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Juan 

Ele não é  
apenas o rosto  
da possibilidade  
de mudança.  
É, acima de tudo,  
a figura de proa de 
uma nova geração 
de políticos, que 
cresceu durante  
o chavismo  
e que luta por  
uma Venezuela 
diferente
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antes  
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mito

Guaidó
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o passado dia 5 de janeiro, aquilo que costumava ser 
um ato protocolar rotineiro de qualquer democra-
cia estável converteu-se num evento histórico para 
a Venezuela. A tomada de posse das novas autori-
dades da Assembleia Nacional (AN) para o ano em 
curso tornou visível a chegada de uma nova geração 
política à única instituição democrática que resta 
ao país. O deputado Juan Guaidó, que presidirá ao 
Parlamento, não só é jovem, tendo apenas 35 anos, 
como é também o primeiro militante do partido 
Voluntad Popular a assumir tão elevada responsa-
bilidade. O seu partido foi fundado há apenas dez 
anos. O segundo vice-presidente, que tomou posse 
para o mesmo período, Stalin González, do partido 
Un Nuevo Tiempo, também é um jovem de 38 anos. 
Ambos fazem parte de uma liderança que foi forja-
da nas duras condições socioeconómicas e políticas 
da era chavista. 

Com a chegada de Guaidó e dos seus compa-
nheiros de geração inicia-se uma era de dirigentes 
providos de novéis formas de compreender a reali-
dade, capazes de as expressarem no discurso políti-
co, de escolherem estratégias e formas de luta para 
alcançarem a mudança. Vêm dotados das suas re-
lações particulares com a sociedade civil e com a 
cidadania e, como em toda a mudança, trarão sur-
presas, mas são sobretudo portadores de uma reno-
vada energia política para continuar a abrir a árdua 
senda da transição. 

ORIGENS POLÍTICAS DE JUAN GUAIDÓ  
E DOS SEUS COMPANHEIROS
Como já é tradição histórica na Venezuela perante 
o poder autoritário, particularmente em momentos 
de debilidade institucional, Juan Guaidó e os seus 
companheiros começaram a sua carreira como di-
rigentes do movimento estudantil universitário. Foi 
em 2007, durante os protestos que se desenvolveram 
a partir do dia 27 de maio, motivados pelo encerra-
mento do canal Radio Caracas Televisión por parte 
do Governo de Hugo Chávez, que o movimento dos 
estudantes despertou de novo. Durante o primeiro 
mandato de Hugo Chávez (1999-2007) esse movi-
mento fora pouco visível. 

A causa dessa inatividade parece poder expli-
car-se com o processo de rutura populista ocorrida 
nas eleições presidenciais de 1998, que levou Hugo 
Chávez Frías ao poder, e com ele uma nova elite po-
lítica, originada nos quartéis, mas também em or-
ganizações sociais e políticas, na sua maioria com 
uma orientação ideológica de pendor esquerdista. O 
movimento de Chávez, com a proposta de uma de-
mocracia participativa e protagonista, atraiu mui-
tos ativistas que tinham sido particularmente dinâ-
micos nas décadas de oitenta e noventa, quando o 

modelo de desenvolvimento económico petrolífe-
ro da Venezuela e a democracia partidária haviam 
entrado em crise. A transformação desses ativistas, 
incluindo os do movimento estudantil, em funcio-
nários públicos daquele regime populista e progres-
sista, debilitou a sociedade civil, que desempenhara 
um papel de grande protagonismo nas décadas an-
teriores. Nos anos que antecederam a Chávez, mo-
vimentos sociais como o estudantil, o ambiental, o 
indígena, o feminista, o comunitário, o sindical e o 
dos direitos humanos, tinham sido muito relevantes 
no meio da crise de representação que a sociedade 
sofreu. Ao se cindirem e polarizarem, como fruto da 
política exercida a partir do poder, tais atores per-
deram relevância no interior do jogo democrático.

Mas em 2007, inaugurando-se um segundo man-
dato presidencial de Chávez, a situação teria de mu-
dar. Inesperadamente, e tendo como motivo o en-
cerramento das emissões do canal Radio Caracas 
Televisión, os universitários puseram-se em ação. 
Ao abrigo da nova proposta do socialismo do século 
XXI, o Presidente ordenou que não fosse renovada a 
concessão detida por aquele meio de comunicação 
privado para transmitir em sinal aberto. Até então, 
este canal era o mais antigo e com maior cobertu-
ra geográfica do país. A personalíssima decisão de 
Chávez, embora apoiada desde logo em alegações 
e procedimentos legais, pôs em destaque a vocação 
autoritária para a qual o carismático líder tendia de 
maneira crescente. Chávez estava convencido de 
que os proprietários daquela emissora de televisão 
tinham estado comprometidos com o golpe de Esta-
do fracassado em abril de 2002, que o tirara do poder 

por algumas horas. Encorajado agora pela avalanche 
de votos que havia recebido para a sua reeleição, de-
cidiu tomar medidas contra o canal. Para sua sur-
presa, ao ser executada a decisão a 27 de maio, ge-
neralizou-se um protesto em importantes urbes do 
país, e nas semanas seguintes reativou-se o movi-
mento estudantil, que, contrariando as posições da 
esquerda de então, e diferentemente dos seus ali-
nhamentos ideológicos no passado, levantou a voz 
contra a violação do direito à liberdade de expressão, 
cerceada por aquela decisão do Executivo. O movi-
mento estava polarizado entre grupos antichavistas 
e chavistas, tal como estava toda a sociedade, mas 
neste caso foi evidente que a maioria dos estudantes 
das instituições públicas e privadas estava contra a 
medida de encerramento. O Governo apressou-se a 
estimular um movimento estudantil pró-oficialis-
ta, mas este mostrou-se débil, pouco criativo e algo 
burocratizado. 

Foi essa a estreia dos jovens líderes de diversos 
partidos, como Guaidó, que hoje começam a assu-
mir cargos de responsabilidade na condução da luta 
democrática do povo venezuelano. E a acompanhá-
-los vêm outros novos dirigentes, forjados nos re-
correntes ciclos de protestos que a sociedade teve 
desde então, particularmente os de 2014 e 2017. Esta 
geração sabe fazer política de rua, e sofreu na pró-
pria carne a desproporcionada e violenta resposta 
repressiva do Governo de Nicolás Maduro. 

Quando os protestos estudantis de 2007 tiveram 
lugar, o presidente da Federação de Centros Univer-
sitários da Universidade Central da Venezuela (FCU-
-UCV) era Stalin González, hoje em dia o segundo 

vice-presidente da Assembleia Nacional. Também 
provém dos protestos desse ano Freddy Guevara, 
que, tal como Guaidó, é hoje do partido Voluntad 
Popular e deputado da AN, mas se encontra asilado 
desde há mais de um ano na embaixada do Chile em 
Caracas, devido à perseguição de que foi alvo. Ou-
tros que tiveram o batismo político no mesmo ano 
foram Gaby Arellano, Juan Requesens, Miguel Pizar-
ro, Daniel Ceballos, Yon Goicochea, Nixon Moreno, 
José Manuel Olivares, todos eles políticos reconheci-
dos na atualidade. Em 2008, muitos deles, já prestes 
a concluírem os seus estudos, começaram a incor-
porar-se em partidos políticos, que os distribuíram 
por diversos cargos públicos: vereadores, alcaides, 
governadores, deputados. 

Apesar de se terem inscrito em diversos parti-
dos, os integrantes dessa geração de 2007 manti-
veram proximidade entre si e, contrariamente aos 
dirigentes com mais idade, muitas vezes trabalham 
juntos e dão-se bem. Os seus discursos são de tole-
rância, e com frequência de conciliação e de união. 
Atrás de Guaidó encontra-se, portanto, toda uma le-
gião geracional de líderes que darão novos matizes à 
política nacional.

QUEM É JUAN GUAIDÓ?
Um cidadão venezuelano que nasceu na Paróquia 
Caraballeda do estado de Vargas, na costa caribe-
nha central da Venezuela, num dia 28 de julho, tal 
como Chávez, mas em 1983. Esse é o ano que muitos 
venezuelanos apontam como o começo da já mui-
to vasta decadência da república, pois foi quando 
ocorreu a chamada sexta-feira negra. Tratou-se de 

A geração  
de que Guaidó 
faz parte sabe 
fazer política 
de rua e sofreu 
na própria 
carne a
violenta 
resposta 
repressiva  
do Governo  
de Nicolás 
Maduro
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DECISIVO Juan Guaidó com a filha ao 
colo, no dia 5 de janeiro de 2019, quando 

tomou posse a Assembleia  Nacional.  
Pouco mais de duas semanas depois,  

a 23 desse mês, autoproclamou-se 
presidente  interino da Venezuela

TEXTO 
MARGARITA LÓPEZ MAYA

EM CARACAS
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um dia de fevereiro em que o Governo de Luis Herre-
ra Campíns desvalorizou a moeda venezuelana pela 
primeira vez em mais de duas décadas, simbolizan-
do o início do fim da prosperidade petrolífera. Guai-
dó é antes de origem humilde, concluiu o ensino se-
cundário num liceu de La Guaira e era lá que vivia 
quando ocorreu a tragédia de dezembro de 1999. 
Chuvas inesperadas, maciças e continuadas sobre o 
cume do Ávila produziram um deslocamento de pe-
dras e de taludes de terra que arrasou bairros, urba-
nizações e povoados no sopé da montanha e junto ao 
mar. Nesses dias morreu um número indetermina-
do de habitantes da zona, e a escola de Guaidó ficou 
sepultada. O deslocamento mudou a vida da famí-
lia dele, que foi auxiliada por um irmão da mãe, e a 
partir de então mudaram-se para Caracas. Guaidó 
é um político que cresce num contexto socioeconó-
mico crítico, o qual tem pouco que ver com os anos 
dourados das décadas anteriores.

O agora presidente interino da Venezuela deu 
grande ênfase aos seus antepassados militares, os 
dois avós, um da Marinha e outro da Guarda Nacio-
nal, graças aos quais ele sabe manejar um discurso 
de respeito e de compreensão para com um sector 
que representa hoje o principal obstáculo para se 
alcançar a transição democrática. São os militares, 
doutrinados ideologicamente no socialismo cuba-
no, com privilégios, prebendas, quotas de poder, e 
grandes processos por corrupção e violação de di-
reitos humanos à população, que ainda mantêm no 
Palácio de Miraflores a cúpula cívico-militar que 
é presidida por Maduro. Como presidente da AN e 
interino da Presidência, Guaidó tem vindo a dirigir 
mensagens aos militares, convidando-os a retomar 
a ordem constitucional, e dizendo-lhes que, caso 
o façam, serão bem recebidos e respeitados. O que 
constitui uma mudança, sem dúvida, relativamente 
às mensagens agressivas e desqualificadoras de ou-
tros dirigentes da oposição no passado.

Em Caracas prosseguiu os seus estudos na Uni-
versidade Católica Andrés Bello (UCAB), uma uni-
versidade privada. Ali se graduou em 2007 como 
engenheiro industrial, e foi ali que iniciou o seu 
ativismo estudantil. Os professores recordam-no 
como um líder nato. Diz a sua resenha na página 
da internet do Voluntad Popular que ele “partici-
pou ativamente como membro diretivo do Cen-
tro de Estudantes de Engenharia e recebeu o re-
conhecimento como Aluno Integral Ucabista pela 
sua destacada trajetória na área académica e extra-
curricular durante a carreira universitária.” Quan-
do saiu desta instituição de ensino dedicou-se a 
prosseguir a sua formação e obteve dois títulos de 
pós-graduação, ambos em gestão pública, um por 
parte da Universidade George Washington/UCAB 

e outro no Instituto de Estudos Superiores de Ad-
ministração (IESA).

AS NOVAS CARAS E MANEIRAS  
DE FAZER POLÍTICA
Os estudantes oriundos dos protestos pelo direito à 
liberdade de expressão em 2007 prosseguiram nes-
se mesmo ano o seu ativismo político, integrando-
-se na campanha contra a reforma constitucional 
proposta pelo Presidente Chávez para reconduzir 
o processo venezuelano rumo a um socialismo do 
século XXI. Essa campanha decorreu entre agosto e 
dezembro de 2007, quando a proposta constitucional 
foi rejeitada pelo voto popular. A campanha eleito-
ral do ‘Não’, propiciada pelos partidos políticos da 
oposição, contou com a vitalidade dos estudantes, 
que organizaram diversas atividades, entre elas a 
marcha do encerramento da campanha na avenida 
Bolívar de Caracas no dia 2 de dezembro. A derrota 
política do referendo foi o único fracasso eleitoral — 
e, no entanto, o mais importante — que Chávez teve 
durante a sua carreira. Na sua obstinação para impor 
essa mudança de regime político, tal revés iria im-
peli-lo para uma franca senda autoritária.

É por estes anos que também se encetam novas 
iniciativas que apontam para a reconstrução de uma 
oposição política ao regime. Na época, esta tinha 
sido praticamente arrasada aquando das fracassa-
das estratégias do golpe de Estado de abril de 2002, 
da greve da indústria petrolífera em finais desse ano, 
das guarimbas [ocupação de ruas em zonas residen-
ciais], do referendo revogatório e das eleições par-
lamentares de 2005, das quais os partidos da opo-
sição viriam a retirar-se em bloco, deixando o cha-
vismo com o controlo total do parlamento. Um dos 
dirigentes dessas lutas, Leopoldo López, hoje preso 
por ter sido acusado de incitar à violência desenca-
deada nos protestos de 2014, ao deixar o seu cargo 
de alcaide de Chacao em 2008, tomou a decisão de 
procurar alguma forma inovadora de constituir um 
movimento político para prosseguir a luta oposi-
cionista ao projeto de socialismo chavista. Primeiro 
impulsiona redes sociais nos bairros populares, cap-
ta líderes sociais para essas formas organizativas, e 
depois impele o projeto de um partido político de 

natureza movimental: o Voluntad Popular. Guaidó 
será um dos membros fundadores deste partido em 
2009, onde desempenhou cargos como o de coor-
denador do estado de Vargas e responsável nacional 
da organização. 

Apoiado pelo seu partido, Guaidó concorre às 
eleições parlamentares de 2010, nas quais foi elei-
to deputado suplente do seu estado de Vargas. Em 
2012 o partido apresentou-o como pré-candidato 
para governador de Vargas numas primárias levadas 
a cabo pela Mesa de Unidade Democrática (MUD), a 
plataforma dos partidos políticos da oposição, e per-
deu frente a Roberto Smith. No entanto, para 2015, a 
MUD indica-o como deputado principal do estado 
de Vargas, conseguindo o seu lugar. Neste período 
legislativo (2016-2021) foi sucessivamente investido 
como vice-presidente da Comissão de Política Inte-
rior, presidente da Comissão de Auditoria, líder da 
fação da oposição, e agora presidente.

Para o venezuelano comum, submetido à inter-
minável e atroz crise socioeconómica e humanitá-
ria, além de um cerco mediático que o impede de ter 
acesso a informação sobre as atividades dos partidos 
opositores ou da AN, Guaidó era, no dia 5 de janeiro, 
quando assumiu a Presidência da Assembleia, uma 
cara pouco conhecida. Porém, numa olhadela ao 
itinerário político dele constata-se a sua imparável 
perseverança desde que se iniciara na UCAB durante 
a primeira década do século XXI. É um político com 
uma história relativamente ampla, sempre a partir 
do seu partido Voluntad Popular.

DISCURSO E DESAFIOS
O discurso de 5 de janeiro foi o despertar de um novo 
dia para as forças democráticas do país. Guaidó as-
sumiu as rédeas do único poder público legítimo 
que resta da democracia que o país alguma vez teve. 
Transparece no seu rosto, na sua figura e no seu porte 
a seiva de uma nova geração. O discurso dele parece 
corroborar o árduo trabalho que nos meses e anos 
anteriores foi levado a cabo por dirigentes, partidos 
e pela sociedade civil para elaborar um guião mais 
sólido, complexo e viável. A abertura do novo ano 
legislativo, a tomada de posse da sua nova equipa 
diretiva e o discurso de Guaidó, magicamente abri-
ram de novo uma janela de oportunidades políticas 
para que se inicie uma vez mais a luta até se alcançar 
a transição democrática na Venezuela.

O discurso de Guaidó de 5 de janeiro foi inclusivo. 
Dirigiu-se a todo o povo: ao que vive no território e 
ao que anda pelo mundo, aos militares, aos polícias, 
aos funcionários públicos, até àqueles que apoiam 
Maduro, “o homem que está em Miraflores”. O cú-
mulo de irregularidades com que foram realizadas as 
eleições presidenciais em 20 de maio de 2018 fizeram 

Quando, no dia 
5 de janeiro, 
assumiu a 
Presidência  
da Assembleia, 
Juan Guaidó  
era uma  
cara pouco 
conhecida da 
maioria dos 
venezuelanos

HISTÓRIA (do topo, no sentido 
dos ponteiros do relógio) Hugo 
Chávez, figura omnipresente na 
Venezuela mesmo depois da sua 
morte, à saída de um avião em 
Carupano, durante a campanha 
presidencial de 1998; A deputada 
Gaby Arellano grita com polícias 
motorizados, em junho deste ano, 
antes de partir para o exílio; Miguel 
Pizarro, deputado da oposição,  
em campanha de rua na zona  
de Caracas, durante as eleições  
de 2017; As forças armadas 
desempenham um papel decisivo 
no país e celebram os feitos de 
Chávez; Leopoldo Lopez, líder da 
oposição, deixou a prisão em julho 
deste ano e está em prisão 
domiciliária em Caracas, capital  
da Venezuela; Stalin González,  
o segundo vice-presidente da 
Assembleia Nacional; Freddy 
Guevara, primeiro vice-presidente 
da Assembleia Nacional, durante 
uma entrevista; Manifestantes 
empunhando cartazes a exigir  
a libertação de Leopoldo Lopez  
e de outros presos políticos
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com que estas não fossem reconhecidas nem pela AN 
nem por atores relevantes da comunidade nacional 
e internacional. De maneira que Guaidó endossou a 
Maduro o qualificativo que daí em diante tem sido 
utilizado no discurso político: “usurpador”. 

No referido discurso, Guaidó recordou a sua ori-
gem humilde e identificou-se como um sobrevi-
vente da derrocada de 1999. Reconheceu a justeza 
das críticas que os venezuelanos têm feito às forças 
políticas da oposição, as suas falhas, erros. No en-
tanto, constatou como um grande triunfo político a 
sobrevivência da AN, graças ao esforço dos seus de-
putados, que têm sofrido toda a espécie de ofensas 
e de repressões. Apesar das reiteradas ameaças de 
encerramento da Assembleia, de terem privado os 
deputados dos seus cargos e imunidades, e de não 
receberem salários há dois anos, estes resistiram.

Durante o seu discurso, Guaidó aludiu à crise hu-
manitária, ao colapso económico, à miséria causada 
pela instauração de um socialismo que nunca teve 
apoio popular. Considerou que o chavismo atraiçoou 
as suas próprias bandeiras de “justiça social, inclu-
são, igualdade e combate à corrupção, com as quais 
chegaram ao poder”.

Além disso, Guaidó enfatizou que a crise tem 
uma origem política e que, portanto, a solução é po-
lítica. E apresentou a nova estratégia para se recu-
perar a democracia e voltar a integrar a Venezuela 
na comunidade internacional. É uma estratégia com 
três fases: a) cessar a usurpação; b) governo de tran-
sição; c) eleições livres. Este processo passou a cons-
tituir um mantra que é repetido diariamente em 
todos os espaços onde se discute a política do país. 

Guaidó também fez um explícito reconheci-
mento do labor desenvolvido recentemente, não só 
por atores políticos, mas pela sociedade civil, para 
se elaborar um Plano País; ou seja, um plano míni-
mo de governo. Defendeu que, nesta etapa, a AN e 
as suas autoridades se constituem no espaço articu-
lador do “encontro e unificação de todas as forças 
democráticas, dentro e fora da Venezuela, para que 
juntos consigamos o que foi anteriormente apre-
sentado. E quando digo unificação… não me refi-
ro somente à unidade dos partidos, mas também à 
unidade superior contra a ditadura: das lideranças 
políticas e da dissidência no interior do regime, da 
sociedade civil, dos venezuelanos no exterior e dos 
venezuelanos em uniforme que prestam serviço na 
nossa Força Armada Nacional e nas demais institui-
ções do Estado”. Terminou o discurso dirigindo-se 
diretamente à Força Armada, a qual instou a que 
se liberte da tutela cubana e se integre no proces-
so de reconstrução do país: “A cadeia de comando 
quebrou-se… Hoje continuam a ter mais vigor que 
nunca as palavras de Rómulo Betancourt, o pai da 

democracia: ‘Quando a Venezuela necessitou de li-
bertadores, não os importou, pariu-os’ ”. 

Após a tomada de posse de Maduro para um se-
gundo mandato presidencial, que foi considerado 
inconstitucional pela AN e pela maioria das nações 
democráticas do mundo, começaram a convocar-se 
reuniões abertas em localidades de todo o território 
venezuelano para informar, organizar e mobilizar a 
população a pedido do parlamento. Guaidó apelou a 
uma demonstração de músculo político em todas as 
cidades venezuelanas para o dia 23 de janeiro, uma 
data icónica na Venezuela por nela se comemorar a 
queda da ditadura de Marcos Pérez Jiménez em 1958. 

A 23 de janeiro a população venezuelana saiu 
maciçamente às ruas e foi ocupar os espaços públi-
cos das urbes nacionais em sincero e sólido apoio a 
Guaidó, à AN e ao novo esforço pró-democrático. 
Sobrepôs-se aos saldos de repressão, prisão, exílio 
e morte das anteriores tentativas, e expressou com 
a sua presença a vontade coletiva de empreender 
este novo esforço. Nesse dia, em dezenas de cidades 
do mundo, também ondulou a bandeira venezuela-
na, levantada pela diáspora. No meio desta euforia 
e energia, Guaidó, que havia expressado no seu dis-
curso anterior de 5 de janeiro estar disposto a assu-
mir a interinidade da Presidência da República caso 
contasse com o claro e sólido apoio popular, prestou 
juramento como presidente interino da Venezuela. 
Uma iniciativa audaz e temerária. No entanto, gal-
vanizou o momento e abriu com ele um novo jogo 
político de consequências irreversíveis.

DEPOIS DE 23 DE JANEIRO
Poucos minutos após o juramento de Guaidó como 
presidente interino, o Governo dos EUA reconheceu-
-o como tal. Nos dias seguintes os países que inte-
gram o Grupo de Lima, e vários governos da União 
Europeia, entre eles Portugal, também vieram dar-
-lhe o seu apoio. A rapidez destes reconhecimen-
tos, sobretudo do Governo de Donald Trump, per-
mite ver como a estratégia das três fases, bem como 
as táticas diversas que desde então se têm vindo a 
desenvolver, incluindo o juramento, foram decerto 
previamente consultadas com partidos nacionais e 
atores internacionais. Sendo assim, este novo esforço 

é o mais planificado, consultado e coordenado dos 
vários já levados a cabo pelas forças democráticas 
para intimar Maduro a que permita o regresso da 
democracia à Venezuela.

Enquanto escrevia as últimas linhas deste artigo, 
todos os dias diversas iniciativas nacionais e inter-
nacionais continuam a acumular pressões inauditas 
para que Maduro renuncie ou negoceie uma saída 
que possibilite a formação de um governo de tran-
sição e a convocação de eleições livres. Nas últimas 
três semanas, os EUA impuseram sanções muito se-
veras, e governos latino-americanos e europeus, in-
cluindo repúblicas que estiveram atrás da cortina de 
ferro durante a Guerra Fria, tomaram diversas ini-
ciativas, desde rejeitar a legitimidade de Maduro, 
até suspender relações diplomáticas e/ou relações 
económicas e comerciais. A situação para Maduro 
parecia aproximar-se do seu desenlace.

No entanto, é difícil prognosticar o futuro. Os al-
tos comandos militares mantêm-se coesos em tor-
no do usurpador, e poderosos interesses económi-
cos e financeiros aferram-se aos privilégios de que 
desfrutaram ao abrigo de um regime que se tornou 
mafioso e de um Estado cada vez mais colapsado. 
Adicionalmente, ao expandir o conflito para a es-
fera internacional, Maduro também se integrou nos 
regimes autoritários do século XXI: tem a Rússia, a 
China, a Turquia, o Irão e a Coreia do Norte como 
aliados, o que introduz fatores ainda mais comple-
xos de considerar, e que tornam difícil saber quando 
se dará o ponto de rutura.

2019 trouxe a maior oportunidade para que os 
venezuelanos recuperem uma república e uma de-
mocracia destruídas pelo processo sociopolítico 
chavista; um processo que se iniciou com grandes 
expectativas, e que terminou num fracasso estron-
doso e numa tragédia indescritível. Apesar de todas 
essas dificuldades, em janeiro surgiu uma renova-
da liderança política curtida em batalhas civis nas 
ruas, e em batalhas institucionais nos escassos es-
paços democráticos que ainda restam na Venezuela. 
A Assembleia Nacional surgiu como a nave que em-
preendeu esta nova travessia, com as suas renovadas 
autoridades e o seu líder Juan Guaidó, um persona-
gem civil, que diz querer ser um servidor público, 
que trabalha com os seus colegas, que tem relações 
sólidas com a sociedade civil, e, sobretudo, que avi-
sou que nunca recuará no esforço de recompor um 
futuro civilista e democrático para o país. b
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Um dia, numa conversa em Caracas 
com Hugo Chávez, Lula da Silva 
fez-lhe notar que o desequilíbrio da 
balança comercial entre a Venezu-
ela e o Brasil, em especial em bens 
de consumo corrente, atingira um 
tal ponto que, embora o saldo fosse 
agradável para a economia brasilei-
ra, começava a ter uma dimensão 
com que ele próprio, como amigo da 
Venezuela, não podia deixar de pre-
ocupar-se. Lula aconselhou-o, nesse 
encontro, a deixar criar unidades pro-
dutivas em áreas que pudessem dar 
resposta a algumas dessas carências 
mais evidentes, até ali supridas por 
compras ao exterior, adquiridas com 
os rendimentos do petróleo. Como 
me contou um ministro presente à 
conversa, Chávez retorquiu que es-
tava a pensar criar empresas públicas 
para esses sectores produtivos. O 
Presidente brasileiro terá reagido: era 
em empresas privadas que estava a 
pensar, em abertura ao investimento 
estrangeiro — como o então sucesso 
da economia brasileira bem o prova-
va. Chávez reagiu: “Privados? Nem 
pensar!”, e a ideia ficou por ali.
O socialismo bolivariano era isso 
mesmo: uma obsessão estatizante, 
assente em políticas de distribuição 
de uma riqueza que não correspon-
dia a um real crescimento do país, 
conduzindo a um ambiente infla-
cionário e, no plano político, a uma 
polarização maniqueísta que, cada 
vez mais, passou a recorrer ao sufoco 
das vozes dissonantes, nomeada-
mente através da domesticação da 
comunicação social. O facto dos 
sectores conservadores venezuela-
nos, por mais de uma vez, terem dado 
mostras de não ter pejo em recorrer 
ao golpismo armado, para inverterem 
a legitimidade eleitoral que conduzira 
Chávez à presidência, conferia a este 
uma forte autoridade interna e, no 
plano externo, dava-lhe uma certa 
aura de um poder que, embora radical 
no formato, parecia ratificado pelo 
povo. Com o tempo, o autoritarismo 
político passou a estar presente no 
dia a dia do país. A Venezuela não era 
Cuba, não tinha o histórico da ilha de 
Fidel, mas, para se afirmar, Chávez ia 
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mimetizando algumas das práticas 
repressivas mais detestáveis do seu 
parceiro privilegiado na região. O seu 
carisma continuava a suscitar algum 
proselitismo militante, mas a prova 
provada de uma impopularidade que 
se foi alargando era o facto das forças 
armadas e policiais se terem con-
vertido na sua indispensável guarda 
pretoriana — contudo, rodeadas de 
acusações de implicação em negóci-
os pouco claros.
Maduro não é Chávez, mas ninguém 
pode garantir que, se este tivesse 
sobrevivido, a Venezuela estaria hoje 
muito diferente, porque todos os 
erros que conduziram à atual situação 
já estavam nas cartas, ao tempo do 
antigo Presidente. O modelo “boliva-
riano” era, desde o primeiro momento, 
um desastre anunciado, num mundo 
que já não ia por aí. Maduro apenas 
o conduziu inabilmente, e de uma 
forma quase caricata, ao impasse em 
que acabou por cair. O facto de uma 
guerra civil não ter eclodido é talvez o 
maior milagre que se produziu na Ve-
nezuela, mas nem sequer o podemos 
creditar à gestão de Maduro.
Depois de Cuba, a Venezuela era, 
de há muito e à evidência, uma 
espinha encravada nos humores 
de Washington na América Latina. 

Não se tratava de um caso qual-
quer: estamos a falar de um Estado 
com reservas imensas de petróleo 
e outras riquezas, circunstância que 
é óbvio não ser indiferente a um 
país que delas tem sido um pouco 
discreto cliente, na fria realpolitik 
do negócio. No passado recente, a 
bravata anti-yankee dos dirigentes 
venezuelanos ia sendo tida à conta 
de uma realidade incómoda que 
apenas havia que suportar, tanto 
mais que o país não era “produtor” 
de insegurança na sua periferia que 
justificasse uma ação específica 
nele focada, salvo o apoio às forças 
opositoras internas. O que é que 
mudou, entretanto? No essencial, 
foi-se esgotando a complacência da 
comunidade internacional em face 
de um regime que, dia após dia, se 
tinha convertido numa mera carica-
tura democrática. O descaso oficial 
perante uma situação humanitária 
cada vez mais trágica e o completo 
fechar de portas por Maduro a um 
diálogo com sectores fora do núcleo 
político-social do governo começou 
a escandalizar o mundo, com a União 
Europeia a dar sinais de crescente 
inquietude. A isto se somou, nos últi-
mos meses, o afastamento claro do 
Brasil, com uma nova administração 
à qual, por razões de política interna, 
conveio a diabolização do modelo 
bolivariano. Este fator não tem sido 
sublinhado com a importância que 
julgo que realmente tem, porque 
tudo indica que o empenhamento 
americano, na tentativa de um rápi-
do derrube de Maduro, dificilmente 
se teria processado, pelo menos nos 
moldes que assumiu, se, da parte de 
Brasília, como potência sub-regio nal, 

fosse presumível a promoção de 
uma qualquer reação, menos de 
“proteção” de Maduro e mais de 
rejeição da intromissão americana.
Verdade seja que, ao forçar agora, 
com determinação, a mão à Vene-
zuela, os Estados Unidos assumem, 
num novo ciclo histórico, o seu nun-
ca dispensado droit de regard sobre 
a América Latina, na linha clássica da 
“doutrina Monroe”. Fazem-no numa 
causa que sabem ser hoje popular 
em vários quadrantes, explorando o 
inédito isolamento em que Maduro 
se deixou cair. Trump aproveita 
este tipo de “fogachos” como uma 
oportunidade para gerar uma fácil 
unidade interna, que lhe pode ren-
der alguns dividendos políticos. Na 
ordem externa, esta iniciativa pode 
também garantir aos EUA, aos olhos 
de alguns, um estatuto de liderança 
na promoção dos valores democrá-
ticos. Além disso, deixando o juízo 
sobre estas prioridades ao sabor de 
cada um, trata-se de uma oportu-
nidade soberana para Washington 
poder assegurar um lugar privilegia-
do na preservação dos seus próprios 
interesses económicos na região. 
Ainda neste jogo de sombras que é 
a agenda de desígnios, convirá notar 
um ponto que, com toda a certeza, 
nunca deixou de estar presente na 
coreografia geopolítica da América: 
Cuba. Uma queda de Maduro, com 
Lula e os seus heterónimos já fora do 
cenário, levará o regime de Havana 
a sentir-se cada vez mais fragili-
zado — e isso não pode deixar de 
fazer parte das contas de prazer em 
Washington. b
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