Em 27/02/1989, ocorreu uma
explosão social espontânea de
grandes proporções em Caracas.
A causa mais imediata da
rebelião popular foi o aumento
da tarifa do transporte
coletivo em consequência da alta
do preço nos combustíveis, o que
integrava o pacote de medidas
neoliberais imposto pelo governo
de Carlos Andrés Pérez (19891993). Os militares foram
chamados para reestabelecer a
ordem, seguindo-se um massacre
que deixou entre 300 e 3000
mortos a depender da fonte.

Em 17/12/1982, oficiais de
esquerda do exército venezuelano
fundaram o Movimento Bolivariano
Revolucionário 200 (MBR-200), em
alusão aos duzentos anos do
nascimento de Simón Bolívar, com o
objetivo de reformar o exército e
construir uma nova República. Com
o Caracazo, cresceu a influência do
MBR-200 entre militares e civis,
culminando em 04/02/1992 em uma
sublevação militar contra o governo
de Carlos André Pérez. Embora
fracassada, a tentativa de golpe
projetou nacionalmente o então
tenente-coronel Hugo Chávez Frías.

Hugo Chávez e companheiros na
prisão militar

Em 1997 Chávez fundou o
Movimiento V República (MVR) e,
em 06/12/1998, foi eleito
presidente com 56,2% dos votos.
Em 1999 foi redigida uma nova
Constituição e em 2001 foram
promulgadas 49 leis habilitantes.
Dentre estas destacam-se a criação
do Instituto Nacional de Terras (que
estabeleceria normas para o uso da
terra e combate da
improdutividade de grandes
propriedades) e a Lei dos
Hidrocarbonetos (que fortaleceu o
controle do governo sobre a PDVSA
- Petróleo de Venezuela S.A.)

A elite venezuelana organizada em
torno da Fedecámaras reagiu contra
as reformas chavistas, pressionando
o governo com paralisações
comerciais e do setor produtivo. A
tensão aumentou quando em
07/04/2002, durante o programa de
rádio e TV ¡Aló Presidente!, Chávez
demitiu toda a alta gerência da
PDVSA. Em 10/04 a Fedecámaras
decretou greve geral e em 11/04 o
comando militar se rebelou em um
golpe de Estado, colocando o
empresário Pedro Carmona no
poder com reconhecimento e apoio
norte-americano.

Pedro Carmona

Em 13/04/2002, Chávez foi
reestabelecido na presidência por
pressão popular, o que impulsionou
diversas medidas do poder público:
Missão Bairro Adentro (convênio
Venezuela-Cuba para levar médicos a
bairros pobres da Venezuela); Missão
Robinson, Ribas e Sucre (programas de
erradicação do analfabetismo e de
bolsas de estudo universitário);
Missão Mercal (construção de
armazéns e supermercados com
alimentos de primeira necessidade a
baixos preços); Missão Piar (criação de
cooperativas e comitês de construções
de casas, recuperação ambiental etc.)

Experiências pontuais de luta popular
transbordaram a iniciativa
governamental. Destacam-se as
ocupações de fábricas que culminaram
em expropriações: Venepal, hoje
Invepal, estatal venezuelana de papel;
Central Nacional de Valvulas, hoje
Inveval, sob controle operário; Invetex,
Venezuelana de textil, dividida em
sociedade entre Estado e o
proprietário; Sanitários Maracay, sob
controle operário. Além disso, fábricas
há muito abandonadas em Caracas
foram ocupadas pela população e
convertidas em espaços de lazer e
trabalho cooperativo

Os altos preços do petróleo ao
longo da década de 2000
permitiram que o chavismo se
equilibrasse entre o enriquecimento
de uma significativa parcela de
empresários e administradores
públicos (boliburguesia) e a
diminuição de índices de pobreza
por meio de programas públicos.
Neste contexto, mantiveram-se sob
controle as insatisfações tanto do
empresariado com o discurso
socializante do chavismo, quanto
das classes subalternas com a
lentidão das transformações sociais

As fissuras no interior do chavismo
tornaram-se claras em 2007. Em
março foi criado do Partido Socialista
Unido da Venezuela (PSUV), de
maneira acelerada e sem qualquer
correspondência a processos
orgânicos no interior das classes
subalternas. Em 12/2007 o PSUV já
contava com 5,7 milhões de filiados
(1/6 da população venezuelana).
Forças a esquerda que se recusaram
a dissolver-se no PSUV afastaram-se
do chavismo: Podemos (centroesquerda), Pátria para Todos (PPT,
trabalhista) e Comunista da
Venezuela (PCV)

Os cinco motores do “socialismo do
século XXI”

Em 12/2007 ocorreu a primeira
derrota eleitoral de Chávez. Com
44,9% de abstenção, mais de 50%
dos eleitores rejeitaram por estreita
margem a reforma constitucional
com medidas que se propunham
dar as bases do “socialismo do
século XXI”: reeleição
ilimitada; redução da jornada de
trabalho de 40 para 36 horas
semanais; atribuição de funções
administrativas aos conselhos
comunais, criados em 2006; fim da
autonomia do Banco Central e
redefinição das formas de
propriedade.

A morte de Hugo Chávez em
05/03/2013, somada à queda dos
preços internacionais do petróleo
devido à crise econômica
internacional e à desaceleração da
economia chinesa, escancararam
as contradições do chavismo. Por
um lado, acirraram-se as tensões
com o empresariado em um
contexto de aumento da taxa de
inflação e de desabastecimento da
economia. Por outro lado, reduziuse o apoio popular em meio à
reversão da queda dos índices de
pobreza desde 2011 e aos
aumentos dos índices de violência,
especialmente em Caracas.

Em 04/2013, após estreita vitória de
Nicolás Maduro na eleição presidencial,
apoiadores do opositor Henrique
Capriles pediram recontagem dos votos
em manifestações que deixaram oito
mortos, entre opositores e
simpatizantes do governo. Em 02/2014,
cresceram protestos em especial de
setores universitários e de classe média
por todo o país. Neste contexto, uma
ala da Mesa da Unidade Democrática
(MUD), encabeçada por Leopoldo
López, Maria Corina Machado e Antonio
Ledesma, incorporou-se às
manifestações, exigindo “La Salida” de
Maduro do poder.

