para el
mejoramiento socioeconómico de sus pueblos”. Por fim, a Petroandina tem como plataforma
comum “de entes estatales petroleros y energéticos de los 5 países de la CAN [Comunidade
Andina de Nações] (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)”, “impulsar la
interconexión eléctrica y gasífera, la provisión mutua de recursos energéticos y la inversión
conjunta en proyectos”. Esses três acordos regionais tinham como norte a criação da
118
“En diciembre de 2001, durante la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados
del Caribe, celebrada en Isla Margarita, el presidente Chávez presentó la Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA), que posteriormente fue denominada Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América. Sin embargo, el ALBA surgió formalmente – la declaración fue firmada por los presidentes Hugo
Chávez y Fidel Castro – en diciembre de 2004 […]” (Disponível em: <www.alternativabolivariana.org>. Acesso
em: 29 ago. 2011). A ALBA é um projeto de “[...] integración basada en la cooperación y no en la competencia,
que tomaría en consideración los estratos más desfavorecidos de población y reposaría sobre las bases de un
desarrollo endógeno. Complementariedad, cooperación, solidaridad, respeto de la soberanía de los países, una
ruptura con la lógica de la competición e del ciego espíritu de lucro” (LEMOINE, 2005, p. 20).
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Petroamérica, isto é, uma proposta de integração energética da América Latina
“fundamentada en los principios de solidaridad y complementariedad de los países en el uso
justo y democrático de los recursos en el desarrollo de sus pueblos” (PDVSA. Disponível em:
<http://www.pdvsa.com/>. Acesso em: 20 ago. 2011).
É preciso destacar, em terceiro lugar, a compra por parte da Venezuela de títulos
emitidos pelos governos da Argentina e da Bolívia como forma de reduzir as pressões
internacionais exercidas sobre esses países no ano de 2004. No entanto, apesar do caráter
positivo da intenção venezuelana, abre-se nesse ínterim uma contradição que persistiria nos
anos subsequentes; isso porque a Venezuela vendeu parte dos títulos adquiridos naqueles
países, denominados em dólares, aos bancos privados venezuelanos, sendo que estes, por sua
vez, compraram os títulos em bolívares a uma taxa de câmbio sobrevalorizada. Parcela
significativa desses bancos venderam parte dos títulos a compradores norte-americanos,
trocando-os assim por dólares, ou seja, essa operação abriu uma brecha legal para que os
bancos passassem a evitar o controle exercido pelo Estado venezuelano sobre os movimentos
de saída de capitais. Como afirma Toussaint (2010, s/n), “oficialmente, estos bancos no
exportaron capitales sino títulos de la deuda argentina”. Nos anos que se seguiram, o mesmo
expediente seria utilizado com os títulos da dívida pública denominados em dólares emitidos
pela PDVSA e demais entidades, ou seja, estes títulos “son comprados con bolívares por los
bancos venezolanos a un cambio oficial favorable. Luego se revende una parte en el mercado
internacional en dólares”.
O crescimento econômico no ano de 2004 foi de 18,3% e, em 2005, de 10,3% - ambos
os dados constantes da tabela B.2 do anexo B. No entanto, o rechaço ao projeto de
transformações persistia. No âmbito internacional, em fevereiro de 2005 tem início uma série
de ataques provenientes de Washington, por intermédio dos porta-vozes da Casa Branca, do
Departamento de Estado e da CIA, acusando o presidente venezuelano de ser uma “ameaça
regional”, um governo “instável”, “um provedor pouco confiável de petróleo” e de promover
uma corrida armamentista. A ofensiva externa persistiria em 2006, quando o secretário norteamericano de Estado para a Defesa, Donald Rumsfeld, comparou Hugo Chávez com Adolf
Hitler (LEMOINE, 2005, p. 22).
No âmbito interno, a oposição ao governo encabeçou uma campanha contrária às
eleições presidenciais daquele ano, colocando em dúvida o trabalho do Consejo Nacional
Electoral e suas regras, exigindo, por exemplo, a contagem manual dos votos. Em uma
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investida ainda mais dura, a oposição saiu da disputa eleitoral, alegando falta de lisura do
processo eleitoral. Ou seja, diante da visível derrota nas urnas, a oposição se retirou do pleito
eleitoral e, após as votações, derrotada, se concentrou em acusar o governo pela ausência de
pluralidade parlamentar. O clima de animosidade ficaria ainda maior quando, no início de
2006, se torna evidente que se avizinhava uma nova vitória de Chávez nas eleições
presidenciais daquele ano. A resposta governamental foi no sentido de aprofundar as
mudanças em curso no país e, na direção do que já estava posto em marcha,
El gobierno trató de fortalecer el papel del Estado en la economía, con mayor poder
para planificar e implementar políticas, buscando intervenir – con creciente
participación popular – en los principales medios de producción. Internamente, el
petróleo ha financiado la estructuración y el fortalecimiento del mercado nacional, el
llamado desarrollo endógeno, con un proceso soberano de industrialización.
(SEVERO, 2009, p. 274-276)

Nesse sentido, como mostra o gráfico 4 na seção 4.6, a formação bruta de capital fixo
público como porcentagem do PIB avançou 16,5% em 2006, após ter alcançado 11% no ano
anterior. Ademais,
[…] Paulatinamente, los recursos que antes habían sido canalizados para las
compañías petroleras o hacia cuentas bancarias de la élite privilegiada, fueron
transformados en herramienta del Estado para combatir la pobreza e la economía
rentista, improductiva e importadora. (SEVERO, 2009, p. 274-276)

Uma outra comparação é bastante significativa: ainda que o governo Chávez tenha
recebido, entre 1999 e 2004, muito menos recursos provenientes das exportações petroleiras
que nas cinco administrações que o antecederam (26% do valor recebido no primeiro mandato
de Carlos Andrés Pérez; 35% do valor recebido na gestão de Luis Herrera Campins; 56% do
recebido por Jaime Lusinchi; 49% do recebido no segundo mandato de Pérez e 85% do
segundo mandato de Rafael Caldera) (SEVERO, 2009, p. 276-277),
el gasto social por persona se incrementó un 170 por ciento entre 1998 y 2006. Pero
eso no incluye el gasto social realizado por la empresa petrolera estatal venezolana
PDVSA, que ascendió al 7,3 por ciento del PIB en 2006. Si lo incluimos, el gasto
social representó el 20,9 por ciento del PIB en 2006, lo que constituye al menos un
314 por ciento más que en 1998 (en términos de gasto social real por persona).
(WEISBROT; SANDOVAL, 2008, p. 14)

No ano de 2006, Hugo Chávez é reeleito presidente da Venezuela com 62,84% dos
votos válidos (o que corresponde a 7.309.080 votos). O segundo candidato mais votado,
Manuel Rosales, ficou com 36,90% dos votos (4.292.466 votos). Naquele ano, a economia
venezuelana cresceu 9,9% o que, decomposto trimestralmente, correspondeu a avanços de,
respectivamente: 9,1%, 9,0%, 9,1% e 12,0% (conforme dados apresentados na tabela A.12 no
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anexo A, ao final do trabalho). Nos anos que se seguiram, até o primeiro trimestre de 2009 –
quando começam a se manifestar de forma mais acentuada os efeitos da crise econômicofinanceira internacional –, o país permaneceria em sua trajetória de crescimento. Entretanto,
antes de analisar as causas e impactos da crise sobre a economia do país, é preciso analisar o
novo curso que o projeto de transformações venezuelano assumiria ao final do primeiro
mandato de Hugo Chávez, o que é objeto de análise da próxima seção.

4.4 O projeto ganha novos contornos ao final do primeiro mandato de Hugo Chávez
Hugo Chávez iniciou seu primeiro período presidencial defendendo a Revolução
Bolivariana, mas esta foi sendo reorientada progressivamente para o chamado Socialismo do
Século XXI ao final do mandato (NAKATANI; HERRERA, 2008, p. 1). Nesse sentido, a
vitória no referendo revocatório em 2004 e a vitória de Hugo Chávez nas eleições
presidenciais em 2006 possibilitariam o avanço do projeto de transformações proposto para a
Venezuela.
De acordo com Maringoni (2009, p. 173)
Cinco meses depois do referendo, no fim de janeiro de 2005, Chávez acrescentaria
uma novidade ao conceito de revolução bolivariana em suas falas. O cenário para o
anúncio foi uma plenária do V Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. [...]. Entre
os pontos principais [de seu discurso] estavam a luta contra o neoliberalismo e
contra o imperialismo norte-americano e seus desdobramentos políticos,
econômicos, sociais e culturais. Apontou [ainda] a necessidade de novas
articulações entre os países ao sul do mundo. [...]. Quase no final da alocução,
resolveu avançar o sinal. “Nosso projeto e nosso caminho é o socialismo”, exclamou
[...]. E especificou: “um socialismo com democracia e uma democracia com
participação popular”. Depois de revolução, outra palavra fora de moda, socialismo,
voltava ao dicionário político pela boca do líder venezuelano. Socialismo do século
XXI, frisou ele.

O avanço do projeto de transformações, principalmente após o ano de 2007, se
traduziu em diversas medidas, dentre as quais se destacam, em termos econômicos, a
estatização de diversas empresas estratégicas sob o domínio de grupos econômicos
estrangeiros, sendo que algumas delas haviam sido privatizadas durante a investida neoliberal
dos anos 1990 – são exemplos nesse caso: Cantv (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos
de Venezuela), EDC (Compañía Anónima de Eletricidad de Caracas), Seneca (Sistema
Eléctrico del Estado Nueva Esparta Compañía Anónima), Eleval (Compañía Anónima de
Electricidad de Valencia) e Calife (Compañía Anónima de Luz y Fuerza Eléctrica). Também
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houve avanços na nacionalização das principais riquezas do país (o petróleo da Faixa do
Orinoco, latifúndios e mineração); buscou-se aprofundar a reforma agrária e aumentar a
produção agrícola; acelerar o novo processo de industrialização pesada; intensificar o
incentivo à participação popular, por intermédio dos conselhos comunais, desde a formulação
até a efetiva implementação das políticas públicas; medidas que procuram combater a
ineficiente e corrupta estrutura estatal; aumentar a produção e reduzir as importações de bens
de consumo final, inclusive como forma de controlar o avanço da inflação e, por fim, a
criação de unidades produtivas denominadas de Empresas de Producción Social (SEVERO,
2009, p. 279-280).
No que tange especificamente aos conselhos comunais, é preciso fazer aqui um
parêntese. De acordo com Harnecker (2005, p. 108-111), no início do projeto de
transformações proposto para o país em 1999 foi criada a figura dos “consejos locales de
planificación pública (CLPP) a nivel municipal”, no entanto, “la práctica demonstró, sin
embargo, que para alcanzar el verdadeiro protagonismo de la gente había que buscar la
participación en espacios mucho más pequeños”, com o que, surge a idéia dos chamados
conselhos comunais. Após o exame de experiências exitosas de organização comunitária,
chegou-se à conclusão de que os conselhos comunais seriam compostos por comunidades,
entendendo-se por comunidades
aquel conjunto de familias que viven en un espacio geográfico específico, que se
conocen entre sí y pueden relacionarse fácilmente, que pueden reunirse sin depender
del transporte y que, por supuesto, comparten una historia común, usan los mismos
servicios públicos y comparten problemas similares tanto económicos como sociales
y urbanísticos. […]. Cada una de estas comunidades debía elegir una instancia que
hiciera las veces de gobierno comunitario. A esta instancia se le llamó consejo
comunal.

Uma das principais funções dos conselhos comunais é articular as organizações já
existentes na comunidade para a elaboração de um plano único de trabalho destinado a
resolver os problemas a ela relacionados nas mais distintas instâncias, tais como economia
popular, desenvolvimento social integral, moradia, educação, cultura, comunicação,
informação (meios comunitários), segurança e defesa, etc. Os conselhos comunais são
compostos por áreas de trabalho que devem ser assumidas de forma coletiva pelas diversas
organizações. No caso em que o custo ou complexidade para a solução dos problemas não
esteja ao alcance da comunidade, o conselho comunal deverá então elaborar projetos a serem
apresentados ao orçamento participativo, ou a outras instâncias de financiamento. Para
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cumprir a contento suas funções, se considerou que os conselhos comunais deveriam ser
compostos por um ente executivo, um outro controlador e, por fim, um ente financeiro. A Lei
referente aos conselhos comunais, aprovada em 9 de abril de 2006, fixou um quórum de 10%
da população maior de 15 anos pertencente à comunidade, para sua composição. As pessoas
eleitas para formar parte dos conselhos comunais são denominadas de voceras ou voceros,
porque são a voz da comunidade.
No caso das Empresas de Producción Social, segundo o próprio presidente Hugo
Chávez (apud MONEDERO; TROUDI, 2007, p. 109) trata-se de
entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios, en las cuales
el trabajo tiene significado propio, no alienado, auténtico; en las cuales no existe
discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios
en el trabajo asociados a la posición jerárquica. Aquellas entidades económicas con
igualdad sustantiva entre sus integrantes, basada en la planificación participativa y
protagónica, y bajo régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la
combinación de ambas.

Segundo Monedero e Troudi (2007), essa definição delineia os elementos essenciais
do novo modelo produtivo que se quer constituir no país, ou seja, um modelo de tradição
socialista no qual os principais aspectos são: a igualdade, a superação da alienação que produz
o trabalho assalariado, o fim da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual e a
participação dos trabalhadores na gestão, propriedade e na repartição do excedente produzido.
As Empresas de Producción Social se orientam, portanto, não pela lógica do capital, mas sim
por uma lógica humanista e solidária. Também são exemplos significativos de avanço do
processo participativo no âmbito da produção, as experiências de cogestão e a massiva criação
de cooperativas.
No caso das cooperativas, ressalta-se que, em março de 2004, teve início um
ambicioso programa denominado Vuelvan Caras (uma missão social posteriormente
denominada Che Guevara), que iniciou suas atividades recrutando um milhão de pessoas das
missões educativas com o objetivo não somente de oferecer-lhes trabalho, “sino lograr la
transformación económica, política y cultural de Venezuela, mediante un enfoque de
desarrollo endógeno”. Nesse sentido, a missão Vuelvan Caras não somente concedeu crédito,
mas principalmente procurava “preparar a la gente para las nuevas relaciones de producción
mediante clases de cooperación y autogestión”. Quando Chávez foi eleito presidente em 1998,
a Venezuela contava com 762 cooperativas e “en agosto de 2005 ya existían casi 84 mil
cooperativas y casi un millón de cooperativistas” (HARNECKER, 2005, p. 112-113).
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Destacam-se ainda no campo político, no ano de 2007, em primeiro lugar, a criação do
PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). De acordo com Ellner (2010, p.32-33) a
formação do PSUV foi desenhada para superar a burocracia e falta de comunicação com a
base popular de apoio ao governo que caracterizou o predecessor Movimiento Quinta
República (MVR). No primeiro semestre de 2007, 5,7 milhões de pessoas inscreveram-se
como filiados ao partido, o que representa cerca de 75% dos que votaram em Chávez nas
eleições presidenciais do ano anterior. Numa demonstração de "empoderamiento y
descontento de la base, las elecciones del PSUV para los «portavoces» locales del partido
(líderes) excluyeron en gran parte a los chavistas que ocupaban cargos en el Gobierno y en el
movimiento”, em conformidade com um chamado do próprio presidente em favor da
constituição de uma renovação das lideranças”. Em junho do ano de 2008, cerca de 2,5
milhões de membros do PSUV participaram das eleições primárias para eleição de
“candidatos a gobernadores y alcaldes del partido para las próximas elecciones, en contraste
con la metodología de selección desde arriba usada en gran parte por la oposición”.
Em segundo lugar, aproveitando-se da alta popularidade do projeto de transformações,
destaca-se no ano de 2007 a convocação de um referendo para a Reforma Constitucional, que
propunha a modificação de 69 dos seus 350 artigos. As principais modificações sugeridas
eram as seguintes: proibição do latifúndio e dos monopólios, fim da autonomia do Banco
Central, diminuição da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais, criação de um
Fondo de Estabilidad Social para os trabalhadores autônomos, ampliação das formas de
propriedade (do qual as Empresas de Producción Social são um exemplo), democratização do
acesso à universidade, possibilidade de reeleição presidencial por quantas vezes a população
assim desejasse, etc (SEVERO, 2009, p. 284-285). Apesar da amplitude das transformações
sugeridas, o único elemento sistematicamente enfatizado e veiculado pela grande mídia como
sendo “o objetivo” do referendo, foi a possibilidade de reeleição presidencial. Nesse sentido,
vale destacar apenas, como mencionado anteriormente, que na Constituição do país, aprovada
mediante referendo popular em 1999, se encontra “la posibilidad de revocar al presidente en
la mitad de su mandato por vía del referendo si no se está satisfecho de su función”
(LEMOINE, 2005, p. 25).
O referendo contava com a seguinte pergunta: “¿Aprueba usted el proyecto de
Reforma Constitucional con sus Títulos, Capítulos, Disposiciones Transitorias, Derogatoria y
Final, presentado en dos bloques y sancionado por la Asamblea Nacional, con la participación
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del pueblo y con base en la iniciativa del Presidente Hugo Chávez?” O resultado do bloco A
(o qual propunha alteração em 46 artigos da constituição) foi o seguinte: 4.379.392 de pessoas
votaram a favor e 4.504.345, o que corresponde a 50,7% dos votos, foram contrárias. Já no
caso do bloco B (que aglutinava a proposta de reforma em 23 artigos da Carta Magna), o
resultado foi: 4.335.136 de votantes favoráveis e 4.522.332 contrários, isto é, 51,05%.
(Consejo Nacional Electoral. Disponível em: <http://www.cne.gob.ve>. Acesso em: 13 jun.
2008). Para Nakatani e Herrera (2008, p. 15):
A reforma constitucional teria provavelmente fornecido um contexto jurídico e
alavancas poderosas para desenvolver o poder popular e a democracia participativa.
Sua recusa torna mais complexa as mudanças estruturais e os caminhos de passagem
para uma sociedade mais justa – tanto mais que as interações entre a democracia
participativa e as políticas macroeconômicas não podem ser colocadas em prática
com muita facilidade. Entretanto, o fato de que mais de quatro milhões de
venezuelanos tenham manifestado seu apoio à transição socialista durante o
referendo de dezembro de 2007 contribui para lançar sólidas bases para os avanços
revolucionários futuros.

É preciso destacar que a proposta de Reforma Constitucional de 2007 contemplava a
alteração da divisão político-administrativa do país. Em que pese o referendo não ter sido
aprovado, foram feitas algumas modificações rumo à conformação de um Estado Comunal.
De forma específica, foram produzidas cinco leis, cuja linha tendencial é a constituição da
comunidade como unidade básica e indivisível do Estado, isto é, o núcleo do Estado. Daí a
importância dos conselhos comunais, que conformam uma organização popular de base,
expressão do conjunto plural dos setores da sociedade, que participa e decide em nível local
sobre seus próprios assuntos.
Apesar dos percalços, no ano de 2007, a economia venezuelana cresceu 5,3%, o que,
trimestralmente, correspondeu, respectivamente, a avanços de 9,0%, 8,4%, 10,1% e 7,7%. É
importante destacar que o Estado passou a garantir os recursos necessários ao crescimento
sem endividar-se ou se submeter aos desígnios dos organismos financeiros internacionais, isto
é, a dívida pública, externa e interna, como porcentagem do PIB saíram de, respectivamente,
25,6% e 5,1% em 1998, passando para 29,9% e 17,9% em 2003 – em função dos efeitos sobre
a economia provocados pelo paro e a sabotagem petroleira –, e caindo para 12,0% e 7,4% em
2007 (atingindo 9,8% e 4,5% em 2008) (SEVERO, 2009). Quando se considera apenas a
dívida externa, como mostra o gráfico 7 na seção 4.6, esta foi reduzida de 42,5% do produto
nacional bruto em 1999 para 20% em 2007. Como mostra a tabela 8 – seção 4.6, na mesma
seção, o gasto público como porcentagem do PIB foi de 21,7% em 2007 e de 19,4% em 2008.
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No entanto, o gasto social como porcentagem do gasto público total cresceu de 55,1% em
2006 para 61,3% em 2007, e fechou em 58,9% em 2008.
Vale ressaltar, ainda para o ano de 2007, que a Venezuela subscreveu o acordo para a
constituição do Banco do Sul, “instituição multilateral cujos objetivos são: reduzir as dívidas
externas, financiar o desenvolvimento e ajudar na libertação das imposições das atuais
organizações multilaterais” (NAKATANI; HERRERA, 2008, p. 15).
O crescimento econômico manteve-se durante o ano de 2008, fechando com uma
expansão de 5,3%. Nesse mesmo ano, a Venezuela implementou uma reforma monetária,
chamada de Reconversion Monetaria, cujas principais mudanças foram: o corte de três zeros
no bolívar e a alteração do nome da moeda para bolívar fuerte (Bs.F). É também nesse
momento que se aprofundou o processo de retomada de importantes empresas de setores
estratégicos da economia, como são os casos da estatização da Siderurgica del Orinoco
(Sidor) e do Banco de Venezuela-Santander. Nesse mesmo sentido, como forma de contornar
o poderio dos monopólios privados, “que han representado trabas en sectores clave de la
economía, especialmente alimentación y construcción civil (exactamente los sectores que
arrastran hacia arriba la inflación), el gobierno adelantó la estatización de tres cementeras:
Cemex, Lafarge y Holcim” (SEVERO, 2009, p. 286).
No plano internacional, para o ano de 2008, destaca-se a criação, por iniciativa da
Venezuela, da Unasul (Unión de Naciones Suramericanas) e sua proposta de integração
regional soberana e solidária frontalmente oposta às tradicionais visões comercialistas do
processo de integração (tais como as emanadas do Regionalismo Aberto, da CEPAL, e do
Novo Regionalismo, proveniente do Banco Mundial).
Em novembro de 2008 ocorreram eleições para governadores em 22 estados
venezuelanos e em 327 municípios. O PSUV saiu vitorioso em 17 dos 22 estados disputados e
em 265 municípios. Em que pese o avanço das forças governistas, a oposição, dessa vez
articulada e partícipe ativa do processo eleitoral, conservou o poder “en las gobernaciones de
Nueva Esparta y Zulia, además de haber conquistado los importantes estados de Miranda,
Carabobo e Táchira [...], así como la Alcaldía Metropolitana de Caracas” (SEVERO, 2009, p.
305). Em fevereiro de 2009 a Assembleia Nacional aprovou a composição de um novo
referendo acerca de uma emenda constitucional que fazia referência ao artigo 230 da

218

Constituição de 1999.119 A emenda, que trata da possibilidade de reeleição, por mais de dois
mandatos consecutivos, para os cargos de presidente, governadores, prefeitos e deputados
(nacionais e regionais) foi aprovada.
Em 2009 foram realizadas eleições para a Assembléia Nacional, tendo a oposição ao
governo, ao contrário do que havia feito em 2005, participado ativamente do pleito. Dos 165
assentos que compõem a Assembléia Nacional, 65 ficaram em mãos da oposição, 98
parlamentares pertencem ao PSUV e 2 deles ao partido Patria para Todos – o qual, segundo
Monedero (2010, s/n), nos últimos anos se colocou contrário ao governo e apoiou “todo tipo
de desestabilización”, “renunciado a una crítica desde las instituciones que hubiera ayudado al
Gobierno a calibrar sus políticas”. Ainda de acordo com Monedero (2010, s/n), “la oposición,
con síndrome de abstinencia electoral, se movilizó ampliamente, a diferencia del chavismo,
con cierto hastío después de 14 procesos electorales exitosos”. E pregunta “¿Por dónde se ha
deslizado el chavismo?”
Un año de crisis económica ha pasado necesariamente su factura […]. Igual que 11
años de Gobierno con su correspondiente desgaste; repetidas fallas en el suministro
eléctrico (debido a una pertinaz sequía); una más que preocupante inseguridad
ciudadana; altas tasas de inflación que se comen los aumentos salariales; evidente
corrupción en diferentes niveles del Gobierno; el inquietante ruido de guerra
generado por Colombia y EEUU; la excomunión de facto del socialismo por parte
de la acomodada y racista cúpula de la Iglesia católica venezolana; las lluvias
torrenciales que desmoronan con inquina de ejército los cerros y las casas
suspendidas… son todos aspectos que han pesado en estos comicios.

Diante do que foi exposto até o momento, é possível observar que a Venezuela
sustentou, desde o quarto trimestre de 2003 até o primeiro trimestre de 2009, vinte e dois
trimestres consecutivos de crescimento econômico. No entanto, como consequência da grave
crise econômico-financeira internacional que tem início na economia norte-americana e
eclodiu ao final de 2008 e, também como resultado dessa, a queda do preço do petróleo nos
mercados internacionais – em função da atuação especulativa dos capitais nos mercados
financeiros internacionais, sendo este um dos principais elementos a determinar a formação
do preço do petróleo –, a Venezuela apresentaria, a partir do segundo trimestre de 2009, um
quadro de recessão econômica, que perduraria até o terceiro trimestre de 2010.120 No quarto
trimestre de 2010 e no primeiro trimestre de 2011, a economia apresentou taxas positivas de
119

O artigo 230 da Constituição de 1999 afirma que: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o
Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo
período” (VENEZUELA, 1999b, p. 59).
120
Como mostra o gráfico 3 – seção 4.6, em janeiro de 2008 o preço do barril de petróleo nos mercados
internacionais era de US$90,82, atingindo, em dezembro, US$41,53.

219

crescimento, isto é, trata-se de um período marcado pela recuperação econômica. A seção
seguinte trata especificamente desse período, em seu duplo movimento, de retração seguido
pela expansão, e seus impactos sobre o avanço do projeto de transformações venezuelano.

4.5 Crise econômica internacional e a retomada do crescimento ao final de 2010
De acordo com Sader (2008, s/n), a crise econômico-financeira que tem início em
2007, e se aprofunda nos anos subsequentes, tem seus determinantes bastante arraigados no
processo de transformações pelas quais o capitalismo passou no pós-crise dos anos 1970. Isso
significa dizer que o determinante da crise deve ser buscado no “gigantesco processo de
transferência de capitais do setor produtivo para o especulativo que a desregulamentação
promoveu em escala nacional e internacional” naquele momento, com o que “o capital migrou
maciçamente para o setor financeiro e, em particular, para o setor especulativo, onde obtém
muito mais lucros, com muito maior liquidez e com menos ou nenhuma tributação para
circular”. Nas décadas que se seguiram aos anos setenta, o neoliberalismo se encarregaria de
consolidar “a hegemonia do capital financeiro especulativo”, ou seja, a financeirização da
riqueza foi seguida pela consolidação de mecanismos que a institucionalizaram, sendo um dos
mais importantes o compromisso, por parte dos Estados nacionais, com o pagamento das
dívidas.
O caráter financeiro das crises no período neoliberal fica claro quando se observa a
origem da crise de 2007 no mercado imobiliário norte-americano, mais especificamente no
mercado denominado de títulos subprime (de alto risco) – tendo a crise, posteriormente, se
alastrado para os demais setores da economia e, em intensidades distintas, a depender das
condições de cada país, para o resto do mundo. Nos anos que antecederam a crise, o crédito
imobiliário foi utilizado pelos norte-americanos na aquisição de casas próprias, sendo as
residências empregadas como garantia ao setor bancário. A facilidade de acesso ao crédito fez
com que os norte-americanos recorressem sistematicamente ao refinanciamento do
endividamento imobiliário, o que permitia uma queda no valor das prestações ao alongar o
prazo de endividamento. As instituições bancárias, por sua vez, faziam uma espécie de
securitização com essas dívidas imobiliárias, isto é, emitiam títulos referendados naquele
endividamento e estes eram negociados nos mercados financeiros livremente. A partir de
2004, num claro sinal de que essa complexa engenharia financeira era insustentável, tem
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início o aumento dos juros norte-americanos. Isso significa que as famílias, que já
comprometiam parte significativa de suas rendas com os empréstimos imobiliários, teriam
agora maiores dificuldades para rolar aquele endividamento, dado o custo maior. O resultado
foi o aumento da inadimplência e, como resultado dela, uma
forte contração da oferta de crédito imobiliário que, por sua vez, provocou queda nas
vendas e no preço dos imóveis. [...] [a crise] atingiu fortemente os mercados
financeiros e de capitais dos EUA e dos países da Europa que tinham bancos
expostos diretamente à securitização ou titularização das hipotecas de alto risco.
(GONÇALVES et al., 2008, p.1)

Como reflexo da crise, no segundo trimestre de 2009, após quase seis anos de
crescimento econômico, a Venezuela entrou em recessão, com queda de -2,5% no PIB
naquele trimestre (ante um crescimento de 0,7% no primeiro trimestre), seguidos por mais
cinco trimestres de queda de, respectivamente, 4,5%, 5,8%, 4,8%, 1,7% e -0,2% (os dados
detalhados são apresentados nas tabelas B.3 e B.4 do anexo B). No ano de 2009 o PIB
venezuelano apresentou retração de -3,2%.121 No quarto trimestre de 2010, se observou um
movimento de recuperação econômica, com o PIB fechando em 0,5%. No entanto, essa
retomada no último trimestre não foi suficiente para garantir um crescimento anual positivo,
com o que, em 2010, a retração foi de -1,5%.
Weisbrot e Ray (2010, p.12), entretanto, argumentam que a desaceleração da
economia venezuelana teve início no primeiro trimestre de 2008, isto é, de forma
concomitante ao início da recessão nos Estados Unidos. Um dos sinais de crise despontou
ainda naquele ano, quando o setor privado venezuelano (PIB privado) apresentou
decrescimento de -0,1% (ante 7,5% em 2007). O problema mais severo, no entanto, foi
enfrentado no quarto trimestre de 2008, momento em que se verificou uma queda de 50% nos
preços do petróleo nos mercados internacionais (seguida por nova queda de 21% no primeiro
trimestre de 2009). Isso, somado à desaceleração do gasto privado, conduziu a economia
venezuelana à recessão. No ano de 2008, o crescimento econômico ainda foi sustentado pela
expansão de 16,3% do setor público. Porém, no ano seguinte, essa cifra caiu para 0,9% (sendo
a retração do PIB privado em 2009 de -4,5%). Por outro lado, “la recesión no tuvo un impacto
severo sobre los indicadores sociales”, isto porque “las tasas de pobreza y pobreza extrema
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Para se ter uma dimensão da gravidade da crise, para o ano de 2009, a PDVSA anunciaria que seus lucros
líquidos “habían ascendido a "sólo" US$4.498 millones”, o que corresponde a uma queda de 52,2% em relação
ao ano anterior (Fonte: BBC Mundo. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk>. Acesso em: 03 ago. 2010).
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continuaron con una caída de seis años” e o “desempleo aumentó durante la recesión, pero no
tan marcadamente”.
É senso comum argumentar que, no pós-1999, o governo venezuelano teria constituído
um clima desfavorável para o investimento e que, em função disso, o crescimento do país
estaria estruturalmente limitado no longo prazo. Vários elementos apontam na direção inversa
a essa afirmação. Primeiro, no período de crescimento econômico experimentado pelo país a
partir do quarto trimestre de 2003, e que perdurou até o primeiro trimestre de 2009 (ainda que
nesse momento já se fizessem sentir os efeitos da crise econômico-financeira internacional),
se observa uma expansão da taxa de formação bruta de capital fixo, “a pesar de la intensa
hostilidad por parte de los intereses empresariales más poderosos” durante o auge da crise
venezuelana de 2003, ou seja, “muchos de los inversionistas nacionales le sacarán provecho a
cualquier oportunidad rentable de invertir que exista en el país” (WEISBROT; RAY, 2010,
p.16).
A taxa de formação bruta de capital fixo privada como porcentagem do PIB (conforme
mostra o gráfico 4 na seção 4.6), saltou de 7,7% em 2003 para 14,4 % em 2005, mantendo-se
nos anos subsequentes acima de 10% (caindo para 3,3% em 2009 em função da crise). Já a
formação bruta de capital fixo pública saltou de 8,3% em 2003 para 21,8% em 2008 e 20,1%
em 2009. Isso significa que, no pós-crise interna de 2003 e, de forma mais acentuada, diante
da crise internacional, o governo venezuelano compensou a queda do investimento privado
com um significativo aumento do investimento público. Há que se considerar, entretanto, que
no ano de 2008, a crise de desabastecimento de energia elétrica atravessada pela Venezuela
desnudou não só uma ausência de planejamento no setor, mas também que ainda existe
grande necessidade de investimentos públicos em infraestrutura – ainda que a dependência de
fontes hídricas para a geração de energia elétrica (mais de 70% da energia é produzida pela
hidroelétrica de Guri) tenha levado o governo a atribuir o desabastecimento à forte seca que
acometeu o país.
Além desses dados, é preciso considerar que a Venezuela contou, para o
enfrentamento da crise e para a retomada do crescimento, com: (i) reservas internacionais da
ordem de US$ 43,07 bilhões em 2008 (conforme gráfico 7 – seção 4.6), (ii) um superávit em
transações correntes de US$37,38 bilhões em 2008 (conforme tabela B.7 constante do anexo
B) e (iii) acesso ao crédito internacional, o que ocorreu em abril de 2010, quando o governo
chinês concedeu empréstimo de US$ 20 bilhões ao país (WEISBROT; RAY, 2010, p.17).
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Adicionalmente, como destacado na seção anterior, a dívida pública da Venezuela, externa e
interna, como porcentagem do PIB, mostrou trajetória descendente a partir de 2003 e
permanece em patamares considerados baixos.
Já a inflação na Venezuela, conhecida como a mais elevada da América Latina,
embora sua origem possa ser melhor apreendida observando-se o processo histórico de
constituição da sociedade venezuelana e de sua estrutura produtiva (como se procura trabalhar
no capítulo 3), é preciso destacar: 1) ainda que o ritmo de inflação nos últimos anos seja
efetivamente elevado, é baixo quando comparado com os níveis históricos venezuelanos
(como mostra o gráfico 5 na seção 4.6); 2) a inflação não necessariamente compromete o
ritmo de crescimento econômico, ainda que isso não impeça o governo de procurar reduzi-la e
3) o principal problema da inflação na Venezuela se deve à política de controle do câmbio,
que contribui para uma crescente e insustentável sobrevalorização do câmbio real
(WEISBROT; RAY; SANDOVAL, 2009, p. 23).122
Uma economia que apresente alta inflação somada ao câmbio nominal sobrevalorizado
– esta última uma tendência de economias que recebem grande afluxo de moeda externa –,
tende a manter a moeda cada vez mais sobrevalorizada em termos reais, problema este que
perdurou na Venezuela mesmo após a reforma cambial pela qual o país passaria em 2010, e
que promoveu uma desvalorização do câmbio nominal. Em janeiro de 2010, o governo
promoveu uma desvalorização da moeda nacional para uma taxa de Bs.F 4,3 por dólar, para a
maior parte das importações, e uma taxa de Bs.F 2,6 por dólar para os setores considerados
essenciais, o que inclui alimentos, educação, ciência e tecnologia, saúde, maquinaria e
equipamentos, remessas familiares e transferências a estudantes no exterior. Essa
discriminação se deve ao fato de que essas importações, por serem consideradas estratégicas
para o país, se tornam mais baratas com um câmbio menor. No mês de junho do mesmo ano,
o governo constituiu um novo mercado cambial, com um câmbio, em média, mais
desvalorizado do que aquele utilizado na maioria das importações, cujo propósito era
substituir o mercado paralelo. Assim,
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A taxa de câmbio real se define pela taxa de câmbio nominal, descontada a inflação doméstica e acrescida a
inflação externa. Ela representa melhor a real competitividade dos produtos domésticos frente à concorrência
internacional, uma vez que equipara os preços à mesma moeda de referência. Em termos formais, a taxa de
câmbio real se define pela seguinte fórmula: Er = e . P*/P, sendo Ero câmbio real, e o câmbio nominal, P* os
preços internacionais e P os preços domésticos (PAULANI; BRAGA, 2007, p. 152-153). É possível observar o
processo de valorização do câmbio real no gráfico 6, apresentado na próxima seção do presente capítulo.

223

El error económico más grande y de largo plazo que ha cometido el gobierno ha sido
mantener un tipo de cambio fijo y sobrevalorado [nos cinco anos que antecederam
2010]. Aunque el gobierno devaluó la moneda en enero [de 2010], de 2,15 a 4,3 por
dólar para la mayoría de transacciones de divisas oficiales, la moneda sigue
sobrevalorada. En el mercado paralelo o negro la tasa es de más de siete por dólar.
(WEISBROT, 2010, s/n)

Essa situação de sobrevalorização do câmbio torna as importações mais baratas e as
exportações mais caras, prejudicando assim os setores produtores de tradables (exceto
petróleo) do país, que perdem competitividade externa e, igualmente importante, impedindo o
incentivo à diversificação do parque produtivo nacional. Nesse sentido, a desvalorização em
2010 reverteu parte significativa da apreciação cambial, mas não o suficiente, com o que “si
Venezuela desea diversificar su economía hacia otros sectores que no sean el petrolero […]
muy probablemente necesitará un tipo de cambio más competitivo” (WEISBROT; RAY,
2010, p.18-19).
Na avaliação de Nakatani e Herrera (2008, p. 10)
o controle da inflação e da taxa de câmbio é continuamente contestado pelas classes
dominantes da Venezuela. Estas, através de meios legais (os direitos de propriedade)
ou ilegais (mercado negro) estão lutando continuamente contra o direito da
revolução Bolivariana de colocar em prática uma nova estratégia de
desenvolvimento através de instrumentos financeiros e monetários. Elas estimulam
um mercado negro ilegal de divisas elevando artificialmente a taxa de câmbio e
promovem a fuga de capitais. Reduzem e até suspendem a produção (ou escondem
as mercadorias) criando uma escassez fictícia e elevando os preços. [...] Além disso,
as transações no mercado negro são utilizadas pela imprensa defensora da oposição
burguesa para uma ativa propaganda política contra o governo.

Em termos do crescimento econômico, o que importa perceber é que não existe uma
restrição cambial tão forte que o impeça de avançar, ou seja, ainda que o câmbio determine
efetivamente uma inclinação da mescla setorial do crescimento em prol dos setores de bens e
serviços non-tradables, como aconteceu no ciclo expansivo anterior, a Venezuela é um país
exportador de petróleo – com as maiores reservas provadas de petróleo do mundo (OPEP,
2011) – e, portanto, muito dificilmente enfrentará restrições relacionadas à falta de moeda
estrangeira.123
Reitera-se que a retomada do ritmo de crescimento econômico venezuelano, que teve
início no quarto trimestre de 2010, tem como principal determinante, no âmbito das políticas
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Em seu Annual Statistical Bulletim – 2010/2011, a OPEP informou que, no ano de 2010, a Venezuela passou
a ser o país com as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, com 296,501 bilhões de barris,
ultrapassando assim a Arábia Saudita, cujas reservas somam 264,516 bilhões de barris. Para se ter uma ideia, as
reservas brasileiras são da ordem de 12,857 bilhões de barris (OPEP, 2011, p. 24). No anexo B, ao final da tese,
é possível observar na tabela B.5 os dados acima mencionados.
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macroeconômicas governamentais, o gasto público, isto é, nos termos tradicionais de uma
política de corte keynesiano, a retomada sustentada do crescimento está intimamente
relacionada à sustentação da demanda agregada, ou seja,
Si el gobierno mantiene niveles adecuados de demanda agregada – incluyendo un
compromiso de implementar políticas contra-cíclicas potentes, según sea necesario –
la economía venezolana crecerá, logrando que los avances en términos de empleo,
niveles de vida, reducción de pobreza e igualdad de ingresos que se dieron durante
la expansión anterior se sigan dando. Por supuesto que esto no está garantizado –
depende de si el gobierno tiene la voluntad de llegar a este compromiso con el
crecimiento, y mantenerlo. El gobierno también deberá asegurarse de que la
disponibilidad de moneda extranjera sea suficiente para cubrir las importaciones que
sirven como insumos en la producción. Si estos compromisos se cumplen, entonces
el crecimiento económico, así como los consecuentes avances sociales, puede
continuar por años, a pesar de las ineficiencias, estrategias de desarrollo (o falta de)
y de otros problemas económicos. Aunque existen varios analistas que predicen que
la economía venezolana está al borde de un inevitable (y muy anticipado) colapso,
no existe indicación alguna en los datos más recientes – o en los de la última década
– que sugieran que esto sea cierto. (WEISBROT; RAY, 2010, p.6-19)

Em linha com a argumentação apresentada anteriormente, destaca-se que, apesar dos
efeitos sobre o crescimento econômico venezuelano provocados pela crise econômicofinanceira internacional, seus impactos futuros sobre o comportamento do PIB parecem ter se
arrefecido, sendo a retomada do crescimento, ao final de 2010, uma tendência nesse sentido.
Em que pese essa afirmação, é inequívoco o efeito da crise sobre o projeto de transformações
em curso na Venezuela, o que fica claro quando se observa que o gasto público como
porcentagem do PIB caiu de 19,4% em 2008 para 18,5% em 2009 e para 15,4% em 2010. Por
outro lado, o gasto social como porcentagem do gasto público total saltou de 58,9% em 2008
para 64,6% em 2009 e para 70,0% em 2010 (os dados são apresentados na tabela 8 – seção
4.6).124
Destaca-se, por fim, que as transformações almejadas para a Venezuela no pós-1999,
vão além da garantia do crescimento econômico. No que diz respeito à política externa, em
2009, Venezuela, Equador, Cuba, Bolívia e Nicarágua firmaram o acordo e o tratado
constitutivo de um Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), com o
objetivo de que esse instrumento seja um facilitador das transações comerciais entre países no
âmbito da ALBA. De acordo com Severo (2010, s/n), em fevereiro de 2010 foi efetuada a
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Em dezembro de 2010, a secretaria executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, afirmou que a Venezuela,
juntamente com a Argentina, Brasil e Bolívia, foram os países da região latino-americana que mais reduziram a
desigualdade e a pobreza na última década. (Fonte: Portada Venezolana de Televisión. Disponível em:
<http://vtv.gob.ve>. Acesso em: 22 dez. 2010).
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primeira transação através desse sistema, entre Venezuela e Cuba, num montante equivalente
a 135 mil dólares e, em julho do mesmo ano, Venezuela e Equador realizaram a segunda
transação por intermédio do SUCRE no valor de US$2,4 milhões. O êxito do SUCRE
depende fundamentalmente: (i) de uma ampliação do baixo comércio entre os países que o
compõem e (ii) da busca de um equilíbrio comercial dado que “el instrumento de
compensación tendría muy poca utilidad en el caso de grandes asimetrías en las balanzas de
importación y exportación”.
As perspectivas, entretanto, são favoráveis, na medida em que a participação das
importações venezuelanas provenientes dos países pertencentes à ALBA aumentou de 2,1%
em 2006 para 3,3% em 2009 e para 4,9% no primeiro semestre de 2010 (um percentual
superior ao observado para o caso dos tradicionais parceiros comerciais da Venezuela – tendo
a relação comercial com a Alemanha, por exemplo, crescido 3,9%). Por outro lado, no ano de
2009, segundo o Informe de Gestión Anual de PDVSA, a Venezuela exportou muito mais do
que importou para os países pertencente à ALBA, sendo a única exceção nesse caso a Bolívia.
Note-se, portanto que “la utilización del SUCRE como alternativa al dólar tendrá un impacto
positivo mucho mayor para los demás países del ALBA que para Venezuela”, ou seja, em
linha com a proposta de integração regional soberana e solidária a que se propõe a ALBA,
este é
exactamente el compromiso que la principal economía del bloque debe asumir. Al
esforzarse para aumentar sus importaciones y al aceptar el pago de sus
exportaciones con SUCRE (a través de la compensación y no del dólar), Venezuela
está en verdad financiando los demás países. (SEVERO, 2010, s/n)

Em termos de avanços para a democracia que se pretende constituir na Venezuela,
destaca-se nesse período, mais especificamente ao final de 2010, o avanço rumo à
constituição do Estado Comunal mediante a aprovação da Ley Orgánica de las Comunas. A
referida lei define Estado comunal como sendo a
Forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de
derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el
poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobierno
comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno
y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y
venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del
estado comunal es la Comuna. (VENEZUELA, 2010, p.3)

A comuna é definida pela
integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos
culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las
actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los
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principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder
Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de
desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación. (VENEZUELA, 2010, p.4)

O principal objetivo das comunas é entendido como sendo a edificação do
estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación
protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las
políticas públicas, en la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las
comunidades organizadas, a través de la planificación del desarrollo social y
económico, la formulación de proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria,
la administración y gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso
de descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un sistema de
producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social, y la
disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia y la paz comunal,
como tránsito hacia la sociedad socialista, democrática, de equidad y justicia social.
(VENEZUELA, 2010, p.4)

Em seu artigo 10, a Lei afirma que “la iniciativa para la constitución de la Comuna
corresponde a los consejos comunales y a las organizaciones sociales que hagan vida activa
en las comunidades organizadas” (VENEZUELA, 2010, p.5). A Lei, portanto, procura
regulamentar e impulsionar o funcionamento das comunas, para as quais os conselhos
comunais terão papel crucial. No entanto, diante da sua atualidade, o que se pode afirmar é
que a Lei encontra-se em processo de implantação, bastante desigual, ao largo do território.125
Diante do exposto até o momento, o objetivo da próxima seção é traçar um balanço
preliminar da Venezuela no período compreendido entre 1999 e o início de 2011, avançando
na discussão acerca dos avanços e contradições do projeto de transformações proposto para o
país com a chegada de Hugo Chávez ao poder.

4.6 Um balanço preliminar da Venezuela no período de 1999 ao início de 2011
Ao assumir a presidência da Venezuela em 1999, Hugo Chávez dá início a um projeto
de transformações originalmente denominado de Revolução Bolivariana, sendo a sua primeira
expressão uma nova Carta Magna, a Constituição da República Bolivariana da Venezuela,
aprovada mediante referendo popular em dezembro do mesmo ano. Após as eleições de 2006,
o projeto de transformações ganha novos contornos, como que, tratar-se-ia agora da
construção do Socialismo do Século XXI. Embora se trate de um projeto recente, é possível
125

Uma análise acerca da democracia participativa e da experiência dos conselhos comunais na Venezuela é
oferecida por Mendes (2011).
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visualizar algumas linhas tendenciais em termos políticos, econômicos e sociais do projeto de
transformações, de forma a constituir um balanço preliminar do mesmo.
Segundo Maringoni (2006, p. 188), o Bolivarianismo “é um coquetel ideológico de
contornos imprecisos, que representa uma leitura muito particular do que já foi chamado pelo
historiador venezuelano Germán Carreras Dantas de culto a Bolívar”. Para Carreras, a
exaltação da figura de Bolívar não é apenas manifestação de patriotismo exacerbado, mas se
constitui num recurso ideológico que possibilitou uma espécie de compensação diante do
“desalento causado pela frustração de uma emancipação nacional que não se completou, cuja
justificação era a regeneração da sociedade corrompida pelo colonialismo”. Como a figura de
Simon Bolívar foi apropriada por todas as classes sociais da Venezuela, transformou-se em
um elemento de unidade nacional. Nesse sentido,
A principal contribuição no terreno dos valores feita pelo presidente venezuelano
[Hugo Chávez] tem sido mostrar ao povo que sua trajetória e suas lutas têm história.
Ela está solidamente fincada nas guerras de independência, nos embates contra o
domínio espanhol e na luta anti-oligárquica empreendida na Guerra Federal [...].
Chávez tenta mostrar à população que ela deve ser o sujeito de sua história, daí a
expressão que usa constantemente, de querer construir uma democracia participativa
e protagonista. A isso tudo ele chama de bolivarianismo, um conceito em
permanente mutação.

De acordo com Lander (2009, s/n), no início, a Revolução Bolivariana, mais que um
projeto de país e uma ideia que desse resposta a como seria a economia e o sistema político,
tinha um enunciado de caráter valorativo geral intimamente relacionado às ideias de
liberdade, equidade, solidariedade, autonomia, sendo duas categorias particularmente
importantes, povo e soberania, com o que se constitui a noção medular de todo discurso
bolivariano: a soberania popular. Nesse sentido, foi muito insistente nos discursos de Chávez
que antecederam a vitória em 1999 a ideia de que havia a necessidade de construção de uma
alternativa ao neoliberalismo, mas também uma visão crítica da experiência do Socialismo do
Século XX e da democracia liberal (puntofijista na Venezuela) que havia fracassado.
Com relação a esse último aspecto, Ouriques (2005, p. 143-144) deixa claro que as
eleições periódicas na Venezuela durante a vigência do Pacto de Punto Fijo “outorgaram para
o pensamento dominante o ‘caráter democrático’ ao regime, sobretudo quando comparado
com a maioria dos países da região que, neste momento, estavam submetidos a ditaduras
militares”. Nesse sentido, qual seria a alternativa proposta pela Revolução Bolivariana? A
constituição de uma “democracia participativa e protagônica em que as massas dão vida ao
sistema na medida em que está baseada na soberania popular”.
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Na constituição de 1999, a Revolução Bolivariana toma contornos mais claros. O texto
constitucional deixa manifesta a complementaridade entre a democracia representativa
(mantendo-se, portanto, as instâncias básicas da institucionalidade democrático-liberal, em
especial a separação de poderes) e a democracia participativa e protagônica. Maya (2006, p.
1260) explica que a constituição de 1999
estabeleceu a mudança de uma democracia representativa para uma democracia
participativa e protagonista. Mantiveram-se os dispositivos da democracia
representativa, mas se outorgou preeminência a mecanismos de democracia direta
para a gestão em todos os níveis da administração pública, e para todas as atividades
de formulação, planejamento, aplicação e controle de políticas. A participação em
todos os âmbitos da ação estatal foi estabelecida como o aspecto crucial de uma
mudança qualitativa na cidadania e, com isso, na democracia venezuelana.

Trata-se, portanto, de uma reorientação política radical. A Revolução Bolivariana
pode, nesse sentido, ser entendidacomo a proposição de “uma forma de democracia social
radical”, à época “totalmente inaceitável para o Consenso de Washington e suas instituições”
(ALI, 2008, p. 59), isto é, trata-se de uma perspectiva absolutamente contra a corrente do que
vinha sendo implementado no restante da América Latina, dado ser este o momento de plena
hegemonia do Consenso de Washington, e das políticas neoliberais de ajuste estrutural que
lhe correspondem, na maior parte região. Dessa forma, a constituição não somente preservou,
mas aprofundou a garantia de direitos sociais e econômicos fundamentais, num contexto de
hegemonia do neoliberalismo.
Para Sader (2009), a Venezuela pós-1999 é uma sociedade na qual se instaura uma
prolongada disputa pela hegemonia ou, analogamente, uma formação social em disputa
hegemônica, sendo que, na maior parte dos países que defendem o antineoliberalismo, ainda
que alguns mais e outros menos radicais, a legitimidade desse tipo de projeto se dá por meio
das políticas sociais. Ou seja, ainda que se leve em consideração que sob a forma de
organização capitalista qualquer formação social se divide em classes sociais, o caso da
Venezuela mostra a conformação de uma disputa por projetos alternativos de sociedade, do
qual o projeto de transformações bolivariano saiu fortalecido nos últimos anos.
Nas palavras de Hugo Chávez, em discurso proferido em 2003,
la esencia de la Revolución es la transformación del modelo socio-económico, es
decir la lucha contra la pobreza, pero a nivel estructural. Es la transformación del
modelo económico rentístico, del modelo económico dominante, del modelo
económico excluyente, del capitalismo neoliberal […]. […] el conjunto de acciones
que nos va a permitir avanzar en esa dirección es crear un nuevo modelo socioeconómico tal como lo dice la Constitución. [...] la Agenda Bolivariana [...] tiene
una primera parte que es como superficial, una primera parte que quiere atacar el
desempleo […]. El programa de las tierras, el programa del financiamiento de la
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producción, de la dotación de maquinarias, un programa de construcción de
hospitales, de ambulatorios, el programa de vacunación, de atención a los enfermos
de sida; es un programa social y económico […] La parte estructural de la Agenda es
la que nos va a permitir crear las bases de nuevo modelo de economía no petrolera o
más allá del petróleo, un modelo de economía diversificada, productiva, que genera
empleo, valor agregado […]. (apud BILBAO, 2008)

Nesse sentido, segundo Ouriques (2005, p. 132), qualquer projeto democrático
proposto para os países latino-americanos precisa “resolver três aspectos fundamentais da
vida social: soberania nacional, justiça social e exercício democrático do poder”, De forma
mais específica, os principais elementos constantes do projeto de transformações na
Venezuela pós-1999 são, portanto: o avanço da soberania nacional (o que toma a forma de
uma luta anti-imperialista, seja quando o Estado venezuelano retoma o controle soberano dos
recursos petroleiros nacionais, seja quando propõe uma integração latino-americana soberana
e solidária), o exercício democrático do poder (expresso na Constituição de 1999 e praticado
mediante referendos revocatórios, referendos para propor ou revogar leis, mecanismos
democráticos de controle da gestão pública – do qual os conselhos comunais são exemplos –,
modalidades participativas no terreno da produção – como é o caso das Empresas de
Producción Social, cooperativas, etc) e, por fim, a justiça social (manifesta no país pela
redistribuição do excedente econômico proveniente do petróleo por intermédio do Estado).
Todos esses elementos, em conjunto, apontam para um projeto de transformações cujo cerne é
a constituição uma efetiva democracia, porque abarca o âmbito político e também econômico.
O exercício da soberania nacional, entendida em sua dimensão do efetivo controle dos
recursos do petróleo por parte do Estado, é, portanto, condição indispensável para a existência
e avanço do projeto de transformações. Esse exercício permite que o Estado venezuelano
transforme as políticas sociais, ou de justiça social, em um instrumento de transformação
social que mobiliza e organiza as massas a partir de seus interesses. Por esta razão, a tentativa
de caracterizar a Revolução Bolivariana como “populista”, no sentido pejorativo que o
conceito ganhou na última década, esconde interesses inconfessáveis, sendo que, de forma
contrária a essa perspectiva,
desde uma perspectiva histórica podemos caracterizar as transformações
bolivarianas como anti-populistas no sentido de que as massas ganham
protagonismo político e social e se interessam pela participação nos assuntos
nacionais de maneira crescente. (OURIQUES, 2005, p. 140-141)

Em termos práticos, o projeto de transformações proposto para a Venezuela encontrase plasmado na Constituição de 1999 e em outros documentos oficiais, bem como em diversas
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leis aprovadas ao longo desse período. Na percepção de Maya (2006, p. 1263), esses
documentos seriam “insuficientes para ter uma idéia acabada sobre a natureza do projeto e de
seu potencial para uma mudança contra-hegemônica”. Entretanto, alguns enunciados neles
contidos levaram vários “estudiosos a considerar que a proposta dá efetivamente passos
importantes nessa direção”. Dentre esses elementos, destacam-se, (i) “a permanência da
centralidade do Estado na orientação e na regulação da atividade econômica”, (ii) “uma
reforma petrolífera que mantém a propriedade estatal da indústria petrolífera e restabelece as
funções de planejamento, supervisão e controle do Estado sobre a política do setor”, (iii) “o
impulso a diversas formas de economia social, em oposição à exclusividade da propriedade
privada e ao individualismo da concepção neoliberal”, (iv) “uma democracia participativa que
busca expandir as relações democráticas a todas as esferas da vida política, social e
econômica”, (v) “a concepção universal dos direitos sociais, em contraste com os enfoques
voltados para as políticas sociais desenhadas nos programas de reestruturação econômica
[neoliberais dos governos antecedentes]” e, por fim, (vi) “uma ampliação dos direitos
humanos em geral, incluindo os direitos dos povos indígenas”
Severo (2009, p. 287-288) afirma que as transformações contam com um Projeto
Nacional que possui linhas gerais bastante definidas. Assim, a ideia amplamente difundida
segundo a qual existiria no país uma economia artificial e assistencialista, seria um grande
equívoco, na medida em que existem planos de desenvolvimento de curto, médio e longo
prazo, inicialmente articulados no Plan de Desarrollo Económico e Social de la Nación 20012007 e, posteriormente, no Proyecto Nacional Simón Bolívar (também chamado de Plan
Económico e Social de la Nación 2007-2013 ou Primer Plan Socialista).
Um primeiro aspecto a se destacar no período em análise é o crescimento sustentável
da economia venezuelana, ainda que este tenha sido entrecortado, como analisado nas seções
anteriores, por duas grande crises: (i) em 2002-2003, levada a cabo pelas elites nacionais e
internacionais contrárias ao projeto de transformações – e cujas manifestações mais acabadas
de repúdio se traduziram no golpe de Estado em 11 de abril de 2002, no paro e sabotagem
petroleira que teve início em dezembro de 2002 e se desfez em fevereiro de 2003 e no
referendorevocatorio de 2004, e (ii) a crise econômico-financeira internacional que teve
início em 2007 nos Estados Unidos e cujos efeitos sobre o crescimento econômico da
Venezuela se fariam sentir, de forma mais acentuada, em 2009. Ambos os movimentos podem

231

ser visualizados no gráfico 2, que mostra o impacto sobre a atividade petroleira, não-petroleira
e o PIB consolidado.

Gráfico 2 – Venezuela: Produto Interno Bruto (% anual) – 1998/ 2011*
(preços constantes de 1997)
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em: 28 jul. 2011.

Em termos da diversificação da estrutura produtiva – cujos objetivos são avançar na
soberania nacional e reduzir a dependência do petróleo –, a tabela 6 mostra que a participação
da atividade petroleira no PIB caiu de 18,7% em 1997 (tendo alcançado 19,2% em 1999) para
11,7% em 2010 (elevando-se para 12,0% no primeiro trimestre de 2011). Por outro lado, a
atividade não petroleira saltou de 72,4% do PIB em 1997 para 77,3% em 2010. Nesse caso,
mostraram avanço de participação relativa no PIB não-petroleiro, entre 1997 e 2010, os
seguintes setores: eletricidade e água, comércio e reparações, comunicações, finanças e
seguros, serviços com fins não-lucrativos e serviços governamentais – indicando, portanto,
um incremento no gasto público. Considerando-se que os setores de construção e habitação
mantiveram suas participações relativas no PIB não-petroleiro, apresentaram decréscimo na
participação relativa os setores de mineração, transportes e armazenagem e, por fim, bens
manufaturados.
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Tabela 6 – Venezuela: PIB real por setor de atividade (%) – 1997/ 2011
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011**
Atividade Petroleira

18,7

18,7

19,2

18,9

18,1

17,1

18,2

17,5

15,6

13,8

12,4

12,1

11,6

11,7

12,0

Atividade não-petroleira

72,4

72,2

71,4

71,8

72,2

74,5

74,7

73,4

74,6

75,5

75,9

76,2

77,4

77,3

76,7

Mineração
Bens Manufaturados
Eletricidade e Água
Construção
Comércio e reparações
Transportes e armazenagem
Comunicações
Finanças e seguros
Habitação
Serviços com fins não-lucrativos
Serviços governamentais

0,7
17,7
2,0
7,2
8,4
3,7
2,3
2,4
9,9
4,5
10,7

0,6
17,4
2,1
7,3
8,2
3,5
2,5
2,4
10,0
4,5
10,6

0,6
16,6
2,1
6,4
8,3
3,2
2,7
2,2
10,1
4,7
10,8

0,7
16,8
2,2
6,4
8,4
3,4
2,7
2,1
9,8
4,6
10,7

0,7
16,9
2,2
7,0
8,5
3,3
2,8
2,1
9,8
4,5
10,6

0,8
16,1
2,4
7,1
8,1
3,2
3,2
1,9
10,7
4,9
11,6

0,8
16,2
2,6
4,6
7,9
3,2
3,3
2,3
10,9
5,3
13,2

0,8
16,7
2,4
4,9
8,6
3,4
3,1
2,7
10,2
4,9
12,4

0,7
16,8
2,4
5,3
9,4
3,5
3,4
3,4
10,0
4,8
12,1

0,7
16,7
2,3
6,6
10,2
3,5
3,9
4,4
9,8
5,1
11,4

0,6
15,9
2,2
7,0
10,6
3,8
4,4
4,8
9,9
5,2
11,1

0,6
15,3
2,2
7,4
10,4
3,7
5,0
4,3
9,5
5,4
11,1

0,5
14,8
2,4
7,6
9,9
3,5
5,8
4,3
9,7
5,7
11,7

0,5
14,5
2,3
7,2
9,4
3,5
6,4
4,1
9,8
5,8
12,2

0,5
15,1
2,4
5,3
9,6
3,3
7,4
4,3
10,3
5,8
11,6

8,8
5,6
2,6

9,1
5,7
2,6

9,4
6,1
2,3

9,3
6,2
2,1

9,7
6,1
2,2

8,4
6,6
2,1

7,1
7,0
2,6

9,2
6,3
3,1

9,8
6,4
3,9

10,7
6,0
5,0

11,7
6,0
5,5

11,7
6,0
4,7

11,1
6,2
4,8

11,0
6,2
4,5

11,3
6,0
4,9

Impostos líquidos s/ produção
Outros***
Menos: Serviços de intermediação
financeira medidos indiretamente

* dados preliminares** dados referentes ao primeiro trimestre de 2011
*** Inclui: Agricultura, Restaurantes e Hotéis privados, assim como diversas atividades públicas.
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em: 28 jul. 2011.

A queda da participação relativa da atividade petroleira no PIB é resultado: (i) da
manutenção dos níveis de produção petroleira (atividades de extração e refino) e (ii) da
própria ativação dos setores não-petroleiros, isto é, os recursos do setor petroleiro têm sido
utilizados para estimular a superação da economia petroleira. Esse processo, por outro lado,
não se constitui sem contradições; isso porque, durante os cinco anos de expansão econômica
que antecederam a recessão de 2009, a sobrevalorização cambial na Venezuela provocou o
barateamento das importações, enquanto as exportações não-petroleiras se tornavam cada vez
mais caras. Como consequência, a indústria manufatureira manteve quase constante sua
participação no PIB, em torno de 16%. As desvalorizações cambiais, principalmente a que
teve lugar no início de 2010, reverteram parte significativa da sobrevalorização, mas não de
forma completa. Assim, o decréscimo da participação da indústria manufatureira entre 1997 e
2010 indica que “a redução da dependência do país em relação aos bens importados e ao
coeficiente de importações ainda é insuficiente” (NAKATANI; HERRERA, 2008, p. 2).
Com relação à participação do setor público nas exportações, como porcentagem do
total (como apresenta a tabela 7), estas aumentaram de 76,6% em 1997 para 94,7% em 2010.
Em que pese esse significativo avanço, a participação do setor privado na exportação de
petróleo saltou de 0,2% em 1997 para 15,9% em 2007, o que “demonstra o avanço do
investimento privado, apesar da oposição da classe dominante à renacionalizacão das reservas
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de petróleo e das restrições instituídas pela Constituição de 1999 e da Lei Orgânica de
Hidrocarbonetos de 2001” (NAKATANI; HERRERA, 2008, p. 3-4).
Tabela 7 – Venezuela: exportações e importações de bens (%) – 1997/2011
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Exportações de bens (Fob)
Público total
Público petróleo
Público outros bens
Privado total
Privado petróleo
Privado outros bens
Importações de bens (Cif)
Público total
Público petróleo
Público outros bens
Privado total
Privado petróleo
Privado outros bens

84,3
76,6
7,7
15,7
0,2
15,5

76,5
68,4
8,1
23,5
0,4
23,1

83,5
78,3
5,2
16,5
1,5
15,0

84,0
79,5
4,4
16,0
3,6
12,4

81,0
76,2
4,8
19,0
5,4
13,6

75,5
71,0
4,5
24,5
9,4
15,1

72,9
68,8
4,1
27,1
12,1
15,0

74,1
70,5
3,7
25,9
12,4
13,5

74,3
70,8
3,5
25,7
15,6
10,1

76,2
73,1
3,1
23,8
15,3
8,5

13,4 12,1 11,3 12,9 11,5 13,9 23,7 15,3 15,3 17,7
7,1 6,9 4,9 6,0 6,2 7,2 11,1 9,1 9,6 12,1
6,3 5,3 6,4 6,9 5,2 6,7 12,6 6,2 5,7 5,6
86,6 87,9 88,7 87,1 88,5 86,1 76,3 84,7 84,7 82,3
1,3 2,1 5,1 4,1 3,0 2,5 1,7 1,3 0,4 0,5
85,3 85,8 83,6 83,0 85,5 83,6 74,6 83,3 84,3 81,8

77,7 95,8 96,9 97,2
74,9 93,7 94,1 94,7
2,8 2,1 2,8 2,5
22,3 4,2 3,1 2,8
15,9 −
−
−
6,4 4,2 3,1 2,8

97,3
94,9
2,4
2,7
−
2,7

19,1
9,0
10,1
80,9
0,5
80,3

38,8
12,3
26,5
61,2
−
61,2

21,5
8,6
12,9
78,5
−
78,5

24,2
10,3
13,8
75,8
−
75,8

34,2
14,5
19,7
65,8
−
65,8

* dados referentes aos dois primeiros trimestres do ano
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em: 28 jul. 2011.

Pelo lado da oferta de bens importados, as importações totais de bens (petróleo e
outros bens) por parte do setor público aumentaram de 13,4% em 1997 para 34,2% em 2010,
enquanto do setor privado recuou de 86,6% para 65,8% no período, o que, se por um lado
denota o significativo esforço do governo no sentido de prover a população com produtos
básicos (sendo este um importante elemento no auxílio ao controle da inflação), por outro
lado, demonstra igualmente que o desenvolvimento nacional, ou aumento da capacidade
produtiva independente, ainda é insuficiente.
É preciso destacar ainda, como mostra a tabela 7, que as exportações de petróleo têm
aumentado sua participação no total exportado (tendo a exportação pública saltado de 83,5%
em 1999 para 94,9% no primeiro trimestre de 2011, enquanto a privada passou de 1,5% em
1999 para 15,9% em 2007), sendo que dois elementos explicam esse movimento: (i) a alta dos
preços internacionais do petróleo, o que conduz a um aumento da participação relativa das
exportações petroleiras no total exportado – o gráfico 3 a seguir mostra esse movimento de
alta, e (ii) a decisão deliberada do governo de restringir as exportações primárias e garantir o
abastecimento de produtos como alumínio, ferro, aço, madeira, cimento, ureia, metanol,
pescados e plástico, aos produtores nacionais como forma de alavancar o desenvolvimento, o
que também encolhe a participação relativa das exportações não-petroleiras (SEVERO, 2009,
p. 297).
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Gráfico 3 – Petróleo: preço do barril em US$ (mensal) – fev-1999/jul-2011
Fonte: Fundo Monetário Internacional. Disponível em: <www.imf.org>. Acesso em: 04 set. 2011.

Em que pese a dificuldade que o aumento das importações representa para a maior
diversificação do parque produtivo nacional, é preciso destacar que o governo, em parceria
com o setor privado, avançou na reativação de unidades produtivas que haviam sido
paralisadas durante os anos 1980 (crise da dívida externa), anos 1990 (desindustrialização
neoliberal) e anos 2002-2003 (golpe de Estado, paro e sabotagem petroleira). Como resultado
disso, se verificou um incremento dos investimentos e das importações de bens de capital
desde 2003 (SEVERO, 2009, p. 292) – o que fica evidente quando se observa a formação
bruta de capital fixo como porcentagem do PIB, graficamente representado a seguir.126
O gráfico 4 mostra que, durante o ano de 2003, em função da crise interna, a taxa de
formação bruta de capital fixo (pública e privada) atingiu 16% do PIB, avançando para 34,7%
em 2007 e fechando 2009 em 23,4% – já sob efeito da crise econômico-financeira
internacional.127 O gráfico 4 deixa claro ainda que, em momentos de crise, interna ou
internacional, o capital privado se retira dos investimentos, o que fica bastante evidente em
126

Nesse caso é importante destacar também o caso de fábricas recuperadas “con la participación activa e
protagónica de los trabajadores”, dentre os quais se destacam os casos da “Industria Venezolana de Papel
(INVEPAL), la Industria Venezolana de Válvulas (INVEVAL), la Industria Venezolana de Textiles
(INVETEX), la Planta de Leche en Polvo de Parmalat” (ÁLVAREZ, 2009, p. 190).
127
“Según la CEPAL, la tasa de inversión promedio en América Latina es del 20% del PIB, insuficiente para
garantizar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población” (SEVERO, 2009, p.
293).
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2003, sendo que, a partir de então, o setor público assume a dianteira na promoção do
investimento, inclusive como forma de compensar a retirada da iniciativa privada – ou seja,
trata-se de uma demonstração da maior centralidade do Estado na orientação e na regulação
da atividade econômica.

Gráfico 4 – Venezuela: Formação Bruta de Capital Fixo (% do PIB) – 1997/2009
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em: 28 jul. 2011.

Da observação geral da estrutura das importações, se verifica, entre 2004 e 2007, um
aumento da compra de bens de consumo para satisfazer a crescente demanda interna, sanar o
desabastecimento e frear a inflação; por outro lado, o país investiu na obtenção de máquinas,
componentes e equipamentos que possibilitassem o avanço do processo de industrialização –
ainda que, como ressaltado anteriormente, seja imprescindível intensificar ainda mais esse
processo, bem como a diversificação da atividade produtiva, reduzindo a dependência
econômica em relação ao petróleo.128
Ainda sobre a relação entre importações e os preços internos, esta tem mantido, ao
longo do período em análise, um comportamento errático, isto é, para satisfazer o aumento da

128

Aqui cabe destacar outra questão importante, tal como analisa Severo (2010), qual seja, apesar da Venezuela
ter diminuído a participação norte-americana em sua pauta importadora de 32,8% em 2003 para 28,2% em 2010,
os Estados Unidos continua sendo o principal provedor do país. No entanto, na contramão desse processo, se
observa um acelerado processo de crescimento da participação chinesa que avançou, no mesmo período, de 2,1%
para 11%.
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demanda interna, como resultado do crescimento econômico, o governo tem recorrido às
importações, mas, ao mesmo tempo, o esforço para impulsionar a oferta doméstica e diminuir
a oferta externa é significativo. Como explica Severo (2009, p. 293):
afortunadamente sigue viva la preocupación frente al clásico problema de las
economías subdesarrolladas y mono-exportadoras de productos primarios: es natural
que un país relativamente poco industrializado aumente sus importaciones en un
momento de fuerte entrada de divisas, como el actual. Por lo demás, con el alza de
las importaciones petroleras, la demanda interna tiende a crecer a un ritmo mucho
más intenso que la capacidad de respuesta de la oferta doméstica, presionando el
incremento de los precios. Al mismo tiempo, el fuerte ingreso de divisas petroleras
estimula la sobrevaluación de la tasa de cambio real y provoca aún más el aumento
de las importaciones.

No que diz respeito especificamente à inflação, como destacado na seção anterior,
apesar de elevada, encontra-se num patamar baixo quando comparada aos níveis históricos do
país. Como demonstra o gráfico 5 a seguir, o índice de preços ao consumidor (IPC) em 1996
foi de 99,9%, no ano de 1999 o IPC fechou em 23,6%, voltou a aumentar nos anos de 2002 e
2003 em função da crise (quando atingiu 22,4% e 31,1%, respectivamente) e apresentou novo
repique a partir de 2006 – destacadamente em 2008, quando atinge 30,9%. No ano de 2010, o
IPC foi de 27,2%.

Gráfico 5 – Venezuela: Índice de preços ao consumidor (% anual) – 1990/2010*
*Os dados de 2008, 2009 e 2010 são do Banco Central da Venezuela.
Fonte: Banco Mundial. Disponível em: <http://datos.bancomundial.org>. Acesso em: 04 set. 2011.
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A inflação, de fato, não tem sido a meta principal do governo – ainda que isso não o
impeça de adotar medidas no sentido de contorná-la –, com o que a prioridade nos últimos
anos tem se voltado para o crescimento econômico com justiça social. Isso significa dizer que
a inflação, desde o ponto de vista do governo, tem sido interpretada numa perspectiva
histórica e não conjuntural. A luta contra a inflação na Venezuela é um tema complexo que
deixa patente “la dificultad de una nación desenrollarse del esquema de la dependencia y
también la necesidad de ingeniarse providencias propias, que sean adoptables a la realidad
específica del país”; isso porque, em que pese a postura governamental de vislumbrar o
desenvolvimento nacional como meta a ser seguida, “todavía existen directivos de entes
públicos que defienden el aumento de las tasas de interés, la reducción de los gastos públicos
y de los créditos populares como forma de detener la inflación”. O governo, por sua vez, tem
atacado a inflação em três frentes: (i) através de um esforço orientado para o aumento da
produção (oferta) nacional; no entanto, diante de sua estrutura produtiva distorcida, isto é,
uma economia historicamente importadora, a produção nacional não satisfaz toda a demanda,
principalmente se se considera a expansão da demanda com a incorporação de importantes
setores populares e também da classe média ao mercado consumidor nos últimos anos, (ii)
usando as importações para cobrir a crescente demanda interna – nesse sentido, as compras do
exterior têm crescido bastante, como demonstrado anteriormente, ainda que se tenha
priorizado bens de capital, máquinas e equipamentos – por conta disso, é natural concluir que
as importações, pelo menos no curto e médio prazos, tendem a dificultar o desenvolvimento
da indústria venezuelana e (iii) por fim, o governo emite bônus da dívida cuja função é
esterilizar o excesso de moeda nacional em circulação (SEVERO, 2009, p. 299-301).
No que tange à relação entre o câmbio, a inflação e a industrialização, é possível
afirmar que a sobrevalorização cambial foi utilizada para dar fôlego ao processo de
industrialização, na medida em que isso torna as importações mais baratas, viabilizando um
maior acesso aos bens de capital e intermediários – ainda que o efeito sobre os demais setores
da economia não seja o mesmo e tampouco uniforme. Por outro lado, o governo teria evitado
desvalorizar o câmbio porque isso estimularia ainda mais o aumento da inflação – o que
também explica a opção pela sobrevalorização, como discutido na seção anterior. O gráfico 6
mostra a efetiva sobrevalorização cambial principalmente no período de 2002 a 2006. A partir
de 2007, até como efeito da crise internacional, essa sobrevalorização tem certa reversão.
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Gráfico 6 – Venezuela: Índice da taxa de câmbio efetiva real (2000 = 100) – 1999/2009
Fonte: Banco Mundial. Disponível em: <http://datos.bancomundial.org>. Acesso em: 04 set. 2011.

No entanto, como apresentado no gráfico 7 a seguir, é preciso novamente destacar que,
diante: (i) das reservas internacionais do país (que saltaram de US$15,11 bilhões em 1999
para US$34,32 bilhões em 2009), (ii) da pequena dívida externa (que, como proporção do
produto nacional bruto, caiu de 42,5% em 1999 para 16,7% em 2009) e (iii) do seu grande
superávit em conta corrente (como mostra a estrutura do Balanço de Pagamentos presente no
anexo B – tabela B.7, segundo a qual o superávit em transações correntes saltou de US$ 2,11
bilhões em 1999 para US$ 14,37 bilhões em 2010), “el gobierno dispone de diversas
herramientas para estabilizar y reducir la inflación – así como para ajustar eventualmente la
moneda – sin tener que sacrificar el crecimiento de la economia” (WEISBROT;
SANDOVAL, 2008, p. 5).
No que diz respeito ao Balanço de Pagamentos, para além do assinalado
anteriormente, sua análise mostra ainda que, apesar do aumento das importações, se verifica
um bom desempenho do saldo em transações correntes. Já as contas de capital e financeira,
apresentam déficits – esta última para todo o período considerado. Historicamente, o déficit
nessas contas é explicado pela significativa remessa de recursos para fora do país, levado a
cabo, principalmente, por empresas privadas nacionais e internacionais. A essa remessa, que
persiste na atualidade, acrescenta-se nos últimos anos um déficit produzido pelo próprio setor
público, principalmente na conta capital, e que se deve ao montante de indenizações pago às
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empresas nacionalizadas, sendo muitas delas estrangeiras – também aqui um avanço rumo à
maior soberania nacional, principalmente quando se considera o caso da efetiva
nacionalização do petróleo.

Gráfico 7 – Venezuela: Reservas internacionais (c/ ouro, US$ bilhões) e Dívida externa
acumulada (% PNB) – 1999/ 2009
Fonte: Banco Mundial. Disponível em: <http://datos.bancomundial.org>. Acesso em: 04 set. 2011.

As etapas até aqui analisadas do projeto de transformações proposto para a Venezuela
expõem o caráter cíclico das variáveis. Em que pese essa constatação, a expansão econômica
anterior a 2009 e o expresso objetivo do governo de “sembrar el petroleo” se traduziram em
importantes avanços em termos de políticas sociais, ou seja, rumo à justiça social. Aqui uma
outra ressalva é importante: a que diz respeito às limitações dos indicadores sociais para
medir a realidade, sobretudo quando se trata de um processo que, apesar de ter se desatado,
está em plena transformação. Nos termos de Weisbrot e Ray (2010, p.7):
Esta expansión duró casi seis años, resultando en un crecimiento económico
acumulado récord para el país con una expansión en el PIB de 95 por ciento desde
un punto mínimo en el primer trimestre de 2003 hasta un máximo en el cuarto
trimestre de 2008. Durante esta expansión, la pobreza se redujo en un 47 por ciento
y la pobreza extrema en un 70 por ciento […]. El gasto social real por persona se
triplicó y se pusieron en marcha programas públicos en salud y educación con una
cobertura altamente ampliada. La tasa de desempleo se redujo a la mitad y se dieron
grandes aumentos en términos de empleo. Cabe mencionar también que según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas,
Venezuela tuvo la reducción en la desigualdad más marcada en el continente
americano durante esta expansión.
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O gráfico 8 na sequência mostra que o número de domicílios não-pobres correspondia
a 57,2% no primeiro semestre de 1999, saltando para 76,2% em 2009. Para o mesmo período,
o número de domicílios pobres saiu de 42,8% para 23,8%, o número de pobres não-extremos
caiu de 26,2% para 17,9% e o percentual de pobreza extrema caiu de 16,6% para 5,9%. Notese que nos anos de 2003-2004, em função da crise, o número de domicílios pobres e em
situação de pobreza extrema aumenta sobremaneira.
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Gráfico 8 – Venezuela: domicílios pobres segundo linha de renda (%) – 1997/2009
Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Disponível em: <www.ine.gov.ve>. Acesso em: 29 ago. 2011.
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A tabela 8 a seguir mostra ainda que o investimento público social no país, como
porcentagem do PIB, saltou de 12,8% em 1999 para 22,0% em 2006, voltando a retroceder
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Segundo o Instituto Nacional de Estadística (INE), os indicadores de pobreza são calculados a partir do
processamento dos dados provenientes das Encuestas de Hogares por Muestreo e da Encuesta de Precios y
Consumo, ambas calculadas pelo próprio Instituto. A metodologia utilizada estima a pobreza através da
comparação da renda da família com a Linha de Pobreza. A Linha de Pobreza, por sua vez, relaciona o montante
de renda com o preço de um conjunto de alimentos e o custo dos serviços prioritários para a saúde e educação,
elementos integrantes da cesta básica. Para a construção da Linha de Pobreza, se considera uma estimação de
uma cesta integrada por um conjunto de alimentos suficientes para cobrir as necessidades nutricionais da
população, estimadas pelo INE em 2200 calorias diárias por pessoa. Distinguem-se dos valores da cesta: o valor
da cesta de alimentos (Canasta Alimentaria) e um múltiplo dessa cesta (Canasta Básica). Assume-se que a cesta
básica incorpora, além do custo dos nutrientes, aquele correspondente aos produtos e serviços que cobrem um
conjunto de necessidade básicas não-alimentares. O custo da cesta básica se determina da seguinte forma: cesta
básica £ × cesta alimentar; onde £ é um coeficiente que mede a relação entre o gasto não-alimentar e o gasto
alimentar das famílias. Para a Venezuela, na atualidade, se utiliza o valor 2, estimado a partir da pesquisa de
Presupuestos Familiares de 1998 (Disponível em: <www.ine.gov.ve>. Acesso em: 29 ago. 2011).
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nos anos seguintes, e fechando 2010 em 15,4%. Já o gasto social como porcentagem do gasto
público total saiu de 52,1% em 1999 para 70% em 2011.130
Tabela 8 – Venezuela: investimento público social (% do PIB) – 1990/2010
Ano Gas to s ocial
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

12,8
14,9
16,7
16,3
16,7
18,1
17,5
22,0
21,7
19,4
18,5
15,4

Ano Gas to s ocial
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

52,1
50,5
52,8
55,4
53,3
61,4
57,8
55,1
61,3
58,9
64,6
70,0

Ano

Educação

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

38,1
36,0
34,1
35,2
34,9
33,2
32,8
29,1
26,9
32,6
34,8
30,9

Gas to Público como % do PIB
De s e nvolvime nto
Cultura e
Ciê ncia e
Social
Comunicação Social Te cnología
4,9
2,5
1,6
2,3
1,1
0,2
0,1
5,4
2,6
2,6
2,7
1,1
0,3
0,2
5,7
3,0
2,4
3,8
1,2
0,2
0,4
5,7
3,4
2,4
3,2
1,1
0,2
0,3
5,8
2,5
2,1
4,2
1,6
0,4
0,1
6,0
3,2
2,5
4,0
1,8
0,3
0,3
5,7
2,6
3,0
3,8
1,7
0,4
0,3
6,4
3,7
3,8
4,9
2,5
0,4
0,2
5,9
4,5
2,9
4,9
2,9
0,4
0,3
6,3
3,0
2,4
4,7
2,1
0,4
0,3
6,4
2,5
1,7
4,8
2,3
0,4
0,2
4,8
2,5
1,4
4,9
1,4
0,3
0,2
Gas to Social como porce ntage m do Gas to Público Total
De s e nvolvime nto
Cultura e
Ciê ncia e
Educação Saúde Habitação Se guridade Social
Social
Comunicação Social Te cnologia
19,9
10,3
6,6
9,3
4,6
0,8
0,6
18,2
8,9
8,9
9,1
3,6
1,0
0,8
18,0
9,4
7,5
12,0
3,9
0,8
1,2
19,5
11,5
8,1
10,9
3,8
0,7
1,0
18,6
7,9
6,7
13,4
5,1
1,2
0,4
20,4
10,8
8,3
13,4
6,2
1,1
1,2
19,0
8,7
9,9
12,5
5,7
1,2
0,9
16,0
9,3
9,6
12,4
6,3
1,0
0,6
16,5
12,6
8,2
13,9
8,1
1,2
0,8
19,2
9,2
7,4
14,4
6,5
1,3
0,9
22,5
8,8
6,1
16,8
8,2
1,4
0,8
21,6
11,3
6,2
22,4
6,3
1,4
0,7
Tipo de Gas to Social como porce ntage m do Gas to Social total
Se guridade
De s e nvolvime nto
Cultura e
Ciê ncia e
Saúde Habitação
Social
Social
Comunicação Social
Te cnologia
19,8
12,7
17,8
8,8
1,6
1,2
17,6
17,7
18,0
7,1
2,0
1,6
17,8
14,3
22,7
7,4
1,5
2,3
20,7
14,6
19,6
6,9
1,2
1,8
14,9
12,6
25,1
9,6
2,2
0,8
17,6
13,5
21,8
10,2
1,8
1,9
15,0
17,1
21,5
9,9
2,0
1,6
16,9
17,4
22,4
11,4
1,8
1,0
20,6
13,4
22,7
13,1
1,9
1,3
15,7
12,5
24,4
11,0
2,2
1,6
13,6
9,4
26,1
12,7
2,1
1,3
16,1
8,9
32,0
9,0
2,0
1,0
Educação Saúde

Habitação Se guridade Social

Notas: (i) Para todos los años el nivel del gasto corresponde a Ley de Presupuesto más
modificaciones presupuestarias al 31 de diciembre; b) Para los años 1986-1999 el gasto social está
consolidado; c) Para el cálculo del PIB expresado en millones de US$ del año 2010 se empleó como
tasa de cambio promedio Bs.F. 2,60; d) Incluye el Gasto Social del Gobierno Central, Entidades
Federales, Distritos, Municipios, PDVSA, Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden); e) En el año
2010, no se incluye las modificaciones presupuestarias del año.
Fontes: ONAPRE; BCV; INE; PDVSA. Cálculos próprios do Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas.

Os dados da tabela 8 mostram ainda: (i) que a educação segue sendo prioritária dentro
do conjunto do gasto social (o que ocorre no país pelo menos desde os anos 1960), (ii) os
gastos com seguridade social, em função do envelhecimento populacional, se consolidam
como a segunda rubrica mais importante dos gastos sociais (sendo que há uma década esse
130

Para que se tenha uma base de comparação com o restante da América Latina, em seu estudo, Blank (2010,
p.40-41) afirma que a Venezuela “puede situarse entre los países latino-americanos con un gasto social alto”,
sendo que, no período de 2006-2007, a porcentagem de participação do gasto social no PIB foi de 24% no Brasil,
22% no Uruguai e 22% na Argentina.
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tipo de gasto lutava para se colocar nessa posição em meio a vários subsetores sociais), (iii) o
gasto com saúde e habitação aparece compartilhando a terceira destinação durante o período
em análise, com certa vantagem para o primeiro deles, em função dos recursos destinados à
missão Barrio Adentro e, por fim, (iv) aparecem os gastos sociais destinados à cultura e
comunicação social e ciência e tecnologia, que seguem ocupando um espaço frágil na
composição do gasto público.
Em relação ao tipo de gasto social como porcentagem do gasto social total, cabe
destacar o aumento do dispêndio em seguridade social, que passou de 17,8% em 1999 para
32% em 2010. Aqui aparece uma intrigante contradição no avanço das políticas sociais
venezuelanas. Apesar de levar adiante uma política ativa de justiça social, como demonstra o
aumento do gasto social, a violência ainda é preocupante, sendo que a Venezuela segue
exibindo uma das mais elevadas taxas de homicídio do mundo, violência esta que acomete
principalmente os jovens entre 15 e 25 anos de idade. A tabela 9 mostra que no ano de 2006, a
Venezuela aparece em segundo lugar no ranking de mortes por armas de fogo (com 38,3
mortes por cem mil) e na mesma posição no ranking de homicídios de jovens (com uma taxa
de 65,3 homicídios por 100 mil).

Tabela 9 – Mortes e homicídios de jovens: recordes mundiais – 2006
Ranking

1
2
3
4
5

Taxa de mortes por arma de fogo*
por 100 mil – 65 países.
País
Taxa
Brasil*
43,1
Venezuela
38,3
Belize
17,6
Uruguai
15,2
Guiana
11,0

Taxa de homicídios de jovens
por 100 mil – 84 países
País
Taxa
Colômbia
95,6
Venezuela
65,3
Brasil**
51,7
Porto Rico
50,1
Santa Lúcia
29,4

*Homicídios, acidentes, suicídios e causas indeterminadas.
** Dados referentes a 2004.
Fonte: OMS e “Mapa da Violência 2006. Os jovens do Brasil” apud Filgueiras e Gonçalves
(2007).

Segundo Lemoine(2010), em 2008, a Venezuela apresentou uma taxa de 48
homicídios para cada 100 mil habitantes, sendo que, em Caracas, capital com 4,8 milhões de
habitantes, o número é ainda maior, tendo sido contabilizados 1.976 homicídios entre janeiro
de setembro de 2009. Nesse sentido, ainda que a oposição atribua o aumento da violência
urbana ao governo, é preciso lembrar que ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a
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inseguridade social também cresceu sobremaneira, sendo que, em dezembro de 1996, dois
anos antes da chegada de Chávez ao poder, uma revista especializada no tema alertava:
Con un promedio de ochenta muertos por balas cada fin de semana, con ataques
cotidianos en los transportes públicos, con un desarrollo exponencial de la pobreza
y, finalmente, con una crisis económica que carcome al país desde hace más de
quince años la inflación es de más del 1.000% anual, Caracas se ha convertido desde
hace algunos años en una de las ciudades más peligrosas del mundo, tal vez incluso
en la más peligrosa. (RAIDS apud LEMOINE, 2010, s/n)

Em que pesem os números acima apresentados, não existe na Venezuela uma base de
dados, em nível nacional, que centralize as informações a partir de um critério comum.
Apesar disso, alguns elementos de ordem qualitativa, nos termos apresentados por
Lemoine(2010), são de fundamental importância para compreender, ainda que em grandes
linhas, a questão. Em primeiro lugar, grande parte da violência urbana ocorre nos cinturões de
pobreza de grandes cidades – como Maracay, Valencia, Maracaibo e Caracas –, isto é, em
áreas de exclusão social, geralmente localizadas em montanhas ou colinas, historicamente
constituídas principalmente a partir do processo de urbanização e migração campo-cidade,
que tem lugar com a descoberta do petróleo no início do século XX. Em segundo lugar, ainda
que se tenha reduzido a pobreza, o que se observa, a partir da própria lógica “consumista”
imposta pelo capitalismo, é a constituição de uma escala de valores na qual “la moto, la
muchacha que va en el asiento trasero, la cantidad de muertos que tienes en tu cuenta,
implican respeto”. Em terceiro lugar, assim como em todo o restante da América Latina, “la
policía es parte del problema, y no de la solución”. Trata-se de uma polícia “represiva,
desprovista de sensibilidad social, a veces implicada en la delincuencia y en los diversos
tráficos”. Ademais, a segurança pública no país é historicamente descentralizada, com o que
cada governador e cada prefeito dispõem de seu próprio sistema de segurança – em Caracas,
por exemplo, se contam cinco polícias municipais e a polícia Metropolitana, sem que exista
entre elas qualquer tipo de coordenação; antes o contrário, muitas das vezes elas se
apresentam com interesses opostos em função de divergências políticas.131 O quarto elemento,
e de importância mais significativa, é o fato de que
con la complicidad de funcionarios de los diferentes cuerpos de policía y de la
Guardia Nacional, el narcotráfico que viene del país vecino [Colômbia] no sólo ha
penetrado en Venezuela utilizándola como zona de tránsito hacia Estados Unidos y
África, sino que también ha ampliado su influencia sobre Caracas y sus barrios:
tráfico a gran escala manejado por los capos; incorporación de jóvenes marginales

131

“En abril de 2002, elementos de tres de ellas la Metropolitana, PoliChacao y PoliBaruta, controladas por
alcaldes de la oposición, participaron activamente en el golpe de Estado” (LEMOINE, 2010).
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mediante la oferta de cocaína a muy bajo precio, cuando no regalada (en un primer
momento). (LEMOINE, 2010, s/n)

Tratar-se-ia, assim, de um fenômeno vinculado à expansão da criminalidade
internacional que afeta, sobremaneira, tanto as comunidades cariocas no Brasil quanto a
América Central e, sobretudo, o México? A oposição ao governo na Venezuela, respaldada
pelo controle dos grandes meios de comunicação e fazendo valer os interesses de Washington
e Bogotá, é categórica em afirmar que os chefes da narcoguerrilha colombiana se encontram
em território venezuelano. A presença de paramilitares em todos os estados fronteiriços com a
Colômbia (Táchira, Apure e Zulia) é amplamente conhecida há muito tempo. No caso de
Zulia, especificamente,
Con la complicidad de la policía regional […], bajo el dominio de gobernadores de
la oposición, los paracos [paramilitares] tomaron el control de algunos barrios de
Maracaibo y del comercio popular de las Playitas recurriendo a la violencia o
prestando dinero. (LEMOINE, 2010, s/n)

De tal modo, por um lado, com exceção de alguns bairros de Caracas (como, por
exemplo, 23 de Enero, Guarenas e Guatire), nos quais a população é bastante politizada,
organizada e, portanto, tem efetivo controle sobre o território, “los actores sociales parecen
desarmados. Los consejos comunales todavía no están lo suficientemente desarrollados y no
tienen el ojo clínico para detectar este movimiento [empreendido pelos paramilitares] […]”.
Ademais, “amplificado, por no decir apoyado por los medios, el caos creado por estos grupos
criminales sirve a los intereses de la derecha. Cuanto más muertos haya, más votos habrá para
la oposición”. Por outro lado, em maio de 2009, numa contraofensiva, o governo inaugurou o
Centro de Formación Policial (Cefopol) na Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES) destinada à implementação de uma Policía Nacional Bolivariana, que
conta com uma formação técnica, mas também com uma maior atenção à sensibilização em
relação aos direitos humanos. Em 2010 já se encontravam em atividade 1058 ex-agentes da
Polícia Metropolitana, sem antecedentes, que foram selecionados e formados; outros mil
policiais estavam em fase de formação e, nos três anos subsequentes, a meta estipulada seria
alcançar trinta e um mil funcionários – o que “es mucho y poco al mismo tiempo, ya que se
sabe que el resultado no será forzosamente imediato” (LEMOINE, 2010, s/n).
No que tange aos gastos sociais, é importante destacar, por fim, o importante do aporte
de recursos proveniente da PDVSA. Entre 2004 e 2007, o gasto social direto da estatal para
essa destinação “se mueve entre un 1,2 por ciento y un 2,5 por ciento del PIB, promediando
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anualmente un 1,8 por ciento del PIB, con tendencia al crecimiento entre esos años”. Para o
período de 2005 a 2007 “ese promedio anual es del 2,2 por ciento del PIB”. Essa magnitude
representa um aumento significativo quando comparado ao conjunto de programas sociais da
Agenda Venezuela, do segundo governo Caldera, e também dos principais programas de
enfrentamento à pobreza do segundo governo de Pérez, “que registraron un promedio anual
de gasto, entre 1989-1998, equivalente al 1,5 por ciento del PIB” (BLANK, 2010, p.48). A
tabela 10 na sequência mostra o comportamento do aporte “extra-orçamentário” da PDVSA
para o gasto público no período de 2001 a 2008.

Ano

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Tabela 10 – PDVSA: aportes ao gasto público (Bs. F milhões) – 2001/2008
Aporte
Total Subtotal Missões
Outros
Subtotal Fonden Fondespa
Total
sem
Social
Sociais Programas Fundos
e
Fonden
Sociais*
Outros**
73,1
73,1
73,1
73,1
30,1
30,1
30,1
30,1
1180,4 1180,4
535,4
303,2
232,2
645,0
645,0
9279,4 9279,4 2614,4 2300,5
313,9 6665,0
6665,0
15667,1 12388,3 5508,3 4317,2
1191,1 10158,8 3278,8
6880,0
25785,1 11001,8 8754,9 6667,2
2087,7 17030,2 14738,3
2291,9
29878,7 15342,5 12240,0 10315,7
1924,3 17638,7 14536,2
3102,5
32536,1 5861,0 3715,3 2070,5
1644,8 28820,8 26675,1
2145,7

* Inclui aportes a comunidades, planos para vias públicas e núcleos de desenvolvimento, entre outros.
** A PDVSA possui outros fundos de transferência, quais sejam, agrícola, habitacional e de infra-estrutura,
além dos recursos que destinou às Empresas de Producción Social, nesse último caso somente em 2005.
Fonte: Blank (2010, p.47)

Duas ressalvas se fazem necessárias. Primeiramente, apesar da PDVSA classificar tais
aportes como sendo destinados ao “desenvolvimento social”, Blank (2010, p.47) afirma que,
de forma mais apropriada, esses aportes podem ser definidos como um gasto público
complementar, “parte del cual se destina principalmente a obras de infraestructura (através del
Fonden, en particular) y outra parte al gasto propiamente social que realiza Pdvsa de manera
directa”. A segunda ressalva diz respeito à dependência do ingresso de recursos provenientes
das exportações de petróleo para o financiamento dos gastos sociais destinados às missões
sociais, ou seja, as missões estão numa posição vulnerável às oscilações dos preços do
petróleo nos mercados internacionais (BLANK, 2010, p.54).
A análise até aqui empreendida procurou mostrar que uma das grandes bases de apoio
popular ao projeto de transformações venezuelano reside no fato de que uma grande parte da
população, e especialmente a de menos recursos, “tuvo una mejora importante e
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ininterrumpida de sus ingresos durante casi cinco años [2004-2008]. Y esta es una experiencia
que los venezolanos, sobre todo los más pobres, no tenían desde hacía más de veinte años”
(BLANK, 2010, p.66). No entanto, o vazio de informações sistemáticas e atualizadas acerca
dos aportes de recursos, e seus componentes, destinados aos gastos públicos (mais
especificamente às missões sociais), por um lado, limita a possibilidade de explorar seu grau
de efetividade e, por outro lado, compromete a transparência no manejo desses recursos, o que
conduz a denúncias de corrupção ou de malversação dos recursos – como, por exemplo, as
que acometem as missões Mercal e Barrio Adentro, esta última em função do
“incumplimiento de contratos de construcción o de reforma de edificaciones en salud”. O
risco de malversação de recursos e de corrupção é fortalecido pelo “escaso control
institucional al que han estado sujetas estas iniciativas” (BLANK, 2010, p.53).
Voltando ao balanço anterior, como resultado do crescimento econômico e da
deliberada política de retomada do desenvolvimento, as taxas de desemprego no período
apresentaram melhora significativa, saindo de 14,5% em 1999, chegando a um patamar de
6,9% em 2008 e voltando a se elevar nos anos subsequentes (como mostra o gráfico 9 a
seguir) em função dos efeitos da crise econômico-financeira internacional.

Gráfico 9 – Venezuela: Taxa de Desemprego (%) – 1997/2010
Fonte: Organização Internacional do Trabalho.
Disponível em: <http://laborsta.ilo.org/STP/guest>. Acesso em: 04 set. 2011.

247

Aqui cabe destacar novamente outra contradição do projeto de transformações, isso
porque, em que pese o avanço do gasto social, a significativa redução do número de
domicílios em situação de pobreza e o aumento de não-pobres, a participação dos rendimentos
do trabalho no valor agregado caiu de 38,8% em 1999 para 31,3% em 2010; por outro lado, o
excedente operacional líquido (apropriado na forma de lucro, juros e rendas) saltou de 37,3%
para 49,6% no mesmo período – como mostra a tabela 11 a seguir.

Tabela 11 – Venezuela: Valor agregado (%) – 1997/2010
Remuneração de assalariados
Excedente operacional líquido

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*
36,5 39,9 38,8 35,3 38,1 36,6 33,6 32,9 30,5 32,4 33,4 31,7 37,0 31,3
43,2 36,3 37,3 43,8 40,3 42,6 46,6 47,1 48,9 47,1 45,8 49,2 42,1 49,6

* dados preliminares
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em: 28 jul. 2011.

Por outro lado, ainda que se observe uma queda da participação dos rendimentos do
trabalho no valor agregado, o Índice de Gini (tabela 12), que mede a distribuição da massa
salarial entre as diferentes frações da classe trabalhadora, apresentou melhora significativa,
saindo de 0,47 no primeiro semestre de 1999 para 0,41 no primeiro semestre de 2009.

Tabela 12 – Venezuela: Índice de Gini – 1997/2009
Semestre/ Ano

Coeficiente de Gini 20% mais pobres Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 20% mais ricos

primeiro semestre/ 1997

0,49

4,1

8,2

13,2

20,9

53,6

primeiro semestre/ 1998

0,49

4,1

8,5

13,0

21,1

53,4

primeiro semestre/ 1999

0,47

4,4

9,1

13,2

21,4

51,9

primeiro semestre/ 2000

0,48

4,0

8,6

13,5

21,6

52,3

primeiro semestre/ 2001

0,46

4,5

9,9

13,1

23,0

49,6

primeiro semestre/ 2002

0,49

4,4

7,9

12,6

20,9

54,1

primeiro semestre/ 2003

0,48

4,0

8,8

13,0

21,4

52,8

primeiro semestre/ 2004

0,46

3,5

7,6

12,9

21,2

54,8

primeiro semestre/ 2005

0,47

4,6

8,4

15,9

18,8

52,4

primeiro semestre/ 2006

0,44

4,7

9,4

14,5

22,1

49,4

primeiro semestre/ 2007

0,42

5,1

10,4

14,2

22,6

47,7

primeiro semestre/ 2008

0,41

5,4

10,5

15,1

22,3

46,7

primeiro semestre/ 2009

0,41

6,0

10,0

15,2

23,2

45,6

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Disponível em: <www.ine.gov.ve>. Acesso em: 29 ago. 2011.
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Em relação à apropriação dos rendimentos, o quadro a seguir mostra ainda que os 20%
mais pobres se apropriavam de 4,4% do total de rendimentos dos salários no primeiro
semestre de 1999 e de 6,0% no primeiro semestre de 2009. Esse avanço também se verifica
quando se observam as distribuições referentes a 40% (quintil 2), 60% (quintil 3, ou
intermediário) e 80% (quintil 4) dos rendimentos. Por outro lado, os rendimentos dos 20%
mais ricos caem de 51,9% para 45,6% entre o primeiro semestre de 1999 e o mesmo período
de 2009.
É possível afirmar, com base na análise empreendida até aqui, que a política
macroeconômica venezuelana (fiscal e monetária), principalmente a aplicada no pós-crise de
2002-2003, foi deliberadamente expansionista o que, associada ao controle cambial
implementado em 2003, jogou papel central na retomada do crescimento econômico e no
avanço do projeto de transformações. Em termos de política fiscal, cabe ressaltar o papel do
aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais (como mostra o gráfico 3) e o
direcionamento dessas maiores receitas para o aumento do gasto público – notadamente os
gastos sociais. Em paralelo, o governo adotou uma política de redução da taxa de juros (como
mostra o gráfico 10), que, no caso da taxa de juros real, chegou a ser negativa entre 2002 e
2006, e também em 2008, antecipando-se assim os efeitos da crise econômica internacional.

Gráfico 10 – Venezuela: taxa de juros (%) – 1999/2009
* cobrada pelos bancos pelos empréstimos a clientes de primeira linha
Fonte: Banco Mundial. Disponível em: <http://datos.bancomundial.org>. Acesso em: 04 set. 2011
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Em que pesem as transformações levadas adiante na Venezuela após-1999, o projeto
em curso não está isento de contradições. Muitos dos avanços e contradições do processo de
transformações foram mostrados ao longo do presente capítulo, sendo que a tentativa de
compreender as contradições da Revolução Bolivariana se faz necessária inclusive para
explicitar a riqueza e as possibilidades de um projeto realmente emancipador.
Nesse sentido, em uma jornada de reflexões, ocorrida na primeira quinzena de junho
de 2009 na Venezuela, reuniram-se diversos intelectuais de esquerda de toda a América
Latina, sendo que, ao final da jornada, denominada “Intelectuales, democracia y socialismo:
callejones sin salida y caminos por recorrer”, foi elaborado um documento intitulado
Primera síntesis del encuentro crítico de intelectuales revolucionários (Comité para la
Anulación

de

la

Deuda

del

Tercer

Mundo

–

CADTM.

Disponível

em:

<http://www.cadtm.org>. Acesso em: 01 set. 2009). O objetivo da jornada, expresso no
documento elaborado, era discutir as principais questões que envolvem o processo de
mudança que a Venezuela tem atravessado nos últimos anos de governo Hugo Chávez.
No que diz respeito ao caráter da Revolução, o documento afirma que a vantagem da
ausência de uma definição precisa para o Socialismo do Século XXI está no fato deste não
estar repetindo nenhum modelo; por outro lado demonstraria uma falta de concretização que
possivelmente o deixaria demasiadamente aberto. No que tange ao caráter do Estado, por
exemplo, em que medida este Estado pode conduzir ao socialismo ou, de forma contrária,
seria um freio a ele? O documento aponta para o problema da histórica corrupção,
burocratismo e ineficiência de um Estado clientelista que se constituiu na Venezuela sobre a
riqueza proveniente dos recursos petroleiros. Ter-se-ia, assim, a constituição de uma
burguesia que participa em processos de acumulação privada ilícita tendo como base os
recursos estatais. No que diz respeito à relação entre Estado e setor privado, também é objeto
de crítica o novo impulso produtivo em aliança com os empresários nacionais, em clara
contradição com os processos de estatização. Há que se ressaltar que “efectivamente, se trata
de una contradicción permanente y no resuelta”, no entanto,
hay que entenderla igualmente como la inevitable ausencia de un guión sobre la
construcción de una sociedad alternativa a comienzos del siglo XXI. Si nosotros
estuviésemos en un momento histórico anterior, digamos hace varias décadas, en
tiempos del socialismo real del siglo XX, la idea de socialismo estaría pensada
expresamente en términos de la propiedad estatal de los medios de producción.
Podría en ese contexto pensarse que la solución inmediata a los problemas de la
producción pasaban por un control estatal creciente y la socialización de los medios
de producción desde arriba, en forma centralizada. Pero eso obviamente no está
planteado actualmente en ninguna parte del mundo. (LANDER, 2009, s/n)
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Nesse sentido, Maringoni (2009, p. 184) é bastante enfático ao afirmar que o “Estado
[venezuelano] ainda não mudou suas características”, ou seja, democratizar o Estado e tornalo de fato público é de fundamental importância – ainda que esta não seja “tarefa das mais
fáceis. Envolve intensa luta política, numa situação em que o poder econômico continua nas
mãos dos integrantes do topo da pirâmide social e de seus sócios internacionais”.
No que diz respeito ao partido, no caso o PSUV, enquanto instrumento político
revolucionário, fica a pergunta:como as bases participam da elaboração das grandes linhas
programáticas, das diretrizes do Governo e do conteúdo do Socialismo do Século XXI? Nesse
sentido, o documento é claro ao afirmar que um elemento que parece caracterizar o
Socialismo do Século XXI é a ideia de participação popular. Os conselhos comunais são o
exemplo por excelência dessa participação, mas estariam respondendo a uma lógica muito
pouco participativa. Isso se explicaria porque não funcionariam bem ou responderiam
diretamente ao poder executivo. Além disso, estaria presente a questão do risco da cooptação
por partidos, o que de alguma maneira gera problemas entre a lógica institucional do partido e
a lógica social dos conselhos comunais.
No que diz respeito a essa questão, Lander (2009, s/n) afirma que há uma crescente
demanda por parte dos movimentos sociais no sentido de radicalizar, desde a base, o exercício
democrático do poder, ou melhor, a participação organizada, as formas de poder popular, os
conselhos comunais, as experiências de cooperativas, cogestão e de controle operário,
viabilizando assim concretamente uma alternativa socialista.
Em consonância com as demandas populares, o documento aborda a questão das
novas formas de propriedade, das quais as Empresas de Producción Social são um exemplo.
No entanto, esses avanços apontam na direção de um novo modelo econômico produtivo, isto
é, é possível falar numa verdadeira Revolução Econômica? Quando se considera o âmbito da
política econômica, especificamente, se pode perceber que, em que pesem as políticas
monetária e fiscal expansionistas adotadas pelo governo, as funções da política
macroeconômica não revelaram mudanças significativas desde 1999. Isso ocorre exatamente
porque no interior do Estado preservam-se importantes “grupos burocráticos de funcionários
públicos e especialistas, com os antigos valores ideológicos, comportamentos individualistas e
antigas técnicas de gerenciamento”, os quais mantêm sob seu controle “aspectos chaves em
muitas atividades”, complexificando sobremaneira a implantação de alternativas, inclusive no
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âmbito do modelo econômico produtivo, propostas pelo projeto de transformações
(NAKATANI; HERRERA, 2008, p. 8).
Um último elemento de grande importância trabalhado no âmbito do encontro crítico
de intelectuais em 2009 é a questão do papel dos meios de comunicação. Ainda que seja
evidente o grande crescimento dos meios de comunicação comunitários e alternativos durante
o processo de transformações em curso na Venezuela, vários problemas e questionamentos
ainda persistem, tais como: (i) o fracasso de audiência dos meios de comunicação estatais, (ii)
o questionamento acerca da necessidade de uma política comunicacional realmente adequada
e organizada e, por fim, (iii) questiona-se sobre qual a melhor forma de contornar o abuso
promovido pelos meios de comunicação privados – lembrando aqui que a grande mídia foi
partidária do golpe de Estado de 2002, para citar apenas um exemplo.
Por fim, um último elemento que merece destaque aqui é o fato do petróleo continuar
sendo a principal fonte de receita do Estado, em que pese o significativo esforço em prol da
diversificação produtiva e da redução da sua dependência e em favor do desenvolvimento
nacional endógeno. Nesse aspecto, cabe ressaltar ainda a necessidade de se pensar, sobretudo
refletindo do ponto de vista de um país petroleiro, nos limites do planeta, ou seja,
Es evidente que la construcción de un proyecto de sociedad alternativa al orden
destructor del capitalismo necesariamente tiene que representar un patrón
civilizatorio alternativo desde el punto de vista de la producción, del imaginario de
lo que es riqueza y buena vida, de los patrones de consumo depredadores que son
hoy hegemónicos. (LANDER, 2009, s/n)

Na tentativa de avançar no debate acima desenvolvido, a última seção do presente
capítulo procura traçar um balanço acerca dos projetos de transformação – sejam mais
inclinados ao antineoliberalismo ou ao anticapitalismo –, que estão postos na atualidade,
procurando neles elementos que auxiliem a compreender as possibilidades e os limites do
projeto venezuelano, bem como da própria via para um Socialismo do Século XXI.

4.7 Antineoliberalismo e anticapitalismo: possibilidades e limites na construção do
Socialismo do Século XXI
A partir da análise do capítulo primeiro do presente trabalho, é possível concluir que a
constituição do Socialismo, ou do anticapitalismo, demandaria a construção de uma sociedade
que suprimisse o valor de troca e o trabalho abstrato, que lhe corresponde. Apontar esses
elementos, de caráter teórico, não significa afirmar o chamado “socialismo realmente
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existente”, ou seja, “uma revivescência ou renascimento desse padrão de socialismo não é
possível e nem desejável, nem mesmo – supondo-se que as condições o favorecessem –
necessário”, entretanto, trata-se de “separar a questão do socialismo de forma geral da
experiência específica de ‘socialismo realmente existente’”. Com isso se quer dizer que o
fracasso do socialismo soviético não se reflete sobre a possibilidade de outros tipos de
socialismo (HOBSBAWM, 1995, p. 482).
Retomando a análise de Ouriques (2005, p. 134), bem como o que foi exposto nos
capítulos segundo e terceiro do presente trabalho, é possível apreender a “tensa e iniludível
relação entre as exigências do processo democrático e as restrições derivadas da soberania
restringida que, como países dependentes, sofremos os latino-americanos”. Assim, dado que
não é viável avançar na construção de projetos de transformação efetivamente mais
democráticos “sem o enfrentamento com as estruturas de dependência e a conquista
simultânea de graus de liberdade para o estado-nação no interior do atual sistema mundial”, o
nacionalismo, como o que está sendo proposto na Venezuela,
se manterá como força vital na luta das classes subalternas de toda a periferia
capitalista, a despeito dos juízos que importantes intelectuais façam sobre seu
inevitável esgotamento histórico. [...] a argumentação que impugna qualquer
manifestação de nacionalismo está em grande medida influenciada pela análise do
nacionalismo europeu que, com certa justiça, tem sido caracterizado como
“etnicismo”.

Nesse sentido, Katz (2006, s/n) é categórico ao afirmar que “a maior ou menor
afinidade com o pensamento europeu é um problema secundário em comparação com a
questão axial: a alternativa entre recriar ou superar a opressão capitalista”. Os partidários do
Socialismo do Século XXI sublinham acertadamente que a libertação latino-americana não
será uma cópia de esquemas ensaiados noutras latitudes. Esses partidários afirmam ainda que
“a batalha por uma sociedade de igualdade converge na região com tradições antiimperialistas próprias [que se expressaram em Martí, Zapata ou Sandino]”, sendo que o
conjunto desse legado conforma um “corpo de tradições muito distante, no terreno patriótico,
do nacionalismo conservador e muito afastado do livre-cambismo social-democrata”. O
projeto emancipatório latino-americano se conforma, assim, como uma síntese de diversas
trajetórias regionais, sendo o Socialismo do Século XXI, portanto, uma “fórmula universal
com fundamentos regionais”, ou seja, uma mescla que “retoma o enriquecimento e a
diversificação do programa comunista. Um ideal surgido em meados do século XIX na
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Europa Ocidental [e que] foi assumindo outros significados no decurso das tentativas de o
materializar”, com o que
Reconhecer esta variedade é importante para superar a visão simplista de muitos dos
críticos da esquerda latino-americana, que a vêem como um conglomerado corroído
pelo conflito entre tendências autóctones positivas e influências europeizantes
negativas.

A adoção do receituário de políticas neoliberais na América Latina nas últimas
décadas reiterou e aprofundou a forma de inserção da região no capitalismo, complexificando
ainda seu crescimento/desenvolvimento econômico em função, fundamentalmente, de uma
apropriação cada vez mais financeira do excedente produzido. A necessidade de geração de
excedente em escala cada vez mais ampliada, em função da própria lógica de acumulação
capitalista, conduziu a uma elevação ainda maior da superexploração da força de trabalho.
Assim, por um lado, uma massa crescente de excedente continua sendo transferida para os
centros capitalistas e, a massa de recursos que resta na periferia encontrou na lógica
financeiro-fictícia um lócus privilegiado de valorização desses recursos, o que define um
processo de acumulação “travada” de capital.
Como forma de contornar esse processo seria possível, primeiro, inverter a lógica de
apropriação do capital, isto é, reduzir a apropriação financeiro-fictícia em detrimento do
aumento da apropriação do capital produtivo. Para tanto, seria preciso um manejo adequado
da taxa de juros. Isso porque, nas últimas décadas, a necessidade de atrair capitais como
forma de fechar as contas externas dessas economias, bem como em função das próprias
pressões exercidas pela oligarquia financeira, tem levado a uma acentuação do diferencial
entre taxa de juros e taxa de lucros do capital produtivo, em detrimento deste último, o que,
consequentemente, incentiva a aplicação e apropriação financeiro-fictícia. Assim, como
primeira alternativa, ter-se-ia a possibilidade de redução dos juros como forma de torna-los
mais compatíveis com um maior crescimento econômico. Adicionalmente, a redução dos
juros teria como consequências: (i) a redução no serviço da dívida pública, (ii) alavancar a
capacidade de gasto do setor público e (iii) reduzir a atratividade dos mercados domésticos
para o capital externo, reduzindo a pressão por valorização cambial.
Essa primeira alternativa, entretanto, possui limites bastante claros. Em primeiro lugar,
ao incrementar a demanda agregada e dada a restrição da capacidade produtiva das economias
latino-americanas, o efeito seria um aumento das pressões inflacionárias, ou seja, seria
necessário que a redução dos juros fosse acompanhada com uma ampliação da capacidade de
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oferta. Em segundo lugar, a redução dos juros poderia levar a uma fuga de capitais e a uma
crise cambial, com o que, o controle de capitais também seria imprescindível.
Esse

primeiro conjunto de medidas é defendido no âmbito de análise

neodesenvolvimentista, o que, como discutido ao final do capítulo segundo, não se constitui
efetivamente como sendo uma alternativa ao neoliberalismo, na medida em que, ao restringir
sua crítica ao neoliberalismo no plano da instrumentalização da política econômica, propõe
apenas modificar a forma de apropriação do excedente econômico, mas não suprimir a
superexploração do trabalho como lógica da produção dessas economias e, portanto,
mantendo as consequências sociais de concentração de renda e riqueza do capitalismo
dependente.
Uma segunda alternativa de enfrentamento ao neoliberalismo, aqui denominada de
antineoliberal, é a que procura reduzir a necessidade de elevar o grau de exploração da força
de trabalho como forma de produzir um excedente suficiente para garantir uma acumulação
interna de capital – o que, em grande medida, com avanços e contradições, é o que está sendo
proposto pela Venezuela, isto é, uma proposição antineoliberal (com caráter anti-imperialista).
As transformações, nesse caso, demandam a redução do grau de dependência dessas
economias como forma de contornar a remessa crescente de valor produzido na periferia e
apropriado nos centros capitalistas, o que passa pela necessidade imperiosa de romper com a
estratégia neoliberal de abertura externa (comercial e financeira) e privatizações que lhe
corresponde.
Para além do manejo da política econômica, se faz necessário reverter a dependência
dos mercados externos para as exportações de produtos primários (e manufaturados baseados
em recursos naturais, predominantes na pauta exportadora desses países) – o que, no caso
específico da Venezuela, é um fator contraditório e limitante, dada a sua forte dependência do
petróleo. Essa alternativa implica ainda na necessidade de criação de um mercado interno
dinâmico, capaz de fazer com que a massa de valor produzida encontre no próprio mercado
nacional uma dinâmica de valorização, e não mais dependente dos mercados externos. A
constituição desse mercado consumidor interno exige um acentuado processo de
desconcentração da renda e da riqueza – o que, no caso do projeto de transformações proposto
para a Venezuela no pós-1999 é bastante evidente, isto é, o projeto tem como um de seus
objetivos redistribuir a renda (basicamente a petroleira) e tentar avançar na redistribuição da
riqueza (propriedade dos ativos/meios de produção), dando-lhe um caráter mais
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social/comunal – ainda que, a perda no referendo de 2007 seja, por exemplo, um limite a esse
avanço.
Uma terceira alternativa ao neoliberalismo é a anticapitalista, ou seja, não se trata aqui
de reduzir a superexploração do trabalho nas economias periféricas e, consequentemente, a
remessa de valor produzido nessas regiões para os centros capitalistas, mas efetivamente de
questionar a própria exploração do trabalho, a própria sociabilidade capitalista e construir
condições para a superação da lógica mercantil-capitalista nas economias dependentes. No
caso específico da Venezuela, o que se observa ao final do primeiro mandato de Hugo Chávez
é que o projeto de transformações antineoliberal transitou para uma proposta de construção do
anticapitalismo, ou do Socialismo do Século XXI.
As propostas antineoliberal e anticapitalista não são excludentes, ou seja, a alternativa
anticapitalista pressupõe a antineoliberal (ainda que o contrário não seja necessariamente
válido), sendo que, no caso de ambas, é preciso pensar na instrumentalização da política
econômica. Não se trata aqui de propor um etapismo, mas sim de perceber que a construção
do socialismo requer um processo de transição, no qual sejam tensionadas as contradições do
capitalismo, em sua fase neoliberal, e aprofundados os questionamentos de sua sociabilidade,
ainda que, a priori, não exista nenhuma garantia de que o processo seja frutífero, mas
tampouco o será se não existir ao menos a intencionalidade para tal.
É preciso lembrar ainda que os avanços de ambas as estratégias, a antineoliberal e a
anticapitalista, devem ser constituídos em todos os âmbitos (local, nacional, regional e
internacional), ou seja, os avanços e contradições das transformações são determinados não
somente pelos elementos internos a essas formações sociais (como a luta de classes interna),
mas também pelas alianças políticas internacionais que se consiga estabelecer e pelas
oposições internacionais (imperialistas) que se consiga enfrentar (ou não). Assim, como
argumenta Ouriques (2005, p. 137-139), se, por um lado, é inviável a constituição de um
projeto estritamente nacional, por outro lado, a estratégia de transformações adotada pela
Venezuela pode conduzir à organização de uma outra, de cunho regional de poder.
Os elementos do projeto de transformações proposto para a Venezuela, apontados
anteriormente, são, ao mesmo tempo, manifestações da luta antineoliberal e anticapitalista e
avanços dentro dessa luta. Antineoliberal porque ao “sembrar el petróleo” o Estado
desarticula, em alguma medida, os interesses econômicos da elite nacional venezuelana
historicamente privilegiada no processo de repartição do excedente, fundamentalmente
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petroleiro, quando se considera o último século, aproximadamente. E antiimperialista porque,
ao retomar o controle sobre os recursos petroleiros em benefício da maioria da população e
dos interesses nacionais, o Estado também promove significativo golpe contra os interesses
imperialistas – principalmente das multinacionais, destacadamente do setor petróleo, que
historicamente, em sintonia com os governos e elites nacionais, foram responsáveis pela
pilhagem aos recursos naturais do país. Nesse sentido, o projeto de transformações é antihegemônico tanto em nível nacional quanto internacional.
A constituição e afirmação de um projeto de transformações hegemônico na
Venezuela, a “hegemonia do povo” – para usar um termo de Ouriques (2005, p. 151) –,
depois de tantos séculos de exploração e dependência externa “é necessariamente uma
construção lenta”. Mesmo que a análise desenvolvida anteriormente mostre que, em alguma
medida, o país deu passos importantes rumo à consolidação desse projeto, “ainda não
aconteceu uma revolução na Venezuela. Mas há alterações importantes”, tanto na vida
política, como no aspecto social e no fortalecimento do “caráter público do Estado, em favor
das maiorias empobrecidas, e de seu poder de intervenção na economia. O próximo passo é
investir em sua democratização” (MARINGONI, 2009, p. 183).
É possível afirmar, portanto, que está em gestação um processo de transformações
singular na Venezuela que poderá efetivamente levar a uma transformação profunda naquela
estrutura social. No entanto, é preciso lembrar que se trata do mais recente capítulo de um
processo histórico em aberto, cujos resultados são, obviamente, imprevisíveis.
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5 CONCLUSÃO

O presente trabalho, num primeiro momento, procurou analisar o capitalismo
utilizando como referencial teórico a perspectiva marxista, destacando os principais
acontecimentos históricos acerca da formação e consolidação desse sistema. O capitalismo,
ainda que tenha apresentado profundas modificações nas suas sucessivas etapas, permanece
com sua relação social fundante, ou seja, em um pólo da relação o capital e, no outro, o
trabalho – ainda que existam entre essas classes fundamentais inúmeras frações.
Para sobreviver e continuar seu processo de reprodução, o capital, que repugna
qualquer tipo de controle ou regulamentação – salvo quando necessário, normalmente em
momentos de crise – necessita romper suas possíveis barreiras e limites, excluindo aquelas
que derivam da própria estrutura do seu movimento. De seus limites e travas imanentes, que
se expressam nas crises, o capital não pode livrar-se, mas pode se livrar de regulações e freios
sociopolíticos (NETTO; BRAZ, 2007, p. 225), como prova a história dos últimos trinta anos
de supremacia do capitalismo neoliberal.
A reestruturação neoliberal do capital no pós-crise dos anos 1970 conduziu à sua
hegemonia ideológico-política não apenas no debate acadêmico, mas também na aplicação
prática de suas estratégias e políticas econômicas implicando, por exemplo, numa nova forma
de atuação do Estado, agora supostamente “mínimo” – desde que se entenda por mínimo o
privilégio dado à lógica da valorização financeiro-fictícia, em detrimento, em alguns
momentos, da lógica do capital produtivo e, em todos eles, do trabalho. Por outro lado,
assiste-se à consolidação de um novo padrão cultural, estético e comportamental bastante
adequado a essa reestruturação, o pós-modernismo que, como por encanto, dissolveu (pelo
menos no plano teórico) as relações sociais do capitalismo numa pluralidade fragmentada e
desestruturada de identidades e diferenças, desqualificando todo discurso que pretenda
interpretar a totalidade dos fenômenos. O pós-modernismo, ao questionar distintas formas de
opressão dentro do conteúdo mais geral do capitalismo, não nega sua contradição básica entre
trabalho e capital. E mais, se se admite que não é preciso questionar a totalidade da forma de
sociabilidade capitalista, como o fazem tanto o neoliberalismo quanto o pós-modernismo,
tampouco se faz necessária alternativa ao capitalismo, ou seja, “aonde vai o capitalismo
também vai a idéia socialista” (WOOD, 2003, p. 223).
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Na medida em que o neoliberalismo não apresenta os resultados prometidos, muito
pelo contrário, solapa crescentemente as dimensões democráticas da intervenção do Estado na
economia, diversos projetos de desenvolvimento de países alinhados ao receituário de
políticas do Consenso de Washington começam a dar sinais de esgotamento. Esses sinais são
particularmente nítidos em algumas regiões ou países historicamente periféricos e
dependentes dos grandes centros do capitalismo mundial – como é o caso da América Latina.
As consequências sociais, ideológicas, políticas e econômicas da aplicação do neoliberalismo
na América Latina podem ser percebidas pela subida ao poder de diversos governos na região
que contestam aquele projeto de sociedade, ainda que em intensidades e com formas variadas.
O exemplo histórico concreto do caso venezuelano no pós-1999 é bastante
emblemático, na medida em que o país se propõe a constituir e implementar um projeto de
transformações alternativo ao neoliberal e de enfrentamento ao capitalismo. Note-se que este
projeto de transformações é o mais recente capítulo de uma trajetória de inserção dependente
e periférica da Venezuela no capitalismo mundial. Ou seja, o pano de fundo histórico para
compreensão dos conflitos que resultaram na constituição de um projeto de sociedade “antihegemônico” na Venezuela, ao final do século XX, remonta ao marco da inserção do país no
capitalismo dependente e periférico.
Nesse sentido, não só a Venezuela, mas a compreensão da formação social da América
Latina tem como pano de fundo a formação do próprio capitalismo. Como explica Marini
(2005, p. 140-141), “forjada no calor da expansão comercial promovida no século 16 pelo
capitalismo nascente, a América Latina se desenvolve em estreita consonância com a
dinâmica do capitalismo internacional”. Num primeiro momento, como colônia produtora de
metais preciosos e gêneros exóticos, a região contribuiu “com o aumento do fluxo de
mercadorias e a expansão dos meios de pagamento”, os quais permitiram o “desenvolvimento
do capital comercial e bancário na Europa, sustentaram o sistema manufatureiro europeu e
propiciaram o caminho para a criação da grande indústria”. Nesse sentido, a Revolução
Industrial, correspondeu na América Latina ao período da “independência política que,
conquistada nas primeiras décadas do século 19, fará surgir, com base na estrutura
demográfica e administrativa construída durante a colônia, um conjunto de países que passam
a girar em torno da Inglaterra”. A partir de então, “os fluxos de mercadorias e, posteriormente,
de capitais” levaram a região a articular-se diretamente com o centro capitalista e, em função
dos requerimentos ingleses, “começarão a produzir e a exportar bens primários, em troca de
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manufaturas de consumo e – quando a exportação supera as importações – de dívidas”. Se
apura a partir de então o tipo de relação que a América Latina teria com os centros capitalistas
europeus, ou seja, constitui-se

uma estrutura definida da divisão internacional do

trabalho, que determinará o sentido do desenvolvimento posterior da região. Em outros
termos, é a partir de então que se configura a dependência.
Cumpre ressaltar aqui a íntima relação existente entre a plena articulação da
Venezuela ao capitalismo mundial e a descoberta do petróleo no país, com a consequente
constituição de uma economia rentista, cujos contornos foram sendo estruturados em
benefício, novamente, de uma minoria. Isso significa que, em que pese o grande afluxo de
divisas para o país, provenientes da exportação petroleira, o processo de industrialização foi
conturbado e acarretou numa formação social concentradora dos benefícios provenientes da
abundante riqueza existente no país.
Após a implementação das políticas neoliberais e, em grande medida, em virtude de
seus resultados, mas também dos resultados advindos da trajetória histórica de subjugação a
que foi submetido, o povo venezuelano parece “retomar as rédeas” de sua história e constituíla, no pós-1999 e, principalmente na primeira década do século XXI, em novos patamares,
escolhendo e demandando de seus governantes a constituição de um projeto de
transformações que rechaça o neoliberalismo. Ao final do primeiro mandato de Hugo Chávez,
esse projeto de transformações ganha novos contornos, isto é, avançam não só os ideais
antineoliberais mas também a luta anticapitalista, ou o Socialismo do Século XXI.
O antineoliberalismo pode ser compreendido como o rechaço ao projeto neoliberal,
mais especificamente à crise social decorrente de seus resultados, sendo uma clara
manifestação dessa aversão as eleições de Carlos Andrés Pérez e Rafael Caldera, ainda que,
após eleitos, os mesmos tenham implementado os projetos Gran Viraje e Agenda Venezuela,
ambos de cunho neoliberal. O novo rechaço ao neoliberalismo ocorreu com a eleição de Hugo
Chávez, sendo no contexto da efetiva implementação de políticas antineoliberais e, em
alguma medida, anticapitalistas, que se pode compreender a Revolução Bolivariana.
A população venezuelana, obviamente, não votou em 1999 pelo antineoliberalismo ou
pelo anticapitalismo, mas votou sim pelo combate à fome, ao desemprego, a favor da
educação e da saúde, contra a corrupção e a espoliação da riqueza nacional. Sem a efetiva
orientação e avanço nessa direção, o Estado e sua abundante riqueza proveniente do petróleo,
não passa de uma ilusão para a maior parte de sua população. É nesse sentido que o processo
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em curso na Venezuela é efetivamente antineoliberal e anticapitalista, na medida em que esses
termos carregam a afirmação daqueles valores e o projeto em curso proposto para o país,
ainda que com inequívocas contradições e limites, avance também em função deles.
No que diz respeito aos limites do projeto venezuelano, estes também são de ordem
interna ao país, e nesse caso destaca-se a luta de classe, ou a disputa pela hegemonia, como
analisa Sader (2009), do qual o golpe de Estado em 11 de abril de 2002, o paro e a sabotagem
petroleiros entre 2002 e 2003, e o referendo revogatório do mandato presidencial de 2004,
foram as investidas mais pesadas da oposição na tentativa de derrubar o governo Chávez e o
projeto de transformações que lhe corresponde. Note-se, ademais, que as investidas contra o
projeto de transformações foram levadas adiante não só pelas elites nacionais venezuelanas,
mas também pelas internacionais – destacadamente, com inequívoco apoio do imperialismo
norte-americana. Nesse sentido, Maya (2006, p. 1263) afirma que o projeto
têm um inimigo formidável nos Estados Unidos e nas alianças de interesses que
compõem a atual hegemonia mundial, que ao longo desses anos não deixaram de
expressar, em palavra e ações, sua inconformidade com a orientação que recebeu a
sociedade venezuelana. O processo venezuelano atual não está inscrito apenas em
uma dinâmica nacional, mas também está cada vez mais articulado às lutas regionais
e internacionais por uma ordem internacional multipolar e mais democrática, negada
pelos poderes hegemônicos atuais do sistema capitalista mundial.

O projeto de transformações proposto para a Venezuela transita em meio a uma
ofensiva imperialista de grandes proporções – da qual a “guerra contra o terrorismo” é a
manifestação mais acabada –, mas encontrou pontos de apoio e diálogo, ao longo de sua
trajetória de constituição, na América Latina, região que viveu nas últimas décadas, ainda que
em momentos distintos e em intensidades diferentes nos mais diversos países, uma onda de
rechaço ao neoliberalismo. Nesse sentido, no plano internacional, a ALBA constitui um
“avanço em direção à integração regional pós-capitalista” (KATZ, 2006, s/n).
Ainda de acordo com Katz (2006, s/n), o atual contexto latino-americano encoraja a
retomada de programas socialistas em vários terrenos. Porém estas orientações moldam-se em
estratégias diferentes, sendo que uma “via possível passa por desenvolver a luta popular,
estimular reformas sociais e radicalizar as transformações propiciadas pelos governos
nacionalistas”. Entretanto, prossegue:
Em nenhum aspecto do debate está em causa a instauração do socialismo pleno.
Apenas se discute o iniciar do seu projeto. Construir uma sociedade de igualdade,
justiça e bem-estar será uma tarefa histórica árdua e demorada, que requererá a
eliminação progressiva das leis da concorrência, da exploração e do lucro. Não é
uma meta para atingir em pouco tempo.
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Em especial nas regiões periféricas como a América Latina, este processo terá de
pressupor o amadurecimento de certas premissas econômicas, que permitam
melhorar qualitativamente o nível de vida da população. Estes benefícios
desenvolver-se-iam em conjunto com a expansão da propriedade pública e a
consolidação da auto-administração popular. Como tal evolução exigirá várias
gerações, o debate imediato está apenas referido à possibilidade de iniciar este
processo.

Para Katz (2006, s/n), os diversos países da América Latina transitam atualmente entre
o dilema socialismo versus neodesenvolvimentismo – nos termos discutidos ao final do
capítulo 2 do presente trabalho. Na medida em que o projeto da burguesia venezuelana é
oposto à perspectiva socialista do projeto bolivariano, a mobilização popular é o ponto
nevrálgico de sua possibilidade de avanço, ou seja, “quanto maior for a autonomia e a solidez
organizativa que os movimentos populares alcancem, mais peso deterão os sujeitos que
podem protagonizar um avanço para o socialismo”.
Para concluir, as indefinições do “modelo socialista” venezuelano “não são um
problema apenas dele, mas de praticamente toda a esquerda mundial [...]”, sendo que desde o
desaparecimento da “União Soviética, em 1991, e da ascensão do neoliberalismo, as forças
que lutam por um modelo alternativo buscam, com extrema dificuldade recobrar a iniciativa
na luta política” (MARINGONI, 2009, p. 175). Nesse sentido, para Netto (2007, s/n)
a alternativa à barbárie, passando pela derrota da ofensiva neoliberal através dos
condutos da democracia política, não se esgota nestas (nem na ultrapassagem das
propostas neoliberais, nem na democracia política). Supõe aquilo que Anderson [...]
constatou que não foi acessível à esquerda ocidental até hoje: ‘um pensamento
estratégico real [...], uma perspectiva concreta ou plausível para uma transição da
democracia capitalista para uma democracia socialista’. E isto porque um
enquadramento progressista da crise global contemporânea, mesmo no marco da
ordem do capital, é função de amplos movimentos de massa que apontem para a
superação desta ordem. Numa palavra: mesmo que não estejam “maduras” as
condições para a transição socialista, é o conjunto de lutas que a tenham como
escopo que pode bloquear e reverter a dinâmica que hoje compele o movimento do
capital a rumar para a barbárie.

Destaca-se, por fim, que “a ausência de projetos socialistas na esquerda é muito mais
nociva do que qualquer desacerto nos diagnósticos ao capitalismo contemporâneo” (KATZ,
2006, s/n). Nesse sentido, é inequívoco que a Venezuela se converteu num laboratório
antineoliberal, justamente em um momento de hegemonia do neoliberalismo e, mais, se
tornou manifestação de que foi inaugurado no capitalismo contemporâneo, mais
especificamente na América Latina, um possível espaço sócio histórico para a construção de
uma forma de sociabilidade mais justa e, quiçá, emancipada.
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ANEXO A

Tabela A.1 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1947
Candidatos
Rómulo Gallegos (AD)

N° de votos
Partidos
N° de votos
871.752 Acción Democrática (AD)
1.086.611
Comité de Organización Política Electoral
Rafael Caldera (COPEI)
267.204
179.210
Independiente (COPEI)
Gustavo Machado (PCV)
36.584 Unión Republicana Democrática (URD)
59.877
Partido Comunista de Venezuela (PCV)
50.909
Fonte: Elaborado com base em Morón (1994, p. 281).

Tabela A.2 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1958

Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em: <www.cne.gov.ve>.
Acesso em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.3 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1963

Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em: <www.cne.gov.ve>.
Acesso em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.4 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1968

Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em: <www.cne.gov.ve>. Acesso
em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.5 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1973

VTV = Varias Tarjetas Válidas
Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em: <www.cne.gov.ve>.
Acesso em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.6 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1978

Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em: <www.cne.gov.ve>. Acesso
em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.7 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1983

VTV = Varias Tarjetas Válidas
Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em: <www.cne.gov.ve>.
Acesso em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.8 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1988

VTV = Varias Tarjetas Válidas
Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível
<www.cne.gov.ve>. Acesso em: 16 fev. 2009.

em:
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Tabela A.9 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1993

Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em:
<www.cne.gov.ve>. Acesso em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.10 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 1998

Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em: <www.cne.gov.ve>.
Acesso em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.11 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 2000

Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em: <www.cne.gov.ve>.
Acesso em: 16 fev. 2009.
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Tabela A.12 – Venezuela: Resultado das Eleições Presidenciais de 2006
Candidato
Hugo Chávez Frías

Partidos Políticos Votos Válidos
MVR
4.845.480
PODEMOS
759.826
PPT
597.461
PCV
342.227
MEP
94.706
MIGATO
88.307
UPV
79.929
CMR
69.264
TUPAMARO
69.239
LS
58.330,00
MDD
41.357
GE
30.154
UNION
29.614
MCM
29.428
PROVEN
27.427
UPC
22.473
MCGN
21.876
FACOBA
19.643
IPCN
18.165
ONDA
16.046
MNI
13.539
PODER LABORAL
12.612
CRV
11.444
REDES
9.233
VTV
1.300
Total
7.309.080
Manuel Rosales
UNTC
1.555.362
MPI
1.299.546
COPEI
261.515
MIN UNIDAD
99.170
VDP
86.958
URD
84.690
MR
74.660
MAS
71.600
CONVERGENCIA
59.183
VISION
46.107
ML
40.007
USP
36.867
FL
35.169
RENACE
32.295
FP
30.542
SI
30.253
LA CAUSA R
27.474
Outros*
419.920
VTV
1.148
Total
4.292.466
Luis Reyes
JOVEN
4.807
Venezuela da Silva
NOS
3.980
Carmelo Romano Pérez
MLPV
3.735
Outros
16.084
Total de Votos Válidos
11.630.152
Total de Votos Nulos
160.245
11.790.397
Total de Votos Apurados
Abstenção
3.994.380

%
41,66
6,53
5,13
2,94
0,81
0,75
0,68
0,59
0,59
0,50
0,35
0,25
0,25
0,25
0,23
0,19
0,18
0,16
0,15
0,13
0,11
0,10
0,09
0,07
0,01
62,84
13,37
11,17
2,24
0,85
0,74
0,72
0,64
0,61
0,50
0,39
0,34
0,31
0,30
0,27
0,26
0,26
0,23
3,48
0,00
36,90
0,04
0,03
0,03
0,09
1,35
25,3

* Constam da tabela os candidatos que obtiveram 0,03% ou
mais dos votos válidos, isto é, 5 candidatos de um total de 14.
VTV = Varias Tarjetas Válidas
Fonte: Consejo Supremo Electoral. Disponível em:
<www.cne.gov.ve>. Acesso em: 16 fev. 2009.

284

ANEXO B
Tabela B.1 – Venezuela: PIB por classe de atividade econômica – 1998/ 2001
(preços constantes de 1997 – % trimestral, em relação ao mesmo período do ano anterior)
Atividades

I Trim

II Trim

1998
III Trim

IV Trim

Ano I Trim

II Trim

1999
III Trim IV Trim

Ano

Consolidado

7,6

2,7

(3,5)

(4,7)

0,3

(8,9)

(8,7)

(4,3)

(2,0)

(6,0)

Atividade Petroleira

8,6

1,3

(6,8)

(1,3)

0,3

(5,5)

(1,0)

(2,7)

(5,8)

(3,8)

Atividade não-petroleira
Mineração
Bens Manufaturados
Eletricidade e Água
Construção
Comércio e Serviços de Reparação
Transportes e Armazenamento
Comunicações
Finanças e Seguros
Habitação
Serviços com fins não-lucrativos

6,4
3,9
4,5
6,6
31,8
10,5
7,3
4,1
18,2
3,7
(8,5)

2,2
(2,8)
2,1
8,2
(0,1)
4,2
0,3
6,3
7,5
2,8
(2,0)

(2,9)
(18,7)
(4,9)
(5,2)
(1,8)
(8,3)
(11,2)
15,6
(2,7)
(1,4)
3,1

(5,3)
(10,2)
(7,2)
(6,5)
(11,1)
(10,9)
(15,4)
6,5
(17,6)
(2,0)
8,1

(0,1)
(7,5)
(1,4)
0,5
1,4
(1,5)
(5,2)
8,2
0,2
0,7
0,3

(9,6)
(18,4)
(17,9)
(6,1)
(18,7)
(15,3)
(21,8)
14,1
(17,3)
(5,7)
16,9

(10,6)
(19,1)
(16,1)
(4,7)
(10,0)
(13,5)
(21,3)
10,8
(19,5)
(7,5)
(0,9)

(5,6)
(10,4)
(5,2)
2,4
(29,3)
1,7
(10,1)
(4,3)
(12,6)
(3,1)
(5,7)

(1,9)
(0,9)
0,1
(0,3)
(10,6)
7,4
(6,7)
(3,7)
(10,7)
(2,6)
(13,5)

(6,9)
(12,1)
(10,1)
(2,2)
(17,4)
(5,4)
(15,3)
3,6
(15,2)
(4,7)
(1,7)

Serviços Governamentais
Resto 1/
Menos: Sifmi 2/

4,6
4,6
16,8

5,8
(4,4)
4,9

(4,7)
5,6
(9,1)

(6,3)
6,4
(17,9)

(0,6) (10,2)
3,0 6,6
(2,2) (16,9)

(14,4)
(0,3)
(22,8)

2,0
(1,9)
(16,0)

2,4
(3,7)
(11,0)

(4,8)
0,5
(16,9)

Impostos líquidos sobre produção

15,8

9,9

(1,9)

(6,6)

3,7

(9,4)

2,8

5,3

(3,0)

IV Trim

Ano I Trim

Atividades

I Trim

II Trim

2000
III Trim

(10,1)

II Trim

2001
III Trim IV Trim

Ano

Consolidado

3,3

3,6

2,3

5,4

3,7

2,1

3,7

5,6

2,1

3,4

Atividade Petroleira

(1,0)

(0,1)

4,6

5,7

2,3

2,3

(2,8)

0,8

(3,7)

(0,9)

Atividade não-petroleira
Mineração
Bens Manufaturados
Eletricidade e Água
Construção
Comércio e Serviços de Reparação
Transportes e Armazenamento
Comunicações
Finanças e Seguros
Habitação
Serviços com fins não-lucrativos

4,4
28,0
6,9
0,6
5,0
10,7
12,4
(3,1)
(4,7)
0,3
(10,1)

4,6
25,4
6,8
2,4
(8,5)
10,5
16,3
(2,9)
(1,8)
1,6
1,4

2,3
24,7
3,5
4,9
6,2
1,3
9,0
2,4
(2,9)
(0,3)
1,3

5,5
(9,9)
3,3
10,7
13,4
1,2
12,4
12,2
6,5
1,4
11,9

4,2
15,3
5,1
4,7
4,0
5,7
12,5
2,1
(0,7)
0,8
0,9

1,6
(3,5)
1,5
8,8
21,5
0,9
(1,3)
15,4
2,8
0,7
1,6

5,1
(3,9)
4,6
5,3
18,9
3,9
(1,4)
8,8
6,2
2,9
3,5

6,1
5,9
5,5
4,7
19,3
9,5
2,0
1,3
3,8
5,3
5,8

3,2
13,6
3,0
1,2
(0,8)
4,1
(4,5)
7,4
(1,3)
5,0
(2,4)

4,0
2,8
3,7
4,8
13,5
4,6
(1,3)
8,1
2,8
3,5
2,1

Serviços Governamentais
Resto 1/
Menos: Sifmi 2/

5,1
2,9
(9,9)

7,0
4,7
(4,6)

(2,5)
4,5
(0,8)

2,4
9,2
2,8

2,8 (12,4)
5,2 5,2
(3,3) 9,2

5,7
4,0
14,2

3,1
1,7
6,7

11,6
(4,2)
3,5

2,5
1,8
8,3

Impostos líquidos sobre produção

4,0

4,7

(2,1)

4,6

2,7

6,8

11,7

5,1

7,5

6,3

1/ Inclui: Agricultura, Restaurantes e Hotéis privados, assim como diversas atividades públicas.
2/ Serviços de intermediação financeira medidos indiretamente.
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em: 28 jul. 2011.
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Tabela B.2 – Venezuela: PIB por classe de atividade econômica – 2002/ 2005
(preços constantes de 1997 – % trimestral, em relação ao mesmo período do ano anterior)
Atividades

I Trim

II Trim

2002
III Trim IV Trim

Ano I Trim

II Trim

2003
III Trim IV Trim

Ano

Consolidado

(4,4)

(8,7)

(5,9)

(15,8)

(8,9)

(26,7)

(5,5)

(6,5)

8,0

(7,8)

Atividade Petroleira

(7,8)

(19,9)

(3,4)

(25,9)

(14,2) (39,5)

15,5

(4,2)

29,3

(1,9)

Atividade não-petroleira
Mineração
Bens Manufaturados
Eletricidade e Água
Construção
Comércio e Serviços de Reparação
Transportes e Armazenamento
Comunicações
Finanças e Seguros
Habitação
Serviços com fins não-lucrativos

(3,2)
4,7
(7,1)
9,7
(9,7)
(5,1)
(6,3)
(1,5)
(8,8)
1,8
14,0

(4,5)
4,2
(11,3)
1,5
(11,7)
(10,9)
(9,6)
5,4
(21,3)
(0,1)
2,4

(4,5)
5,7
(9,7)
2,1
(8,6)
(13,0)
(10,6)
12,3
(14,1)
1,1
(7,9)

(11,1)
2,6
(24,0)
(4,4)
(3,9)
(24,2)
(15,1)
(4,9)
(13,4)
(5,3)
(6,2)

(6,0)
4,3
(13,1)
2,1
(8,4)
(13,6)
(10,4)
2,5
(14,5)
(0,7)
0,1

(17,8)
(31,5)
(30,3)
(10,3)
(48,6)
(26,8)
(26,7)
(0,2)
(7,6)
(10,4)
(14,2)

(8,7)
(4,1)
(10,4)
(1,1)
(35,4)
(16,2)
(13,4)
(4,6)
14,1
(4,6)
(6,8)

(6,7)
2,1
(4,7)
(0,3)
(39,8)
(6,2)
(5,2)
(8,6)
18,2
(6,2)
0,4

3,2
14,1
21,2
10,4
(35,3)
13,6
15,0
(6,3)
23,8
(2,9)
21,5

(7,4)
(4,4)
(6,8)
(0,5)
(39,5)
(9,6)
(8,0)
(5,0)
11,9
(6,0)
(0,3)

Serviços Governamentais
Resto 1/
Menos: Sifmi 2/

4,0
2,5
(15,5) 3,6
(11,6) (19,7)

1,2
6,0
(12,3)

(6,4)
7,7
(12,5)

(0,4)
(1,0)
(14,1)

4,7
1,9
1,2

6,2
(1,0)
19,9

6,8
(6,2)
25,4

2,6
(6,8)
24,3

4,9
(2,9)
17,5

Impostos líquidos sobre produção

(7,0)

(21,0)

(33,0)

(20,4) (72,2)

(15,8)

(9,2)

14,3

(22,5)

Ano I Trim

II Trim

Atividades

I Trim

(18,9)

II Trim

2004
III Trim IV Trim

2005
III Trim IV Trim

Ano

Consolidado

36,1

13,1

15,7

12,9

18,3

8,7

12,0

9,4

11,1

10,3

Atividade Petroleira

67,0

3,5

3,9

2,1

13,7

0,8

(1,3)

(1,6)

(3,7)

(1,5)

Atividade não-petroleira
Mineração
Bens Manufaturados
Eletricidade e Água
Construção
Comércio e Serviços de Reparação
Transportes e Armazenamento
Comunicações
Finanças e Seguros
Habitação
Serviços com fins não-lucrativos

21,8
56,2
52,9
9,3
33,4
31,3
33,4
12,0
39,6
16,7
6,4

14,3
8,1
21,5
9,0
21,1
24,2
24,6
9,6
38,6
9,5
5,0

16,2
3,0
14,3
11,9
35,7
28,5
25,3
16,6
34,3
9,9
15,1

13,1
5,6
7,9
4,2
14,4
30,6
18,0
13,6
39,4
9,0
10,5

16,1
14,2
21,4
8,5
25,1
28,6
24,6
12,9
37,9
11,1
9,4

9,1
2,0
3,3
10,9
12,1
19,4
7,3
19,1
35,4
6,5
5,2

13,6
8,3
13,9
14,5
23,7
23,1
14,1
20,7
31,6
8,2
8,8

11,7
1,0
12,3
10,7
14,7
18,6
14,6
19,1
36,5
7,7
8,8

14,0
1,6
14,3
9,0
27,8
22,7
20,9
30,6
40,8
9,0
9,4

12,2
3,0
11,1
11,2
20,0
21,0
14,7
22,4
36,4
7,9
8,2

Serviços Governamentais
Resto 1/
Menos: Sifmi 2/

8,7
(2,2)
38,2

8,8
7,0
36,4

11,3
11,3
31,5

14,4
14,9
45,7

11,1
7,2
38,0

10,6
13,0
38,1

8,2
13,3
32,9

8,3
11,4
38,8

5,8
12,5
41,0

8,0
12,6
37,9

Impostos líquidos sobre produção

240,5

25,7

38,2

35,3

53,2

22,3

25,5

11,8

14,0

17,8

1/ Inclui: Agricultura, Restaurantes e Hotéis privados, assim como diversas atividades públicas.
2/ Serviços de intermediação financeira medidos indiretamente.
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em: 28 jul. 2011.
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Tabela B.3 – Venezuela: PIB por classe de atividade econômica – 2006/ 2009
(preços constantes de 1997 – % trimestral, em relação ao mesmo período do ano anterior)

Atividades

I Trim

II Trim

2006
III Trim IV Trim

Ano I Trim

Consolidado

9,1

9,0

9,1

12,0

9,9

Atividade Petroleira

(0,5)

(0,7)

(2,4)

(4,3)

Atividade não-petroleira
Mineração
Bens Manufaturados
Eletricidade e Água
Construção
Comércio e Serviços de Reparação
Transportes e Armazenamento
Comunicações
Finanças e Seguros
Habitação
Serviços com fins não-lucrativos

10,4
1,7
12,9
6,3
28,5
12,3
14,1
29,2
49,7
8,6
15,1

10,0
4,2
5,7
4,2
28,9
14,1
14,0
21,7
53,6
8,4
12,7

10,4
12,9
7,8
3,9
36,5
13,8
11,3
21,9
46,6
7,3
17,5

12,4
9,2
7,4
5,2
28,1
21,2
17,5
21,5
41,1
10,0
19,7

Serviços Governamentais
Resto 1/
Menos: Sifmi 2/

3,2
(5,3)
45,5

3,4
9,0
53,6

1,7
3,3
46,2

Impostos líquidos sobre produção

16,6

17,5

17,1

Atividades

I Trim

II Trim

2007
III Trim IV Trim

Ano

8,4

10,1

7,7

8,8

(2,0) (6,2)

(4,7)

(3,5)

1,2

(3,3)

10,9
7,2
8,3
4,9
30,6
15,7
14,3
23,5
47,2
8,6
16,5

10,5
0,2
5,0
4,1
33,5
20,3
15,1
17,5
30,1
8,0
15,3

9,6
3,4
7,1
3,5
21,4
12,7
10,4
15,7
20,1
7,4
12,2

11,1
(0,6)
5,6
1,1
13,2
20,3
15,7
25,2
14,7
10,1
11,6

7,9
1,9
0,0
1,8
19,2
10,6
10,6
29,2
5,4
8,0
4,7

9,7
1,2
4,4
2,6
20,8
15,6
12,8
22,0
16,7
8,4
10,4

3,8
7,8
37,8

3,0
3,7
45,3

4,5
(0,9)
27,5

5,5
5,5
16,5

8,6
9,4
15,5

5,2
11,9
10,1

5,9
6,6
16,9

31,7

21,2

21,8

17,3

20,2

12,8

17,6

2008
III Trim IV Trim

9,0

II Trim

Ano I Trim

II Trim

2009
III Trim IV Trim

Ano

Consolidado

5,2

7,8

4,4

3,9

5,3

0,7

(2,5)

(4,5)

(5,8)

(3,2)

Atividade Petroleira

3,5

4,0

4,7

(0,3)

2,9

(5,5)

(4,4)

(10,0)

(9,5)

(7,4)

Atividade não-petroleira
Mineração
Bens Manufaturados
Eletricidade e Água
Construção
Comércio e Serviços de Reparação
Transportes e Armazenamento
Comunicações
Finanças e Seguros
Habitação
Serviços com fins não-lucrativos

5,1
(7,0)
1,1
3,5
0,8
4,0
3,1
25,5
(10,0)
1,2
10,1

8,5
0,2
4,6
6,7
13,5
6,7
4,8
41,0
(8,5)
4,0
9,9

4,5
(0,4)
(0,2)
6,6
12,4
1,3
(0,0)
13,4
(5,6)
1,7
9,7

4,7
(14,7)
0,3
3,3
13,2
2,6
3,1
10,0
(5,5)
1,1
9,2

5,7
(5,8)
1,4
5,0
10,5
3,5
2,7
21,7
(7,4)
2,0
9,7

1,8
(10,1)
(0,6)
3,6
2,9
0,5
2,1
10,0
3,7
0,7
4,3

(1,5)
(11,0)
(8,3)
3,7
(0,5)
(6,6)
(4,4)
11,2
2,2
(0,7)
2,4

(2,8)
(14,9)
(9,2)
3,8
1,6
(10,9)
(9,7)
15,2
(3,0)
(1,6)
1,6

(3,8)
(5,1)
(7,0)
5,5
(3,6)
(13,4)
(17,8)
12,4
(8,1)
(2,7)
0,4

(1,7)
(10,3)
(6,4)
4,1
(0,2)
(8,2)
(8,4)
12,1
(1,5)
(1,1)
2,0

Serviços Governamentais
Resto 1/
Menos: Sifmi 2/

6,8
6,9
6,5
5,5
(10,7) (8,9)

4,4
6,3
(9,9)

3,7
5,8
(10,9)

2,2
5,3
0,8
6,0
(10,1) 2,9

3,1
(0,4)
1,3

2,1
(0,5)
(0,3)

2,2
(1,6)
(5,8)

2,4
(0,5)
(0,6)

Impostos líquidos sobre produção

7,8

3,2

3,4

5,3

0,0

(7,1)

(10,1)

(14,8)

(8,5)

7,6

1/ Inclui: Agricultura, Restaurantes e Hotéis privados, assim como diversas atividades públicas.
2/ Serviços de intermediação financeira medidos indiretamente.
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em: 28 jul. 2011.
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Tabela B.4 – Venezuela: PIB por classe de atividade econômica – 2010/ 1ºT-2011
(preços constantes de 1997 – % trimestral em relação ao mesmo período do ano anterior)

Atividades

I Trim

II Trim

2010
III Trim IV Trim

2011*
Ano I Trim

Consolidado

(4,8)

(1,7)

(0,2)

0,5

(1,5)

4,5

Atividade Petroleira

(2,0)

0,6

(0,0)

1,7

0,1

(1,8)

Atividade não-petroleira
Mineração
Bens Manufaturados
Eletricidade e Água
Construção
Comércio e Serviços de Reparação
Transportes e Armazenamento
Comunicações
Finanças e Seguros
Habitação
Serviços com fins não-lucrativos

(4,5)
(4,4)
(9,5)
(1,4)
(10,1)
(11,9)
(12,8)
9,7
(12,9)
(2,8)
1,1

(1,7)
(18,4)
(3,4)
(7,7)
(5,1)
(6,0)
(1,5)
7,5
(11,5)
(0,4)
(1,2)

(0,2)
(11,8)
0,4
(7,4)
(6,3)
(4,3)
3,0
8,0
(7,1)
(0,3)
0,5

(0,3)
(16,1)
(1,4)
(6,4)
(7,1)
(2,8)
2,0
6,4
1,4
0,7
(0,9)

5,2
(1,6)
(13,0) 0,0
7,6
(3,4)
3,1
(5,8)
(7,7)
(7,0)
(6,1) 10,4
7,8
(2,0)
8,0
7,9
5,6
(7,6)
3,9
(0,7)
3,7
(0,1)

Serviços Governamentais
Resto 1/
Menos: Sifmi 2/

0,1
2,3
(0,1) (1,2)
(10,6) (10,1)

3,1
(1,3)
(9,8)

4,3
(1,5)
(1,0)

2,6
(1,0)
(7,9)

7,6
0,2
4,9

Impostos líquidos sobre produção

(9,6)

(0,7)

4,9

(2,3)

7,0

(4,5)

* Referente ao 1º trimestre de 2011
1/ Inclui: Agricultura, Restaurantes e Hotéis privados, assim como diversas
atividades públicas.
2/ Serviços de intermediação financeira medidos indiretamente.
Fonte: Banco Central da Venezuela. Disponível em: <www.bcb.org.ve>. Acesso em:
28 jul. 2011.
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Tabela B.5 – Reservas mundiais comprovadas de petróleo por país
(bilhões de barris) – 2006/2010
2006
2007
2008
2009
2010 Variação %
América do Norte
26,699
25,872
26,217
24,021
24,021
−
Canadá
4,942
4,900
4,900
4,900
4,900
−
Estados Unidos
21,757
20,972
21,317
19,121
19,121
−
América Latina
124,256 137,421 210,210 248,820 334,881
34,6
Argentina
2,468
2,587
2,616
2,520
2,505
-0,6
Brasil
12,182
12,624
12,624
12,802
12,857
0,4
Colômbia
1,509
1,510
1,510
1,362
1,360
-0,1
Equador
5,180
6,368
6,511
6,511
7,206
10,7
México
12,850
12,187
11,866
11,692
11,692
−
Venezuela
87,324
99,377 172,323 211,173 296,501
40,4
Outros
2,743
2,768
2,760
2,760
2,760
−
Leste Europeu
128,852 128,981 128,598 128,959 128,959
−
Azerbaijão
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
−
Bielorrússia
198
198
198
198
198
−
Cazaquistão
39,828
39,828
39,828
39,800
39,800
−
Rússia
79,306
79,432
79,049
79,432
79,432
−
Turcomenistão
600
600
600
600
600
−
Ucrânia
395
395
395
395
395
−
Uzbequistão
594
594
594
594
594
−
Outros
931
934
934
940
940
−
Europa Ocidental
15,369
15,006
14,118
13,582
13,532
-0,4
Dinamarca
1,157
1,113
1,113
1,060 812,000
-23,4
Noruega
8,548
8,168
7,491
7,078
7,078
−
Reino Undo
3,593
3,593
3,390
3,400
3,400
−
Outros
2,071
2,132
2,124
2,044
2,242
9,7
Oriente Médio
754,616 750,619 752,258 752,080 794,266
5,6
Irã
138,400 136,150 137,620 137,010 151,170
10,3
Iraq
115,000 115,000 115,000 115,000 143,100
24,4
Kuwait
101,500 101,500 101,500 101,500 101,500
−
Omã
5,572
5,572
5,572
5,500
5,500
−
Qatar
26,185
25,090
25,405
25,382
25,382
−
Arábia Saudita
264,251 264,209 264,063 264,590 264,516
−
República Árabe da Síria
3,000
2,500
2,500
2,500
2,500
−
Emirados Árabes Unidos
97,800
97,800
97,800
97,800
97,800
−
Outros
2,908
2,798
2,798
2,798
2,798
−
Africa
118,794 121,348 122,311 124,427 126,847
1,9
Argélia
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
−
Angola
9,330
9,500
9,500
9,500
9,500
−
Egito
3,720
4,070
4,340
4,300
4,400
2,3
Gabão
1,995
1,995
1,995
2,000
2,000
−
Libia
41,464
43,663
44,271
46,422
47,097
1,5
Nigéria
37,200
37,200
37,200
37,200
37,200
−
Sudão
6,615
6,700
6,700
6,700
6,700
−
Outros
6,207
6,020
6,105
6,105
7,750
26,9
Ásia e Pacífico
40,964
40,223
40,278
44,426
44,506
0,2
Brunei
1,200
1,200
1,100
1,100
1,100
−
China
15,615
15,493
15,493
18,000
18,000
−
Índia
5,693
5,459
5,459
5,800
5,820
0,3
Indonésia
4,370
3,990
3,990
3,990
3,990
−
Malásia
5,357
5,357
5,357
5,500
5,500
−
Vietnã
3,250
3,410
3,410
4,700
4,700
−
Austrália
4,158
4,158
4,158
4,158
4,158
−
Outros
1,321
1,156
1,211
1,178
1,238
5,1
TOTAL
1,209,550 1,219,470 1,293,990 1,336,315 1,467,012
9,8
935,834 948,058 1,023,393 1,064,288 1,193,172
12,1
OPEP

Fonte: OPEP. 2011. Annual Statistical Bulletim – 2010/2011.
Disponível
em:<
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/download
s/publications/ASB2010_2011.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2011.
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Tabela B.6 – Venezuela: Balanço de Pagamentos (US$ milhões) – 1988/1999
I. BALANCE EN CUENTA CORRIENTE
Exportaciones de bienes FOB
Importaciones de bienes FOB
Balance de bienes
Servicios (crédito)
Transportes (crédito)
Viajes (crédito)
Otros servicios (crédito)
Servicios (débito)
Transportes (débito)
Viajes (débito)
Otros servicios (débito)
Balance de bienes y servicios
Renta (crédito)
Remuneración de empleados (crédito)
Renta de la inversión (crédito)
Renta de la inversión directa (utilidades y dividendos) (crédito)
Renta de la inversión de cartera (crédito)
Renta de otra inversión (intereses recibidos) (crédito)
Renta (débito)
Remuneración de empleados (débito)
Renta de la inversión (débito)
Renta de la inversión directa (utilidades y dividendos) (débito)
Renta de la inversión de cartera (débito)
Renta de otra inversión (intereses pagados) (débito)
Balance de renta
Transferencias corrientes (crédito)
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes
II. BALANCE EN CUENTA DE CAPITAL
III. BALANCE EN CUENTA FINANCIERA
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital (activos)
Títulos de deuda (activos)
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital (pasivos)
Títulos de deuda (pasivos)
Activos de otra inversión
Activos de otra inversión: Autoridades monetarias
Activos de otra inversión: Gobierno general
Activos de otra inversión: Bancos
Activos de otra inversión: Otros sectores
Pasivos de otra inversión
Pasivos de otra inversión: Autoridades monetarias
Pasivos de otra inversión: Gobierno general
Pasivos de otra inversión: Bancos
Pasivos de otra inversión: Otros sectores
IV. ERRORES Y OMISIONES
V. BALANCE GLOBAL
VI. RESERVAS Y PARTIDAS CONEXAS
Activos de reserva
FMI (uso del crédito y préstamos)
Financiamiento excepcional

1988
1989
1990
1991
- 5 809,0
2 161,0 8 279,0 1 736,0
10 217,0 13 059,0 17 623,0 15 159,0
- 12 080,0 - 7 365,0 - 6 917,0 - 10 259,0
- 1 863,0
5 694,0 10 706,0 4 900,0
835,0
929,0 1 183,0 1 229,0
413.5
403,0
458,0
532,0
291,0
389,0
496,0
510,0
130.5
137,0
229,0
187,0
- 2 863,0 - 1 911,0 - 2 534,0 - 3 431,0
-1603.4 - 658,0 - 801,0 - 1 404,0
- 509,0 - 640,0 - 1 023,0 - 1 227,0
-750.6 - 613,0 - 710,0 - 800,0
- 3 891,0
4 712,0 9 355,0 2 698,0
1 653,0
1 582,0 2 658,0 2 168,0
0,0
0,0
1,0
2,0
1 653,0
1 582,0 2 657,0 2 166,0
68,0
146,0
231,0
161,0
0,0
272,0
483,0
805,0
1 585,0
1 164,0 1 943,0 1 200,0
- 3 424,0 - 3 950,0 - 3 432,0 - 2 766,0
- 8,0
0,0 - 10,0
- 8,0
- 3 416,0 - 3 950,0 - 3 422,0 - 2 758,0
- 210,0 - 225,0 - 224,0 - 228,0
0,0 - 246,0 - 137,0 - 1 364,0
- 3 206,0 - 3 479,0 - 3 061,0 - 1 166,0
- 1 771,0 - 2 368,0 - 774,0 - 598,0
87,0
237,0
444,0
370,0
- 234,0 - 420,0 - 746,0 - 734,0
- 147,0 - 183,0 - 302,0 - 364,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- 1 180,0 - 3 650,0 - 4 061,0 2 204,0
- 68,0 - 179,0 - 375,0 - 188,0
89,0
213,0
451,0 1 916,0
0,0
- 8,0 - 1 952,0
17,0
0,0
- 8,0
- 2,0
- 8,0
0,0
0,0 - 1 950,0
25,0
0,0 - 526,0 17 928,0
334,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 - 526,0 17 928,0
334,0
- 1 595,0 - 369,0 - 2 305,0 - 925,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- 51,0
- 58,0 - 46,0
- 12,0
- 379,0
767,0 - 899,0 - 147,0
- 1 165,0 - 1 078,0 - 1 360,0 - 766,0
394,0 - 2 781,0 - 17 808,0 1 050,0
831,0
11,0
146,0 - 758,0
227,0
890,0 - 18 171,0
586,0
- 726,0 - 411,0
16,0
308,0
62,0 - 3 271,0
201,0
914,0
3116.97 1602.59 -1742.1 -1515.57
-3872.03 113 594,0 2475.9 2424.43
3872.03 - 113 594,0 -2475.9 -2424.43
3872.03 -1077.17 -4375.74 -2645.3
0,0 963 576,0 1899.84 220 871,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1992
- 3 749,0
14 202,0
- 12 880,0
1 322,0
1 312,0
634,0
444,0
234,0
- 4 263,0
- 1 768,0
- 1 428,0
- 1 067,0
- 1 629,0
1 607,0
2,0
1 605,0
185,0
644,0
776,0
- 3 353,0
- 3,0
- 3 350,0
- 507,0
- 1 232,0
- 1 611,0
- 1 746,0
533,0
- 907,0
- 374,0
0,0
3 386,0
- 156,0
629,0
2,0
- 44,0
46,0
1 001,0
165,0
836,0
- 590,0
0,0
- 45,0
- 58,0
- 487,0
2 500,0
282,0
593,0
86,0
1 539,0
- 298 653,0
- 661 653,0
661 653,0
844 551,0
- 182 898,0
0,0

1993
- 1 993,0
14 779,0
- 11 504,0
3 275,0
1 340,0
515,0
562,0
263,0
- 4 525,0
- 1 488,0
- 2 083,0
- 954,0
90,0
1 599,0
2,0
1 597,0
347,0
631,0
619,0
- 3 314,0
- 3,0
- 3 311,0
- 574,0
- 1 117,0
- 1 620,0
- 1 715,0
452,0
- 820,0
- 368,0
0,0
2 656,0
- 886,0
372,0
79,0
- 1,0
80,0
542,0
48,0
494,0
615,0
0,0
- 16,0
- 538,0
1 169,0
1 934,0
778,0
- 210,0
113,0
1 253,0
- 538 783,0
124 217,0
- 124 217,0
144 029,0
- 268 246,0
0,0

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2 541,0
2 014,0
8 914,0
3 732,0 - 4 432,0
2 112,0
16 105,0 19 082,0 23 707,0 23 871,0 17 707,0 20 963,0
- 8 480,0 - 12 069,0 - 9 937,0 - 14 917,0 - 16 755,0 - 14 492,0
7 625,0
7 013,0 13 770,0
8 954,0
952,0
6 471,0
1 576,0
1 671,0
1 573,0
1 314,0
1 423,0
1 352,0
589,0
584,0
484,0
365,0
323,0
367,0
787,0
849,0
884,0
558,0
703,0
581,0
200,0
238,0
205,0
391,0
397,0
404,0
- 4 672,0 - 4 836,0 - 4 842,0 - 3 922,0 - 4 072,0 - 4 191,0
- 1 265,0 - 1 430,0 - 1 223,0 - 1 494,0 - 1 579,0 - 1 535,0
- 1 950,0 - 1 714,0 - 2 233,0 - 755,0 - 891,0 - 1 039,0
- 1 457,0 - 1 692,0 - 1 386,0 - 1 673,0 - 1 602,0 - 1 617,0
4 529,0
3 848,0 10 501,0
6 346,0 - 1 697,0
3 632,0
1 626,0
1 867,0
1 579,0
2 421,0
2 479,0
2 272,0
2,0
2,0
4,0
17,0
17,0
17,0
1 624,0
1 865,0
1 575,0
2 404,0
2 462,0
2 255,0
286,0
265,0
149,0
246,0
537,0
387,0
323,0
513,0
421,0
1 037,0
576,0
420,0
1 015,0
1 087,0
1 005,0
1 121,0
1 349,0
1 448,0
- 3 530,0 - 3 810,0 - 3 304,0 - 4 938,0 - 5 013,0 - 3 725,0
- 11,0
- 30,0
- 27,0
- 28,0
- 25,0
- 24,0
- 3 519,0 - 3 780,0 - 3 277,0 - 4 910,0 - 4 988,0 - 3 701,0
- 514,0 - 431,0 - 441,0 - 1 652,0 - 2 183,0 - 880,0
- 1 577,0 - 1 822,0 - 1 654,0 - 2 388,0 - 1 865,0 - 1 587,0
- 1 428,0 - 1 527,0 - 1 182,0 - 870,0 - 940,0 - 1 234,0
- 1 904,0 - 1 943,0 - 1 725,0 - 2 517,0 - 2 534,0 - 1 453,0
606,0
413,0
526,0
233,0
169,0
203,0
- 690,0 - 304,0 - 388,0 - 330,0 - 370,0 - 270,0
- 84,0
109,0
138,0
- 97,0 - 201,0
- 67,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- 3 204,0 - 2 964,0 - 1 784,0
879,0
2 689,0 - 516,0
- 358,0
- 91,0 - 507,0 - 557,0 - 1 043,0 - 872,0
813,0
985,0
2 183,0
6 202,0
4 985,0
2 890,0
- 22,0
- 14,0
- 41,0 - 1 651,0
470,0
248,0
10,0
- 3,0
- 11,0
- 47,0 - 240,0
72,0
- 32,0
- 11,0
- 30,0 - 1 604,0
710,0
176,0
275,0 - 787,0
780,0
911,0
306,0
1 857,0
585,0
270,0
1 318,0
1 444,0
187,0
417,0
- 310,0 - 1 057,0 - 538,0 - 533,0
119,0
1 440,0
- 4 173,0 - 661,0 - 1 592,0 - 3 748,0 - 3 325,0 - 4 788,0
0,0
0,0
0,0
- 2,0
28,0
128,0
- 27,0
240,0
57,0 - 264,0
391,0
64,0
- 932,0
216,0
- 53,0
- 17,0 - 182,0 - 262,0
- 3 214,0 - 1 117,0 - 1 596,0 - 3 465,0 - 3 562,0 - 4 718,0
261,0 - 2 396,0 - 2 607,0 - 278,0
1 296,0
149,0
- 51,0 - 317,0 - 289,0 - 430,0 - 561,0
- 24,0
128,0 - 262,0 - 543,0
162,0
986,0
272,0
- 77,0
52,0
153,0
36,0
- 69,0
- 34,0
261,0 - 1 869,0 - 1 928,0
- 46,0
940,0
- 65,0
- 281 095,0 - 494 154,0 - 891 755,0 -1516.6 -1662.3 -537.99
- 944 095,0 -1444.15 6238.24
3094.4 -3405.3 1058.01
944 095,0 1444.15 -6238.24 -3094.4
3405.3 -1058.01
1145.37 1907.19 -6271.33 -2642.78 3853.43 - 607 855,0
- 201 276,0 - 463 037,0 330 853,0 - 451 619,0 - 448 129,0 - 450 155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Fonte: CEPAL. Disponível em: <www.eclac.org/estadisticas/>. Acesso em: 02 ago. 2011.
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Tabela B.7 – Venezuela: Balanço de Pagamentos (US$ milhões) – 1999/2010

I. BALANCE EN CUENTA CORRIENTE
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Exportaciones de bienes FOB
Importaciones de bienes FOB
Balance de bienes
Servicios (crédito)
Transportes (crédito)
Viajes (crédito)
Otros servicios (crédito)
Servicios (débito)
Transportes (débito)
Viajes (débito)
Otros servicios (débito)
Balance de servicios
Balance de bienes y servicios
Renta (crédito)
Remuneración de empleados (crédito)
Renta de la inversión (crédito)
Renta de la inversión directa (utilidades y dividendos) (crédito)
Renta de la inversión de cartera (crédito)
Renta de otra inversión (intereses recibidos) (crédito)
Renta (débito)
Remuneración de empleados (débito)
Renta de la inversión (débito)
Renta de la inversión directa (utilidades y dividendos) (débito)
Renta de la inversión de cartera (débito)
Renta de otra inversión (intereses pagados) (débito)
Balance de renta
Transferencias corrientes (crédito)
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes
II. BALANCE EN CUENTA DE CAPITAL
III. BALANCE EN CUENTA FINANCIERA
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante
Balance de inversión directa
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital (activos)
Títulos de deuda (activos)
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital (pasivos)
Títulos de deuda (pasivos)
Activos de otra inversión
Activos de otra inversión: Autoridades monetarias
Activos de otra inversión: Gobierno general
Activos de otra inversión: Bancos
Activos de otra inversión: Otros sectores
Pasivos de otra inversión
Pasivos de otra inversión: Autoridades monetarias
Pasivos de otra inversión: Gobierno general
Pasivos de otra inversión: Bancos
Pasivos de otra inversión: Otros sectores
IV. ERRORES Y OMISIONES
V. BALANCE GLOBAL
VI. RESERVAS Y PARTIDAS CONEXAS
Activos de reserva
FMI (uso del crédito y préstamos)
Financiamiento excepcional
Uso del crédito y préstamos del FMI y financiamiento excepcional
Ingreso neto de capitales autónomos
Ingreso neto de capitales no autónomos
Ingreso neto de capitales
Transferencia neta de recursos

1999
2 112,0
22 315,0
- 18 683,0
20 963,0
- 14 492,0
6 471,0
1 352,0
367,0
581,0
404,0
- 4 191,0
- 1 535,0
- 1 039,0
- 1 617,0
- 2 839,0
3 632,0
2 272,0
17,0
2 255,0
387,0
420,0
1 448,0
- 3 725,0
- 24,0
- 3 701,0
- 880,0
- 1 587,0
- 1 234,0
- 1 453,0
203,0
- 270,0
- 67,0
0,0
- 516,0
- 872,0
2 890,0
2 018,0
248,0
72,0
176,0
1 857,0
417,0
1 440,0
- 4 788,0
128,0
64,0
- 262,0
- 4 718,0
149,0
- 24,0
272,0
- 34,0
- 65,0
- 538,0
1 058,0
- 1 058,0
- 607,9
- 450,2
0,0
- 450,2
- 1 054,0
- 450,2
- 1 504,1
- 2 957,1

2000
11 853,0
34 711,0
- 21 300,0
33 529,0
- 16 865,0
16 664,0
1 182,0
374,0
423,0
385,0
- 4 435,0
- 1 808,0
- 1 058,0
- 1 569,0
- 3 253,0
13 411,0
3 049,0
17,0
3 032,0
296,0
666,0
2 070,0
- 4 437,0
- 29,0
- 4 408,0
- 1 424,0
- 1 788,0
- 1 196,0
- 1 388,0
261,0
- 431,0
- 170,0
0,0
- 2 969,0
- 521,0
4 701,0
4 180,0
- 954,0
13,0
- 967,0
- 2 180,0
- 574,0
- 1 606,0
- 4 839,0
18,0
- 228,0
- 50,0
- 4 579,0
824,0
8,0
36,0
197,0
583,0
- 2 926,2
5 957,8
- 5 957,8
- 5 449,4
- 508,4
0,0
- 508,4
- 5 895,2
- 508,4
- 6 403,6
- 7 791,6

2001
1 983,0
28 043,0
- 23 892,0
26 667,0
- 19 211,0
7 456,0
1 376,0
386,0
615,0
375,0
- 4 681,0
- 1 967,0
- 1 108,0
- 1 606,0
- 3 305,0
4 151,0
2 603,0
19,0
2 584,0
767,0
454,0
1 363,0
- 4 623,0
- 27,0
- 4 596,0
- 1 884,0
- 1 808,0
- 904,0
- 2 020,0
356,0
- 504,0
- 148,0
0,0
- 211,0
- 204,0
3 683,0
3 479,0
397,0
138,0
259,0
710,0
31,0
679,0
- 3 919,0
42,0
- 1 016,0
267,0
- 3 212,0
- 878,0
18,0
- 1,0
122,0
- 1 017,0
- 3 601,4
- 1 829,4
1 829,4
2 027,1
- 197,7
0,0
- 197,7
- 3 812,4
- 197,7
- 4 010,1
- 6 030,1

2002
7 599,0
27 794,0
- 17 282,0
26 781,0
- 13 360,0
13 421,0
1 013,0
304,0
434,0
275,0
- 3 922,0
- 1 545,0
- 981,0
- 1 396,0
- 2 909,0
10 512,0
1 474,0
19,0
1 455,0
286,0
299,0
870,0
- 4 230,0
- 23,0
- 4 207,0
- 1 915,0
- 1 611,0
- 681,0
- 2 756,0
288,0
- 445,0
- 157,0
0,0
- 9 246,0
- 1 026,0
782,0
- 244,0
- 1 354,0
- 164,0
- 1 190,0
- 956,0
- 5,0
- 951,0
- 7 169,0
22,0
65,0
- 32,0
- 7 224,0
477,0
- 4,0
170,0
- 257,0
568,0
- 2 781,3
- 4 428,3
4 428,3
4 428,3
0,0
0,0
0,0
- 12 027,3
0,0
- 12 027,3
- 14 783,3

2003
11 796,0
28 108,0
- 13 995,0
27 230,0
- 10 483,0
16 747,0
878,0
307,0
331,0
240,0
- 3 512,0
- 1 261,0
- 859,0
- 1 392,0
- 2 634,0
14 113,0
1 729,0
21,0
1 708,0
791,0
332,0
585,0
- 4 066,0
- 30,0
- 4 036,0
- 1 802,0
- 1 678,0
- 556,0
- 2 337,0
257,0
- 237,0
20,0
0,0
- 5 547,0
- 1 318,0
2 040,0
722,0
- 823,0
- 233,0
- 590,0
- 143,0
97,0
- 240,0
- 4 030,0
11,0
- 718,0
46,0
- 3 369,0
- 1 273,0
19,0
298,0
- 141,0
- 1 449,0
- 795,0
5 454,0
- 5 454,0
- 5 454,0
0,0
0,0
0,0
- 6 342,0
0,0
- 6 342,0
- 8 679,0

2004
15 519,0
40 782,0
- 21 518,0
39 668,0
- 17 021,0
22 647,0
1 114,0
346,0
501,0
267,0
- 4 497,0
- 1 730,0
- 1 077,0
- 1 690,0
- 3 383,0
19 264,0
2 050,0
20,0
2 030,0
725,0
367,0
938,0
- 5 723,0
- 28,0
- 5 695,0
- 3 498,0
- 1 677,0
- 520,0
- 3 673,0
227,0
- 299,0
- 72,0
0,0
- 10 861,0
- 619,0
1 483,0
864,0
- 813,0
27,0
- 840,0
- 1 271,0
- 170,0
- 1 101,0
- 8 233,0
10,0
- 2 594,0
- 426,0
- 5 223,0
- 1 408,0
250,0
- 586,0
10,0
- 1 082,0
- 2 503,0
2 155,0
- 2 155,0
- 2 155,0
0,0
0,0
0,0
- 13 364,0
0,0
- 13 364,0
- 17 037,0

2005
25 447,0
57 058,0
- 29 347,0
55 716,0
- 24 008,0
31 708,0
1 342,0
384,0
650,0
308,0
- 5 339,0
- 2 194,0
- 1 276,0
- 1 869,0
- 3 997,0
27 711,0
4 150,0
20,0
4 130,0
1 349,0
538,0
2 243,0
- 6 352,0
- 28,0
- 6 324,0
- 3 895,0
- 1 824,0
- 605,0
- 2 202,0
258,0
- 320,0
- 62,0
0,0
- 16 430,0
- 1 167,0
2 589,0
1 422,0
- 2 311,0
- 227,0
- 2 084,0
3 246,0
28,0
3 218,0
- 18 181,0
- 22,0
- 7 011,0
- 541,0
- 10 607,0
- 606,0
- 20,0
- 339,0
105,0
- 352,0
- 3 593,0
5 424,0
- 5 424,0
- 5 424,0
0,0
0,0
0,0
- 20 023,0
0,0
- 20 023,0
- 22 225,0

2006
26 462,0
67 122,0
- 39 537,0
65 578,0
- 33 583,0
31 995,0
1 544,0
403,0
768,0
373,0
- 5 954,0
- 2 679,0
- 1 229,0
- 2 046,0
- 4 410,0
27 585,0
8 226,0
20,0
8 206,0
3 209,0
1 429,0
3 568,0
- 9 271,0
- 32,0
- 9 239,0
- 6 540,0
- 2 017,0
- 682,0
- 1 045,0
309,0
- 387,0
- 78,0
0,0
- 19 347,0
- 1 524,0
- 508,0
- 2 032,0
- 5 966,0
- 25,0
- 5 941,0
- 3 983,0
41,0
- 4 024,0
- 6 341,0
18,0
1 763,0
- 285,0
- 7 837,0
- 1 025,0
- 51,0
21,0
375,0
- 1 370,0
- 2 211,0
4 904,0
- 4 904,0
- 4 904,0
0,0
0,0
0,0
- 21 558,0
0,0
- 21 558,0
- 22 603,0

Fonte: CEPAL. Disponível em: <www.eclac.org/estadisticas/>. Acesso em: 02 ago. 2011.

2007
18 063,0
70 777,0
- 54 750,0
69 010,0
- 46 031,0
22 979,0
1 767,0
586,0
817,0
364,0
- 8 719,0
- 4 522,0
- 1 520,0
- 2 677,0
- 6 952,0
16 027,0
10 194,0
20,0
10 174,0
3 763,0
1 936,0
4 475,0
- 7 727,0
- 27,0
- 7 700,0
- 4 785,0
- 2 188,0
- 727,0
2 467,0
346,0
- 777,0
- 431,0
0,0
- 21 674,0
- 30,0
1 008,0
978,0
- 1 559,0
39,0
- 1 598,0
4 122,0
66,0
4 056,0
- 29 440,0
- 5 783,0
- 5 673,0
- 322,0
- 17 662,0
4 225,0
381,0
- 985,0
282,0
4 547,0
- 1 746,0
- 5 357,0
5 357,0
5 357,0
0,0
0,0
0,0
- 23 420,0
0,0
- 23 420,0
- 20 953,0

2008
37 392,0
97 300,0
- 59 998,0
95 138,0
- 49 482,0
45 656,0
2 162,0
738,0
917,0
507,0
- 10 516,0
- 4 849,0
- 1 784,0
- 3 883,0
- 8 354,0
37 302,0
8 063,0
20,0
8 043,0
3 425,0
1 486,0
3 132,0
- 7 365,0
- 28,0
- 7 337,0
- 4 152,0
- 2 334,0
- 851,0
698,0
345,0
- 953,0
- 608,0
0,0
- 24 639,0
- 1 273,0
349,0
- 924,0
2 747,0
240,0
2 507,0
299,0
3,0
296,0
- 29 363,0
5 809,0
- 8 716,0
- 79,0
- 26 377,0
2 602,0
218,0
- 50,0
- 303,0
2 737,0
- 3 297,0
9 456,0
- 9 456,0
- 9 456,0
0,0
0,0
0,0
- 27 936,0
0,0
- 27 936,0
- 27 238,0

2009
8 561,0
59 600,0
- 48 064,0
57 595,0
- 38 442,0
19 153,0
2 005,0
696,0
788,0
521,0
- 9 622,0
- 4 027,0
- 1 568,0
- 4 027,0
- 7 617,0
11 536,0
2 313,0
22,0
2 291,0
1 024,0
281,0
986,0
- 4 965,0
- 31,0
- 4 934,0
- 1 903,0
- 2 456,0
- 575,0
- 2 652,0
357,0
- 680,0
- 323,0
0,0
- 14 577,0
- 1 834,0
- 3 105,0
- 4 939,0
3 928,0
- 49,0
3 977,0
5 003,0
121,0
4 882,0
- 24 484,0
13,0
- 2 143,0
739,0
- 23 093,0
5 915,0
2 972,0
283,0
- 100,0
2 760,0
- 4 783,0
- 10 799,0
10 799,0
10 799,0
...
...
...
- 19 360,0
...
- 19 360,0
- 22 012,0

2010
14 378,0
67 510,0
- 49 194,0
65 786,0
- 38 613,0
27 173,0
1 724,0
559,0
618,0
547,0
- 10 581,0
- 4 027,0
- 1 575,0
- 4 979,0
- 8 857,0
18 316,0
1 940,0
22,0
1 918,0
796,0
206,0
916,0
- 5 319,0
- 42,0
- 5 277,0
- 1 955,0
- 2 714,0
- 608,0
- 3 379,0
476,0
- 1 035,0
- 559,0
- 211,0
- 18 467,0
- 2 390,0
- 1 404,0
- 3 794,0
- 589,0
49,0
- 638,0
3 778,0
8,0
3 770,0
- 25 784,0
368,0
- 719,0
- 29,0
- 25 404,0
7 922,0
170,0
553,0
- 287,0
7 486,0
- 3 639,3
- 7 939,3
7 939,3
7 939,3
0,0
0,0
0,0
- 22 317,3
0,0
- 22 317,3
- 25 696,3
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ANEXO C

Quadro – Venezuela: Missões Sociais
Missão
13 de abril

Alimentación/ Mercal

Árbol

Ano de criação
Objetivo(s)/ Aporte de recursos/ Resultados
2008
Fortalecer o poder popular através da criação das Comunas
Socialistas. Originalmente, a missão foi formulada para ser
implementada em 2 etapas, quais sejam: (i) melhorar a
qualidade de vida da população e (ii) construir as
comunidades socialistas para modificar a estrutura sócioterritorial na direção da construção de comunas e cidades
socialistas articuladas e auto-sustentáveis, que garantam o
funcionamento, desenvolvimento e a qualidade de vida da
população.
2004
• Comercializar produtos alimentícios de primeira
necessidade, viabilizando a segurança alimentar da
população de escassos recursos econômicos. A missão
Mercal é composta por: (i) Proyectos de organización y
participación comunitaria: conformada por Frentes
Comunitarios de Soberanía Alimentaria, Programa de
Economía Socialy de Fortalecimiento Endógeno, (ii)
Establecimientos Mercal: que consiste no abastecimento
de produtos a um custo bem inferior ao preço de mercado e
(iii) Red Social Mercal: destinado a beneficiar,
principalmente, os pequenos produtores e comunidades de
áreas rurais, com alta densidade familiar, além das
comunidades indígenas. O projeto subsidia as pessoas que a
comunidade determina como mais pobres, oferecendo a
elas um desconto de 50% em 7 itens componentes da cesta
Mercal, e os “comedores gratuitos”, que entregam comida
3 vezes ao dia para as 150 famílias mais pobres da
comunidade.
• 1,9 bilhões de dólares até o ano de 2009
• Acondicionamento de 15.744 estabelecimentos em nível
nacional, aquisição de 60 veículos de carga e 3 frigoríficos;
foram postos em operação 6.004 casas de alimentação.
Apoiou-se na efetivação de 305 Megamercales. A
população beneficiada com estes recursos tem sido de
aproximadamente 16 milhões de venezuelanos, em todo o
território nacional. Conseguiu-se comercializar cerca de 1,3
bilhões de toneladas métricas de alimentos.
2006
• Tem a finalidade de despertar nas pessoas o interesse
pela natureza, favorecer o equilíbrio ecológico e a
recuperação de espaços degradados. Nesse sentido, a
missão busca contribuir com a recuperação e manutenção
de florestas em todo o território nacional, mediante um
ambicioso plano de reflorestamento com fins de proteção,
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Barrio Adentro

2003

Barrio Adentro II

2005

Barrio Adentro III

2005

Che Guevara

2007

agro-florestais e comerciais-industriais, como estratégia de
manejo integral e usos sustentável das bacias hidrográficas.
• Até 2009, a PDVSA contribuiu com 23 milhões de
dólares.
• Até 31 de dezembro de 2009 foram incorporadas 29 mil
pessoas a essa missão, que se organizaram em 2.639
Comités Conservacionistas; foram executados 2.552
projetos comunitários e educativos, a colheita de 101,2
toneladas de sementes e o plantio de uma superfície de
18.322 hectares.
• Consolidar a “Atenção Primária” como prioridade de
sua política de saúde, em resposta às necessidades sociais
da população, especialmente a excluída, sob os princípios
da equidade, universalidade, acessibilidade, gratuidade,
transetorialidade, filiação cultural, participação, justiça e
corresponsabilidade social, contribuindo assim para
melhorar a qualidade de saúde e vida. O objetivo geral é
garantir o acesso aos serviços de saúde à população
excluída, mediante um modelo de gestão de saúde integral
orientado a uma melhor qualidade de vida, com a criação
de Consultorios y Clínicas Populares, além de hospitais do
povo, dentro das comunidades de pouco acesso aos já
existentes.
• O financiamento aplicado até o ano de 2009 foi de 5,7
bilhões de dólares.
• Esses recursos permitiram a construção de 1000
módulos assistenciais, 29 consultórios populares, 183
centros de reabilitação integral, 6 centros de alta
tecnologia, recursos financeiros para gastos de
funcionamento do Hospital Cardiológico Infantil "Dr.
Gilberto Rodríguez Ochoa" e apoio logístico (alojamento,
alimentação e transporte) nas jornadas médico-assistenciais
em nível nacional.
Trata-se de um segundo nível de atenção e oferece serviço
integral gratuito a todos os cidadãos através dos Centros de
Alta Tecnología, Centros de Diagnóstico Integral e das
Salas de Rehabilitación Integral.
Consiste na modernização da rede hospitalar do país e,
diferentemente das missões Barrio Adentro I e II, utiliza a
rede tradicional de hospitais para abrir esta terceira fase
como um elemento fundamental na composição do Sistema
Público Nacional de Salud. Para tanto, o enfoque primeiro
é na modernização tecnológica de equipes médicas e,
segundo, na remodelação, ampliação e melhora da
infraestrutura hospitalar.
• Nasce em substituição à Misión Vuelvan Caras. Trata-se
de um programa de formação com valores socialistas
integrando os aspectos ético, ideológico, político e técnico-
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Ciencia

2006

Cristo

2003

Cultura

2004

Guaicaipuro

2003

produtivo, transformando o sistema socioeconômico
capitalista num modelo econômico socialista comunal. Seu
objetivo é desenhar e executar ações em matéria de
formação, capacitação e organização trabalhista
sustentável, desenvolvendo a consciência ética e moral
revolucionárias como fatores determinantes na formação
do “homem e da mulher novos”, assentando assim as bases
do projeto revolucionário bolivariano, dentro do objetivo
supremo posto pela Misión Cristo, qual seja: Pobreza y
Miseria Cero en el 2021.
• Foram certificados até 2009 cerca de 264.720 pessoas.
Formaram-se ainda 2.567 facilitadores e 1.546 consultores,
e outorgaram-se 202.452 bolsas a pessoas responsáveis
pelo sustento de seus lares e 147.548 bolsas para outras
pessoas.
• Tem como norte modelar uma nova cultura científica e
tecnológica que aborde a organização coletiva da ciência, o
diálogo de saberes e a participação da diversidade de atores
no âmbito do desenvolvimento científico-tecnológico do
país, com a finalidade de alcançar maiores níveis de
soberania. Busca ser um processo de incorporação e
articulação massiva de atores sociais e institucionais
através de redes econômicas, sociais, acadêmicas e
políticas para uso extensivo e intensivo do conhecimento
em função do desenvolvimento nacional, da integração e
do projeto nacional Simon Bolívar, isto é, o projeto
nacional de desenvolvimento da Revolução. Os esforços
são no sentido de consolidar um fio condutor estratégico
para a criação de um novo sistema econômico e produtivo.
• Até 2009 a PDVSA fez uma contribuição de 319
milhões de dólares.
É considerada a Misión de Misiones dado seu objetivo de
“lograr pobreza cero en el 2021”. Se entende que a
execução do conjunto de missões sociais viabilizará esse
objetivo.
O objetivo é consolidar a identidade nacional, garantir o
acesso massivo à cultura, proporcionando a divulgação e
criação das manifestações culturais dos setores populares e
comunitários, estabelecendo a construção participativa dos
padrões de valoração cultural. O resultado seria o
estabelecimento de um sistema inovador de proteção e
preservação do patrimônio cultural e da identidade
nacional.
• O objetivo geral é restituir os direitos aos povos e
comunidades indígenas do país em consonância com a
Constituição da República Bolivariana da Venezuela.
Surge no marco do reconhecimento da existência dos
povos e comunidades indígenas, de sua organização social,
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Hábitat/ Vivienda

2004

Identidad

2003

José Gregorio Hernández

2008

Madres del Barrio

2006

política e econômica, suas culturas, usos e costumes,
idiomas e religiões, assim como habitat e direitos originais
sobre as terras que ancestral e tradicionalmente ocupam e
que são necessárias para desenvolver e garantir suas formas
de vida e, no convencimento de que é dever e
responsabilidade do Estado, através do poder executivo,
garantir aos povos e comunidades indígenas o desfrute
desses direitos.
• Até 2009 a PDVSA contribuiu com 11 milhões dólares.
• Destinada a criar soluções habitacionais de maneira
imediata, de forma articulada com os governos locais e as
instituições que já se encontravam trabalhando no setor.
Tem como meta o chamado “hábitat integral”, dar
respostas aos problemas das famílias e comunidades em
matéria de construção, mas também, sobretudo, no
desenvolvimento do habitat e no desenvolvimento de
urbanismos integrais, isto é, que disponham de todos os
serviços necessários à população, desde educação até
saúde.
• Até o momento foram investidos 401 milhões de
dólares.
• Tem entre seus objetivos reduzir o número de cidadãos
venezuelanos que se encontram sem documentação. Assim,
o programa dota, em poucos minutos, a cédula de
identidade, tanto a venezuelanos quanto estrangeiros.
Nessa missão trabalham em conjunto o poder executivo
nacional e a Oficina Nacional de Identificación y
Extranjera.
• Até 2009, o apoio da PDVSA foi de 45 milhões de
dólares.
O objetivo é proporcionar atendimento primário a todas as
pessoas que padeçam de algum tipo de incapacidade. A
missão procura atingir quatro objetivos: (i) o diagnóstico da
população com algum tipo de incapacidade, (ii) a
determinação das necessidades fundamentais da pessoa e
de seu núcleo familiar, (iii) o desenho de programas de
atenção imediata e (iv) o trabalho social. A missão
representa um avanço na direção da implementação dos
preceitos constitucionais do país, especialmente no que
tange ao artigo 81 da Carta Magna, segundo o qual: "toda
persona con discapacidad o necesidades especiales tiene
derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y
a su integración familiar y comunitaria".
Apoiar as donas de casa que se encontram em estado de
necessidade, a fim de que consigam, junto às suas famílias,
superar a situação de pobreza extrema. Apoiando mulheres
e suas famílias, a missão tem a finalidade de incorporá-las
às atividades produtivas. A missão beneficia mulheres que
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Milagro

2004

Miranda

2003

Música

2007

Negra Hipólita

2006

desempenham trabalhos domésticos, que tem pessoas sobre
sua dependência (filhos, pais ou outros familiares), cuja
família não receba renda de nenhum tipo ou receba renda
inferior ao custo da cesta básica de alimentação.
• A missão teve início como parte dos acordos firmados
entre Cuba e Venezuela, ou seja, nasce como iniciativa dos
presidentes desses países, motivados pela grande
expectativa gerada na população venezuelana com a
ampliação das coberturas de serviços de saúde através da
missão Barrio Adentro, na qual os médicos cooperantes
começaram a detectar a imensa dívida social existente na
população excluída em aspectos relacionados a transtornos
visuais degenerativos e limitantes da autonomia, sobretudo
na população de terceira idade. Nesse sentido, a missão
Milagro pretende incluir um conjunto de pessoas que
historicamente foram excluídas da atenção e apartadas da
vida social e produtiva por padecer de um problema –
sendo este solucionável a baixo custo, de maneira rápida e
efetiva, sendo possível alcançar então a independência do
paciente e de seu núcleo familiar.
• Recursos de 159 milhões de dólares até o ano de 2009
• Resolução de problemas de vista em mais de 147.440
pacientes venezuelanos e latino-americanos.
O objetivo é estruturar o Sistema de la Reserva da Fuerza
Armada Nacional mediante a organização, o controle, a
capacitação, o registro e a reciclagem do mesmo. A
Reserva deve constituir-se como um recurso humano
altamente capacitado, dinâmico, flexível e moderno que
permita à Fuerza Armada Nacional incrementar sua
dimensão operacional, mediante a utilização de unidades
especiais, necessárias para assegurar o espaço geográfico, a
defesa militar, a cooperação na manutenção da ordem
interna e a participação ativa no desenvolvimento nacional.
• Consolidar o sistema nacional de orquestras e coros
infantis e juvenis da Venezuela e incentivar a
aprendizagem da música entre crianças e jovens dos setores
mais necessitados de todo o país. O objetivo é promover o
talento musical venezuelano com a criação de Centros de
Acción Social por la Música, desde os Consejos
Comunales e Escuelas Bolivarianas para que todas as
crianças e adolescentes tenham acesso a coros, orquestras e
instrumentos.
• Até 2009 a PDVSA fez um investimento de 43 milhões
de dólares.
O objetivo é resgatar, reivindicar e garantir os direitos das
pessoas em situação de rua e da população que vive em
pobreza extrema. Está direcionada a combater a combater,
a marginalidade e também ajudar todas as crianças de rua
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Niños e Niñas del Barrio

2008

Niño Jesús

2009

Piar

2003

Revolución Energética

2006

que sofrem o embate da pobreza. Assim, a missão coordena
e promove tudo o que concerne a atenção integral de
crianças, adolescentes e adultos em situação de rua,
grávidas, pessoas incapacitadas e adultos em situação de
pobreza extrema. O funcionamento é garantido pelos
Comités de Protección Social; trata-se de organizações
comunitárias que diagnosticam pessoas naquela situação.
Atender as necessidades de crianças e adolescentes em
situação de rua. A missão abarca um setor da sociedade que
vai de zero a dezoito anos e se divide em duas fases: (i) a
primeira atende a quatro grupos, quais sejam, de crianças
que estão nas ruas, crianças que se encontram em
instituições (como o antigo Instituto Nacional del Menor),
crianças e adolescentes trabalhadores e crianças em
situação de risco, e (ii) a segunda fase consiste em reunir as
crianças e adolescentes em idade compreendida entre 6 e
18 anos para formar a Organización de los Niños, Niñas y
Adolescentes de Venezuela. Esta organização será dirigida
pelas próprias crianças e adolescentes, que, em conjunto
com os centros comunais, tem como fim ajudar a erradicar
a exploração, assédio, abuso, maltrato físico e psicológico.
Desenvolver projetos e programas que permitam melhorar
a qualidade de vida e saúde da população materno-infantil e
adolescente, sob os princípios da universalidade, equidade,
acessibilidade, pertinência cultural, justiça, gratuidade e
corresponsabilidade.
O objetivo é incluir o setor de mineração nos cinco eixos
contemplados no Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación (Econômico, Social, Político, Territorial e
Internacional), promovendo a organização e participação
cidadã do pequeno mineiro, com a finalidade de elevar sua
consciência cívica, social e política. A missão foi
desenhada para incorporar ativamente os pequenos
mineiros no desenvolvimento nacional. Estes, em virtude
da ausência de tecnologia e insuficiente capacitação, não
alcançaram o desenvolvimento econômico, social e
ambiental sustentável, o que, somado ao modo de
apropriação de concessões que operavam monopolizadas
por transnacionais e fortes grupos econômicos, não
permitiram o crescimento daquele setor como força
produtiva.
• O objetivo aqui é promover o uso racional da energia
através da substituição de lâmpadas incandescentes por
lâmpadas de luz branca, que economizam energia. O
programa busca uma distribuição mais justa do potencial
energético através de uma visão ambientalista. Executa-se
em três fases, são elas: (i) substituição, feita de forma
gratuita, de lâmpadas incandescentes por economizadoras
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Ribas

2003

Robinson I

2003

Robinson II

2003

Sonrisa

2006

de energia (82 milhões, das quais 15 milhões foram para
rede Mercal), (ii) substituição de infra-estrutura obsoleta de
gás, gaseificação nacional, fabricação e instalação de
painéis solares, instalação de geração eólica, criação de
normas de eficiência energética e, por fim, (iii) restauração
de plantas ineficientes, assim como substituição daquelas
que utilizam Diesel por gás natural.
• Até 2009 foram investidos 1,3 bilhões de dólares.
• Programa educativo que pretende garantir a
continuidade dos estudos de todos os venezuelanos que não
conseguiram ingressar ou terminar seus estudos desde a
terceira etapa do nível de educação básica, até o nível de
educação média diversificada e profissional. Esta missão
assume a educação e o trabalho como processos
fundamentais para formar o novo republicano ou
republicana bolivariana, com o intuito de construir una
sociedade de convivência, cooperação, solidariedade,
justiça e paz.
• Os recursos destinados até o ano de 2009 foram de 2,06
bilhões de dólares, que se destinaram ao funcionamento de
33.017 espaços educativos, 159.749 bolsas e 459.102
venezuelanos matriculados no programa no ano de 2009.
• Nasce como um programa massivo de alfabetização, que
tem como objetivos ensinar a ler e escrever. Utiliza o
método aplicado “Yo Sí Puedo” que, desenvolvido por uma
pedagoga cubana, demonstrou ser de melhor compreensão
para pessoas adultas e idosas que não receberam instrução
básica.
• Em sua primeira etapa, a missão Robinson I está
destinada à alfabetização da população venezuelana,
procurando atingir o "Territorio Libre de Analfabetismo"
para o que foram destinados 72 milhões de dólares.
• Em 28 de outubro de 2005 a Venezuela foi declarada
"Territorio libre de analfabetismo", com o reconhecimento
da UNESCO, conseguindo alfabetizar quase 1,5 milhões de
cidadãos, reduzindo a taxa de analfabetismo menos de 1%.
Tem por objetivo que os participantes passem para a sexta
série da educação básica, garantindo a consolidação dos
conhecimentos adquiridos durante a alfabetização e
oferecer outras oportunidades de formação em vários
ofícios. A missão Robinson II utiliza o método “Yo sí
puedo seguir”, o qual faz uso da televisão, de vídeo aulas e
folhetos de apoio como estratégia educativa.
Em função do alto índice de pessoas com déficit dentário,
se fez necessário incorporar, no programa nacional de
saúde pública, a reabilitação protética dental. A reabilitação
odontológica tem sido atendida com a parte básica da saúde
dental, e a parte de especialização com os consultórios
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Sucre

2003

Villanueva

2007

Zamora

2001

populares, juntamente ao serviço prestado pelas clínicas
populares e os Centros de Diagnostico Integral.
• O objetivo é aumentar a sinergia institucional e a
participação comunitária, para garantir o acesso à educação
universitária. A missão conjuga uma visão de justiça social
com o caráter estratégico da educação superior para o
desenvolvimento humano integral sustentável, a soberania
nacional e a construção de uma sociedade democrática e
participativa, para o que se considera indispensável garantir
a participação da sociedade toda na geração,
transformação, difusão e aproveitamento criativo dos
saberes e do fazer. Busca massificar a educação superior
através da desconcentração do sistema e da criação de
novas modalidades, alternativas e oportunidades de estudo
em todo o território nacional.
• Até o momento foram investidos de 807 milhões de
dólares, permitindo a incorporação de 330.346 estudantes.
O principal objetivo é a redistribuição da população sobre o
espaço nacional, o que significa substituir construções em
condições precárias por edificações modernas e todas as
facilidades de serviços correspondentes, mudando a
imagem urbana nas principais cidades do país. A missão
começou a ser implementada em Caracas, dado ser este o
mais importante centro urbano do país.
O objetivo é reorganizar a posse e uso de terras
improdutivas com vocação agrícola para erradicar o
latifúndio, promover o desenvolvimento do meio rural nas
áreas estratégicas do país e garantir a segurança
agroalimentar da população através do desenvolvimento de
uma agricultura sustentável.

Fonte: Gobierno en Línea e PDVSA. Disponível em:
<http://www.gobiernoenlinea.ve/miscelaneas/misiones.html#.
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=40>. Acesso
em: 19 ago. 2011.

