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1. 

Um FUracÃo cHamaDo HUGo

A presidência de Hugo Chávez esteve quase a escapar‑lhe das mãos. Cen‑
tenas de milhares de manifestantes desfi laram em direcção ao palácio pre‑
sidencial de Mirafl ores, em Caracas, Venezuela, no dia 11 de Abril de 2002, 
exigindo a sua demissão. «Fora Chávez, o traidor!», diziam algumas pa‑
lavras de ordem. «Abaixo o Governo!» «Chávez tem de pagar!» Foi uma 
das maiores marchas de protesto na história da Venezuela, uma coligação 
variada de homens, mulheres e até crianças, agitando bandeiras, soprando 
apitos, batendo panelas. Muitos exibiam a cara pintada de amarelo, verme‑
lho e azul, as cores da bandeira venezuelana. 

Ao fi m de três anos na presidência, Chávez tinha‑se tornado um ho‑
mem odiado por alguns venezuelanos. Convenceram‑se de que ele era 
um demagogo messiânico, um novo Fidel Castro, que estava a destruir o 
país com uma experiência mal cozinhada de comunismo. Para os mani‑
festantes, Chávez tinha dividido a Venezuela entre ricos e pobres, levando 
um país pacífi co à beira da guerra civil. Rejeitou as elites endinheiradas, 
que lideravam a oposição, apelidando‑as de «porcos a grunhir», «oligarcas 
rançosos», «gente sórdida». Denunciou a hierarquia da Igreja católica na 
Venezuela como um «tumor» e «demónios em vestes eclesiásticas». Para 
os manifestantes, Chávez era um empecilho, um caudillo excêntrico que 
incitava à luta de classes e tinha mergulhado o país no caos económico.

Quando, porém, se espalhou pelos bairros superpovoados espalhados 
pelas encostas da capital que os manifestantes haviam ilegalmente alterado 
no último minuto o percurso da marcha, avançando agora para Mirafl ores, 
vários milhares de apoiantes de Chávez saltaram para motocicletas e auto‑
carros dos transportes públicos e dirigiram‑se para o palácio, decididos a 
defender o presidente até à morte. Para eles, Chávez era um Messias. Foi 
o primeiro presidente na história da Venezuela a defender os milhões de 
pobres que constituíam a maior parte da população. A Venezuela possuía as 
maiores reservas petrolíferas do mundo fora do Médio Oriente e era um dos 
maiores fornecedores estrangeiros dos Estados Unidos; apesar disso, a maior 
parte da população continuava mergulhada na pobreza. Muitos acusavam 
uma elite governante corrupta de espoliar a riqueza do petróleo e de amon‑
toar fortunas privadas. Enquanto os motoristas dos autocarros, os electricis‑
tas, os professores, viviam em barracas, as elites viajavam de avião para gozar 
férias na Europa e nos Estados Unidos, e viviam em mansões muradas.
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Algumas centenas de apoiantes de Chávez juntaram‑se num viadu‑
to perto de Miraflores, chamado Ponte de Llaguno. Para se distinguirem 
dos manifestantes, pintaram a cara de vermelho, a cor de Chávez. Nas ruas, 
apertados cordões de agentes da Polícia Metropolitana e da Guarda Nacio‑
nal tentavam manter os grupos separados. Lojas de roupas, cafés e restau‑
rantes que vendiam arepas (pão de milho) encerraram, descendo as portas 
metálicas para proteger as montras. O sol escaldante das Caraíbas aquecia 
as ruas. O ar sufocava com os gases lacrimogéneos. 

Por volta das 3h20 da tarde, um dos manifestantes anti‑Chávez, Aris‑
tóteles Aranguren, de 29 anos, encontrava‑se na avenida Baralt, a sete quar‑
teirões de Miraflores, quando se ouviram os primeiros tiros. Não tinha a 
certeza donde provinham, mas estava convencido de que eram disparados 
pelos apoiantes de Chávez. O ex‑militar, calvo e sardento, professor do en‑
sino básico, recuou e abrigou‑se atrás de um veículo do tipo tanque, deno‑
minado Baleia. Pertencia à Polícia Metropolitana, e desembocara repenti‑
namente na avenida Baralt, vindo de uma rua lateral. Aranguren começou 
a correr para trás; mal tinha dado alguns passos, ouviu uma mulher gritar, 
da janela do sétimo andar de um edifício de escritórios: «Cuidado! Estão 
a trazer um ferido!» Um grupo de homens vinha a correr pela rua abaixo, 
segurando pelos braços e pelas pernas o corpo inerte e ensanguentado de 
um homem. Como o corpo começava a deslizar‑lhes das mãos, pararam 
para o segurar melhor. 

Aranguren precipitou‑se para ver se poderia prestar alguma ajuda, 
utilizando o conhecimento de primeiros socorros adquirido durante o 
tempo do serviço militar. A vítima aparentava cerca de vinte anos, vestia 
de negro – camisa, casaco e calças. O corpo estava inerte e a cabeça caída 
para o lado. A bala tinha entrado pelo lado esquerdo, um pouco acima da 
orelha, e saíra pelo lado direito, deixando uma abertura com cerca de três 
centímetros de diâmetro, pela qual Aranguren pôde ver o cérebro cinzento 
e ensanguentado do homem. Na mão livre, um dos socorristas tinha uma 
bola cinzenta e ensanguentada, aparentemente parte do cérebro do jovem. 
Sangrava abundantemente. A nuca estava banhada em sangue, que lhe es‑
curecia o cabelo.

Aranguren ficou enfurecido à vista do jovem, aparentemente morto. 
Os manifestantes tinham vindo para exigir pacificamente que Chávez se 
demitisse. Nunca Aranguren teria imaginado que a manifestação acabas‑
se em sangue. Talvez algumas granadas de gás lacrimogéneo lançadas pela 
polícia. Talvez alguma troca de socos com os partidários de Chávez. Mas 
tiros, nunca.

Lançando prudentemente um olhar para a ponte, recuou mais alguns 
metros para sul, na avenida Baralt. Ouviram‑se mais tiros, pôde ver estre‑
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mecer as folhas de uma árvore diante do McDonald’s, quando as balas roça‑
ram por elas. Na esquina da avenida da Universidade, deparou‑se‑lhe nova 
cena revoltante: um homem inconsciente, jazendo de costas no passeio.  
O buraco de uma bala deixara uma ferida aberta no lado esquerdo da cabe‑
ça. Estava rodeado por cinco manifestantes, num silêncio horrorizado. Um 
deles, segurava‑lhe a cabeça, erguendo‑a do chão, ao mesmo tempo que 
pressionava em vão um lenço sobre a ferida, tentando estancar a hemorra‑
gia. A roupa estava ensopada em sangue.

Aranguren analisou rapidamente a cena horripilante e foi assaltado 
por um pensamento deprimente. Ambos os homens tinham sido mortos 
com uma única bala na cabeça. Teria sido obra de atiradores isolados, al‑
vejando as pessoas? Quando estivera no exército, recebera treino específico 
para neutralizar franco‑atiradores; e aqui, parecia ser o caso. Examinou os 
telhados dos edifícios, de um lado e do outro da rua, mas não se apercebeu 
de nada de insólito. Então, largou a correr, voltando as costas para o viaduto 
e gritando para a multidão: «Há atiradores isolados! Para trás! Já mataram 
duas pessoas!»

Tinha percorrido cerca de quinze metros, quando, do outro lado da 
rua, viu a cabeça de um homem, que avançava paralelamente a ele, ser sa‑
cudida para diante abruptamente, como se alguém o tivesse empurrado 
por detrás. O homem caiu ao chão. Era baixo, com o cabelo à escovinha 
e sem camisa. Fora atingido por uma bala na cabeça, onde agora se via 
uma pequena mancha. Jazia imóvel no passeio, caído sobre o lado direito. 
Era a terceira pessoa que Aranguren via alvejada com uma bala na cabeça.  
O tiroteio havia começado apenas há um minuto.

Continuavam a chover os tiros sobre a multidão. Na área que rodeava 
de perto Aranguren havia cerca de cinquenta pessoas. Meia dúzia delas ti‑
nham ferimentos nos pés, nas pernas, nas costas ou nos braços. As pessoas 
caminhavam, avançavam apressadamente, corriam, em todas as direcções. 
Outras ficavam paradas, estupefactas. Ninguém sabia donde vinham os ti‑
ros nem o que estava a acontecer.

Aranguren continuou a correr, observando rapidamente a rua à sua 
frente. Dez metros adiante, viu outro homem jazendo de costas no passeio, 
em frente de uma loja de roupas masculinas. Um manifestante que corria 
adiante de Aranguren só viu o homem no último instante e teve de saltar 
por cima do corpo. O homem estava imóvel, com excepção da mão e do 
braço esquerdo, que se estendiam para o ar, movendo‑se lentamente para a 
frente e para trás, num movimento oscilante. No momento em que Aran‑
guren chegou junto dele, o braço descaiu para o chão, imobilizando‑se.

Aranguren parou em frente do homem, observando‑o. Aparentava ter 
cerca de quarenta anos, cabelo negro, vestia uma T‑shirt branca, calças de 
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ganga azuis e ténis brancos. Tinha o rosto coberto de suor por ter corrido 
sob o sol tropical. No lado esquerdo do pescoço via‑se o ferimento causado 
por uma bala, donde jorrava o sangue. Aparentemente, a sua vida estava 
por um fio: os lábios brancos, os olhos quase totalmente cerrados. Movia 
levemente a cabeça de um lado para outro.

A primeira reacção de Aranguren foi abandonar o homem e fugir, 
uma vez que estava em risco a sua própria vida. Mas há momentos tinha 
visto que o homem ainda mexia um braço e pensou que talvez ainda esti‑
vesse vivo. Não podia simplesmente abandoná‑lo.

Inclinou‑se para o solo e deitou o homem com as pernas afastadas. 
Depois fez a única coisa que pensava poder estancar a hemorragia: me‑
teu o dedo médio da mão direita na ferida, quente e escorregadia, que lhe 
engoliu completamente o dedo. A hemorragia abrandou mas não parou.  
O ferimento situava‑se perto da artéria. Aranguren conseguia sentir o san‑
gue pulsando contra o seu dedo. Talvez ainda houvesse uma hipótese de 
lhe salvar a vida, pensou ele. Aproximou‑se outro manifestante, curvou‑se 
e perguntou: «Como está ele? Está vivo?»

«Acho que sim», respondeu Aranguren. «Chame a equipa de socorro. 
Chame a protecção civil.»

Felizmente, havia paramédicos na zona, para o caso de a manifesta‑
ção se tornar violenta. Dois deles chegaram rapidamente de motocicleta, 
aproximaram‑se do passeio vindos do sul da avenida, onde se amontoava 
a maior parte dos manifestantes. Um deles desmontou e gritou para Aran‑
guren: «Não tire daí o dedo, aguarde um instante!» O paramédico teria à 
volta dos trinta anos e usava um blusão volumoso, que lhe servia de ma‑
leta médica. Os bolsos estavam repletos de ligaduras, agulhas, material de 
sutura, luvas de borracha, talas, gaze, frasquinhos de medicamentos. Uma 
autêntica sala de emergência ambulante.

Debruçou‑se sobre o homem estendido no passeio, sacou uma agulha 
e um frasquinho e disse a Aranguren que ia dar‑lhe uma injecção. Se ainda 
estivesse vivo, iria reagir, explicou o paramédico. Espetou a agulha no braço 
direito do homem, empurrou o êmbolo e tirou a agulha. Depois, levantou 
as pálpebras do homem e observou‑lhe os olhos. Nada. «Vou dar‑lhe outra 
injecção», disse o paramédico. «Se reagir, é porque está vivo. Se isso não 
acontecer, é porque está morto e tenho de ir à procura de outra vítima que 
precise de ajuda.»

Aranguren protestou: «O homem está vivo, sinto‑lhe o pulso. Tem de 
fazer alguma coisa.» Disse ao paramédico que, pelo menos, devia tirar o 
homem dali, para fora da linha de fogo, para um local mais seguro onde 
pudesse ser tratado.

O paramédico explicou que Aranguren podia simplesmente estar a 
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sentir o fluxo sanguíneo do homem a partir do cérebro. Deu‑lhe uma se‑
gunda injecção, observou‑lhe os olhos, e não viu qualquer reacção. «Esta 
pessoa não se salva», disse ele. «Praticamente está morto.»

Aranguren teve uma explosão de raiva. «Como é possível que não pos‑
sa fazer nada?», exclamou. Os dois gritaram um com o outro e o paramé‑
dico acabou por ordenar a Aranguren que se afastasse para poder observar 
o ferimento. Empurrou‑o pelo peito, mas Aranguren, em vez de se afastar, 
simplesmente tirou o dedo da ferida e manteve‑se em pé. 

Nesse momento, sentiu uma pancada na parte anterior da perna direi‑
ta. Voltou‑se e olhou em redor, para ver se alguém tinha disparado contra 
ele por detrás, mas não viu ninguém. Não tinha a certeza se tinha sido atin‑
gido por uma bala ou por uma pedra. Não lhe doía muito. Mas, ao tactear a 
zona, sentiu que a perna das calças estava rasgada. Havia sangue na perna, 
mesmo por debaixo da nádega. Tinha sido atingido. E apercebeu‑se com 
horror de que o sítio em que tinha sido atingido na perna era exactamente 
o local onde tinha estado a cabeça no momento anterior, antes de o para‑
médico o ter empurrado. A bala destinava‑se a atingi‑lo na cabeça. Estava 
na mira de um franco‑atirador. 

Aterrorizado, bombeando adrenalina, afastou‑se a correr pela aveni‑
da Baralt abaixo. Tinha os olhos postos na Plaza Caracas, num campo de 
futebol ou algo afastado, onde pensava estar fora do alcance dos atiradores. 
Correu em diagonal pela rua, desesperando de alcançar a plaza. Enquanto 
corria, porém, sentiu algo estranho na perna, como se a zona em que fora 
atingido estivesse adormecida. Cada vez era mais difícil movimentá‑la, pa‑
recia ter um peso amarrado à perna. A parte entorpecida foi sendo cada vez 
maior. Praticamente, agora tinha de arrastá‑la. Conseguiu atravessar a rua, 
mas ficou a meio caminho para a praça, caindo no passeio. Pensou com 
terror que os franco‑atiradores poderiam alvejá‑lo enquanto jazia indefeso 
e começou a gritar por socorro. «Fui alvejado! Tirem‑me da linha de fogo, 
há por aí franco‑atiradores!»

Eram decorridos poucos minutos desde que se tinham ouvido os pri‑
meiros tiros1.

…

Estava a desenrolar‑se um dos mais extraordinários acontecimentos na 
história da moderna América Latina. O tiroteio continuou durante várias 
horas e, dali a pouco tempo, uma rede de televisão propriedade do bilioná‑
rio Gustavo Cisneros, o homem mais rico da Venezuela e um dos homens 
mais ricos do mundo, mostrava um vídeo de apoiantes de Chávez abrindo 
fogo intencionalmente, da Ponte de Llaguno sobre os manifestantes. Na 
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realidade, disparavam sobre a Polícia Metropolitana, controlada por um 
adversário de Chávez, e não sobre os manifestantes, que estavam demasia‑
do longe para serem atingidos pelas suas pistolas. Isso, porém, tinha pouca 
importância. Dentro em pouco, o mundo acusava Hugo Chávez de ser o 
responsável pelo «Massacre de El Silencio».

Apareceram na televisão alguns oficiais do exército declarando que 
já não reconheciam Chávez como chefe do Estado. Apareceram também 
líderes políticos da oposição e representantes do empresariado declarando 
que Chávez era um «assassino». Chávez acabou por ceder às ameaças dos 
militares rebeldes, que declaravam ir bombardear o palácio de Miraflores, 
e entregou‑se, enquanto um general anunciava ao mundo que Chávez se 
tinha demitido. Em seguida, Chávez desapareceu durante dois dias. Nin‑
guém sabia onde ele se encontrava. Na realidade, foi secretamente arrasta‑
do para quatro sítios diferentes, incluindo uma remota ilha das Caraíbas.  
A certa altura, a meio da noite, os seus captores levaram‑no para uma estra‑
da escura e isolada, dando a impressão de que iam executá‑lo. 

Quarenta e sete horas após o seu desaparecimento, Chávez regressou 
ao poder, quando dezenas de milhares de apoiantes furiosos ocuparam as 
ruas e militares fiéis desencadearam um contragolpe para o salvar e recon‑
duzir ao palácio. O putsch de dois dias foi um dos capítulos mais dramáti‑
cos de uma vida que, uma após outra, deu algumas reviravoltas notáveis, 
transformando Hugo Chávez numa figura fulcral na história da moderna 
América Latina – o líder mais controverso e mais observado na região, de‑
pois de Fidel Castro.

A história da vida de Chávez poderia constituir matéria para 
Hollywood, uma ascensão idêntica à de Lincoln da pobreza para o poder… 
com um toque venezuelano. Nasceu numa cabana de lama, nas Grandes 
Planícies da Venezuela, trazido ao mundo por uma parteira porque poucos 
médicos trabalhavam na pobreza da província. Em criança, vendeu gulo‑
seimas na escola e nas ruas para ajudar a família a sobreviver. Aos 17 anos, 
entrou na prestigiada academia militar do país, versão venezuelana de West 
Point, principalmente com o objectivo de jogar na equipa de basebol e rea‑
lizar o sonho de fazer lançamentos nas ligas principais.

Mas o caminho para o basebol profissional sofreu um desvio na aca‑
demia. Ao descobrir o herói da independência sul‑americana e filho da 
Venezuela, Simón Bolívar, lançou mãos à tarefa de alterar o destino do seu 
país. Mais tarde, organizou uma conspiração secreta de camaradas mi‑
litares, descontentes com a crescente corrupção e decadência moral do 
país, criando uma célula clandestina dedicada a estudar os ensinamentos 
do Libertador. Encontrou‑se em segredo durante vários anos com anti‑
gos chefes da guerrilha como Douglas Bravo, participando em reuniões 
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clandestinas num local secreto em Caracas, que se tornou uma «casa da 
conspiração». Cultivou um séquito clandestino de cidadãos progressistas 
e nacionalistas, desejosos de realizar o mesmo sonho que ele, operando 
nas barbas das hierarquias militares, incapazes de deter a expansão do 
movimento.

Em 1992, a conspiração tornou‑se do conhecimento público quando 
Chávez liderou um golpe falhado contra o presidente Carlos Andrés Pérez. 
O pára‑quedista e os seus aliados tinham ficado furiosos com as ordens de 
Pérez às tropas, três anos antes, para chacinarem centenas de pessoas, na 
sequência das desordens desencadeadas por um «pacote de choque» no 
sector alimentar, aprovado pelo Fundo Monetário Internacional. A situa‑
ção terminou com um dos piores massacres na história da moderna Amé‑
rica Latina, só equiparado ao massacre da praça de Tiananmen no que diz 
respeito ao número de mortos.

Chávez esteve preso durante dois anos; em contrapartida, transfor‑
mou‑se num herói para milhões de venezuelanos pobres, por ter enfren‑
tado a corrupta elite governante. Os seus detractores menosprezaram‑no 
como sendo pouco mais do que um reles demagogo, que fomentava o ódio 
de classes e vendia os restos da política económica marxista da década de 
1960. 

Depois de ter saído da prisão, Chávez passou vários anos «no deserto», 
percorrendo o país numa missão da qual nem ele próprio tinha a certeza. 
Completamente falido, dependia dos amigos e dos apoiantes para comer e 
para ter um local onde dormir. A comunicação social pô‑lo de lado como 
uma ruína e Chávez desapareceu da imprensa local e internacional. Secre‑
tamente, ponderava nova tentativa de golpe de Estado. Os Estados Unidos e 
outros países saudaram a «democracia exemplar» da Venezuela como uma 
ilha de estabilidade durante as décadas de 1960, 1970 e 1980, quando as 
guerras civis e as ditaduras brutais imperavam na região. Chávez, porém, 
estava convencido de que a «democracia exemplar» não passava de uma 
fraude, controlada por uma classe governante corrupta, que nunca iria per‑
mitir que um outsider como ele, desejoso de destruir o status quo, conquis‑
tasse o poder pela via eleitoral.

Em 1997, enquanto Francisco Arias Cárdenas, seu camarada na lide‑
rança do golpe, conquistava o lugar de governador do Estado de Zulia, rico 
em petróleo, Chávez mudou de opinião e lançou‑se na campanha para a 
presidência. Era o perfeito estranho – um homem que tinha tentado derru‑
bar o sistema através de um golpe de Estado. Os olhos da maioria estavam 
postos na sua adversária, uma ex‑miss Universo: Irene Sáez, uma ruiva com 
um metro e oitenta de altura. Antes de Chávez, a Venezuela era conhecida 
por duas coisas: as rainhas de beleza e o petróleo. Como presidente da Câ‑
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mara de um opulento sector de Caracas, Irene, como era universalmente 
conhecida, apareceu à frente nas sondagens. 

No entanto, a competição entre a bela e o monstro, como chamaram 
à campanha eleitoral, alterou‑se quando as banalidades açucaradas de Ire‑
ne revelaram uma alarmante futilidade e a impetuosa retórica de Chávez 
captou a imaginação de milhões de moradores dos bairros de lata, irritados 
com o fosso profundo existente no país entre ricos e pobres. Chávez obteve 
uma vitória esmagadora nas eleições de Dezembro de 1998, com uma per‑
centagem de �6% contra 40% da sua adversária.

Iniciou a sua presidência tentando assumir o controlo do gigante pe‑
trolífero estatal denominado PDVSA (Petroleos de Venezuela, S. A.), a que 
chamava um «Estado dentro do Estado», fora de controlo, servindo mais as 
ricas elites do país do que a maioria pobre dos habitantes. Desempenhou 
também um papel de relevo na reactivação da moribunda Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo, recebendo a primeira cimeira dos líderes 
da OPEP em vinte e cinco anos. Ao contribuir para fazer subir os preços 
mundiais do petróleo do nível mais baixo, quando assumiu o cargo, até 
atingir um recorde, fez subir o rendimento da Venezuela de 14 mil milhões 
de dólares em 1998 para 40 mil milhões em 2006.

No primeiro ano do seu mandato, convocou uma assembleia consti‑
tuinte, ajudou‑a a reescrever a Constituição e assistiu depois à sua aprova‑
ção pelos eleitores, por 72% contra 28%. Nesse mesmo dia, chuvas torren‑
ciais de proporções bíblicas apagaram do mapa centenas de aldeias situadas 
nas encostas caribenhas da Venezuela, sepultando milhares de pessoas sob 
as lamas da enxurrada ou arrastando‑as para o mar. Foi a pior catástrofe 
natural da Venezuela nos últimos cem anos, que fez o maior número de 
vítimas entre os pobres.

Não demorou muito que a política de Chávez levantasse uma onda 
de raiva, receio e ressentimento entre as elites governantes da Venezuela e 
os seus aliados nos Estados Unidos, provocando manifestações nas ruas, 
produzindo artigos nos jornais e acabando com uma tentativa de golpe de 
Estado em Abril de 2002. Seguiu‑se, oito meses mais tarde, uma das mais 
devastadoras greves na história contemporânea da América Latina, quan‑
do os seus adversários encerraram a PDVSA por dois meses. A economia 
sofreu uma forte quebra, houve escassez de alimentos e de gasolina, e Chá‑
vez esteve na iminência de ser forçado a demitir‑se. Não se sabe como, mas 
mais uma vez sobreviveu.

Graças à debilidade e ao descrédito da oposição, Chávez conseguiu 
concentrar‑se na governação. Instituiu uma série de «missões sociais» do 
tipo New‑Deal, que se tornaram a imagem de marca do seu primeiro man‑
dato como presidente, ensinando a ler a um milhão e meio de venezuelanos 
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analfabetos, subsidiando mercados alimentares, criando cozinhas econó‑
micas, distribuindo terras pelos camponeses sem‑terra e convidando vinte 
mil médicos cubanos a irem viver e trabalhar nas zonas mais carenciadas 
do país.

Chávez prosseguiu o sonho de implementar a sua visão bolivariana 
de uma América Latina unida, criando uma rede noticiosa de televisão que 
cobriu o país, vendendo petróleo mais barato aos vizinhos, e propondo um 
cartel petrolífero de todo o continente – uma OPEP latina. Encarou a hi‑
pótese de construção de um pipeline para gás natural com 420 000 quiló‑
metros de extensão e um custo de vinte mil milhões de dólares, com início 
na Venezuela oriental, cortando através da floresta amazónica brasileira 
e terminando na Argentina, com derivações para o Peru, Bolívia e Chile. 
Propôs também a criação de uma versão latino‑americana da NASA, para 
enviar os Latinos para o espaço. Para os adversários, tudo não passava de 
uma loucura; para os apoiantes, ele era um visionário em acção.

Hoje, Chávez é uma das personagens mais coloridas, mais carismá‑
ticas e mais controversas no palco mundial. Nos meios de comunicação 
internacionais, é amplamente pintado como uma espécie de monstro, um 
ditador comunista em potência que destruiu a economia venezuelana, fo‑
mentou a luta de classes, violou os direitos humanos, atacou a liberdade de 
imprensa e minou a democracia. No entanto, a realidade sobre Chávez é 
muito mais complexa. De formas variadas, a comunicação social deixou 
incompleta a sua história, não explicando por que motivo ele é tão popular 
e observando a Venezuela sobretudo através da lente das elites de pele clara. 
Como afirmou Edgardo Lander, um politólogo venezuelano, os meios de 
comunicação internacionais «apresentam, dia após dia, distorções grotes‑
cas do que se passa na Venezuela»2.

Chávez ganhou por uma boa margem um referendo revogatório em 
Agosto de 2004, com uma margem percentual de �9 contra 41, numa vota‑
ção livre e imparcial, em que os votantes tiveram a hipótese insólita de po‑
der destituí‑lo antes de expirar o seu mandato. A seguir a esta vitória, obteve 
uma outra com a reeleição em Dezembro de 2006, para um novo mandato 
de seis anos. Em oito anos, foi o décimo triunfo eleitoral, incluindo grande 
abundância de referendos, votos de «re‑legitimização», eleições nacionais e 
estaduais. Como todos os Governos, também o de Chávez tem falhas. Mas 
para milhões de venezuelanos que moram em bairros de lata e para um 
número crescente de progressistas por todo o mundo, ele está a promover 
a mais radical transformação social na América Latina desde pelo menos a 
revolução sandinista na Nicarágua, no início da década de 1980.

Durante décadas, a Venezuela não passou de um país latino‑americano 
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estagnado; hoje, é um destino apaixonante para os turistas revolucionários 
provenientes dos Estados Unidos, da Europa e de outros países, desejosos 
de apreciar a revolução bolivariana em acção. Entre os seus amigos, Chávez 
conta líderes afro‑americanos, como Harry Belafonte, Danny Glover e Jesse 
Jackson, que estabelece uma comparação entre a revolução de inspiração 
bolivariana em nome da maioria pobre e de pele escura venezuelana e a 
luta por uma justiça social e económica para os negros norte‑americanos, 
inspirada por Martin Luther King Jr. O líder venezuelano fornece a preços 
reduzidos combustível destinado ao aquecimento doméstico nos bairros 
pobres de Harlem e do Bronx, bem como ao Alasca, onde as tribos índias 
beneficiam desse acordo. Quando visitou a cidade de Nova Iorque, em Se‑
tembro de 2006, passou por Harlem e discursou em Cooper Union, na East 
Village; foi o primeiro presidente estrangeiro a discursar num salão onde 
discursaram oito presidentes norte‑americanos, entre os quais Lincoln. 
Alguns meses antes, a revista Time tinha‑o colocado entre as cem pessoas 
mais influentes do mundo.

Chávez, porém, não é universalmente benquisto. Suscitou também 
um ódio profundo. Tem inimigos poderosos no país e no estrangeiro, que 
vêem nele a reencarnação do seu mentor cubano, um «Fidel com petróleo», 
como alguns gostam de dizer, embora, na realidade haja profundas diferen‑
ças entre os dois homens. Um dos mais temíveis adversários de Chávez é 
Gustavo Cisneros, magnata da comunicação social e imigrante cubano, cuja 
fortuna é calculada pela Forbes em cinco mil milhões de dólares, o que faz 
dele a 114.ª pessoa mais rica do mundo. Cisneros é amigo do ex‑presidente 
George H. W. Bush, que foi até à Venezuela para pescar em sua companhia. 
A grande maioria das classes superiores fabulosamente ricas da Venezuela 
também despreza Chávez, bem como as outras elites poderosas com aque‑
las relacionadas, que estavam habituadas a controlar a Venezuela. Entre elas 
contam‑se membros da hierarquia da Igreja católica, líderes empresariais, 
patrões sindicais, barões da comunicação social e dirigentes dos partidos 
políticos tradicionais, cujas organizações foram estranguladas pela corda 
dos triunfos eleitorais de Chávez. Alinhando com as elites venezuelanas, 
a administração Bush pressionou abertamente a demissão de Chávez. Os 
dirigentes de topo de ambos os partidos norte‑americanos consideram‑no 
um pária, instigados pelo retrato que dele traça a comunicação social, de 
ser um ditador esquerdista louco, e por muitas das suas próprias afirmações 
incendiárias.

Para os apoiantes de Chávez, a oposição que lhe fazem é guiada por 
um facto fundamental: pela primeira vez na história do país, os pobres to‑
maram o poder na Venezuela, e as classes endinheiradas, que viviam em 
mansões protegidas por muros e que viajavam até Miami aos fins‑de‑se‑
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mana para fazer compras, não gostaram. Enquanto a oposição o ataca vio‑
lentamente, o Governo de Chávez, os seus aliados e algumas organizações 
afirmam que a vida dos pobres na Venezuela melhorou realmente, que os 
pobres são menos pobres e menos numerosos, e que, pela primeira vez em 
várias décadas, alimentam a esperança. Chávez retomou o controlo da in‑
dústria petrolífera, implementou leis que permitem retirar às companhias 
estrangeiras uma maior porção de lucros e instituiu um desvio histórico 
das receitas públicas em benefício da maioria necessitada. Uma grande 
abundância de novas escolas bolivarianas e de missões sociais oferecem às 
classes mais baixas novas hipóteses de saúde e de educação, mantendo a 
prosperidade na altura certa. Um modelo de democracia participada esti‑
mulou e incorporou no processo político milhões de pessoas privadas dos 
direitos cívicos, de uma forma que promete sobreviver à presidência de El 
Comandante e alastrar a outros países.

Chávez encontra‑se na vanguarda de uma nova vaga de esquerdistas 
que estão a aceder ao poder por toda a América Latina, com o apoio ge‑
neralizado das classes baixas, desde Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, a 
Néstor Kirchner, na Argentina, a Evo Morales, na Bolívia, a Rafael Correa, 
no Equador. Lideram um movimento de resistência contra os programas 
económicos do mercado livre «neoliberal». Conhecido também como o 
Acordo de Washington, os programas varreram a região nas décadas de 
1990 e de 2000, e supostamente preconizavam o crescimento nos padrões 
de vida e a redução da pobreza das massas. O que não aconteceu. A Améri‑
ca Latina continua a ter a mais desigual distribuição da riqueza no mundo 
— «medalha de ouro na desigualdade», como diz Chávez. O resultado é 
que esquerdistas, reformistas e radicais, liderados por Chávez, procuram 
um novo caminho, algo entre o «capitalismo selvagem» e o comunismo 
falhado. Chávez chama‑lhe socialismo para o século XXI. 

Não admira que o programa de reformas de Chávez seja alvo dos 
ataques da administração Bush, que voltou a pôr no poder algumas figu‑
ras‑chave do escândalo Irão‑Contras ou Irangate e das «guerras sujas» na 
América Central, durante a era de Reagan, na década de 1980. Entre elas, 
contam‑se Otto Reich, Elliot Abrams e John Negroponte, que trouxeram 
com eles aquilo que os progressistas consideram um recuo, uma visão 
retrógrada da América Latina e uma vontade de distorcer os factos e de 
solapar Governos democraticamente eleitos, se não servirem os interesses 
norte‑americanos, como eles os entendem.

Desde a declaração da doutrina Monroe, em 1823, os Estados Unidos 
têm considerado a América Latina como o seu «quintal». Durante décadas, 
ali executaram golpes de Estado, apoiaram ditadores, financiaram Gover‑
nos acusados de violar os direitos humanos. Os fuzileiros norte‑americanos 
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ocuparam a Nicarágua desde 1912 a 1933, para travar uma insurreição de 
esquerda, enquanto a CIA, em 19�4, montou um golpe na Guatemala para 
derrubar um presidente democraticamente eleito, conduzindo a uma guer‑
ra civil que durou trinta anos e que causou a morte de duzentas mil pessoas. 
Desde o início da década de 1960, a CIA e o Governo dos Estados Unidos 
empreenderam uma campanha destinada a minar, derrubar e por vezes até 
mesmo a assassinar Fidel Castro. Em 1973, a CIA ajudou a montar outro 
golpe no Chile, depondo Salvador Allende, o primeiro presidente marxista 
democraticamente eleito no hemisfério ocidental. O seu sucessor, o general 
Augusto Pinochet, instalou uma ditadura sangrenta, que sistematicamen‑
te matou, torturou e fez «desaparecer» muitos chilenos, causando três mil 
mortos. Na década de 1980, os Estados Unidos apoiaram um Governo «es‑
quadrão da morte» em El Salvador, que regularmente matou padres, freiras, 
camponeses e professores, decapitando algumas das vítimas e espetando as 
cabeças nos postes das vedações para aterrorizar a população. 

Sob quase todos os aspectos, a história das intervenções norte‑ameri‑
canas na América Latina representa uma paródia e uma contradição com 
os princípios democráticos que apregoam. Um facto que não escapou a 
Chávez e aos seus partidários, conhecedores dessa história melhor do que 
muitos norte‑americanos – cujos conhecimentos da região se limitam ao 
seu clima exótico e às atracções históricas, como a floresta tropical da Ama‑
zónia, no Brasil, ou as ruínas incas, no Peru.

Na década de 1990, desapareceu a maior parte das ditaduras na Amé‑
rica Latina. Os Estados Unidos, com Bill Clinton, abraçaram a fórmula dos 
mercados livres, democracia e menos intervenção. Mas a administração 
Bush inverteu a posição, incitando abertamente ao derrube de Chávez. 
Contrariamente a quase todos os outros países do hemisfério, aprovou a 
tentativa de golpe de Estado contra ele, em 2002. Altos funcionários, desde 
Otto Reich a Condoleezza Rice, acusaram repetidas vezes Chávez de ser 
uma ameaça para a democracia. Agências financiadas pelos Estados Uni‑
dos como a Fundação Nacional para a Democracia (NED) e a Agência 
Norte‑Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) injec‑
taram milhões de dólares na Venezuela para a «promoção da democracia». 
A maior parte do dinheiro foi para as mãos dos adversários de Chávez, 
incluindo alguns que eram favoráveis ao derrube violento do Governo.

Chávez ripostou aos ataques norte‑americanos com algumas das suas 
frases bombásticas, chamando a Bush «louco», «bêbado», «asno». Fez ain‑
da outras jogadas controversas. Invectivou os jornalistas nominalmente, 
pela sua cobertura ultrajantemente parcial, incitando os seus apoiantes a 
atacar fisicamente alguns deles nas ruas. Alardeou a sua amizade com Fidel 
Castro, foi ao Iraque visitar Sadam Hussein, assinou uma aliança com Mah‑
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mud Ahmadinejad, do Irão. Na Venezuela, foi criticado por não ter con‑
seguido acabar com a criminalidade e com o desemprego. O seu gabinete 
parecia ter uma porta giratória. Alguns programas do Governo careciam 
de organização. Os críticos acusaram‑no de tratar mal os adversários e de 
politizar os tribunais. As suas missões sociais de carácter acentuadamente 
popular, embora a curto prazo tenham resolvido com êxito algumas ne‑
cessidades e estimulado as massas pobres da Venezuela, deixaram no ar 
questões sobre a sua viabilidade a longo prazo, particularmente se os pre‑
ços do petróleo, agora em ascensão, voltassem a cair. Até alguns dos seus 
apoiantes se preocupavam com o facto de que o ambiente revolucionário, 
cada vez mais ligado a uma linha dura, estava a reprimir o saudável debate 
interno sobre as falhas do movimento. Outros perguntavam a si mesmos se 
Chávez não seria uma figura ímpar e se a sua «Revolução Bolivariana» não 
iria desmoronar‑se sem ele.

No entanto, nos bairros pobres e na província venezuelana, Chávez 
continuava a ser um herói para milhões de pessoas. Ele era o primeiro pre‑
sidente na história do país que os defendia, que falava a sua linguagem, que 
até era parecido com eles, com a pele cor‑de‑café e o cabelo crespo. Usava 
o calão das ruas na televisão nacional, deixando estarrecidas as classes su‑
periores, mas cativando as classes baixas, que mal podiam acreditar ver um 
deles a governar o país. Era como se um pobre homem de Harlem tivesse 
aterrado na Casa Branca. 

Chávez era uma personagem diferente de qualquer outra que o país ti‑
nha visto em Miraflores. Alérgico ao protocolo diplomático, agia como pre‑
sidente da mesma forma que agiria no quintal, num sábado à tarde, a jogar 
ao dominó ou à laranjinha. Num Dia de S. Valentim, quando discursava na 
televisão nacional, anunciou à sua esposa, numa voz doce: «Marisabel, esta 
noite vais ter o teu namorado contigo!» Os Venezuelanos são as pessoas 
mais amistosas e mais extrovertidas do mundo e adoram dizer piadas. Nos 
bairros, muitos acharam hilariante o comentário de Chávez, ao passo que 
os feministas dos países estrangeiros mal esboçaram um sorriso amarelo.

Apresentou um programa semanal na televisão e na rádio intitulado 
Olá, senhor presidente! Foi o único programa na América Latina e talvez 
no mundo em que o cidadão vulgar podia ligar e falar com o líder do seu 
país sobre os seus problemas, em directo e a nível nacional. O programa 
podia prolongar‑se durante horas, bem como muitos dos seus discursos. 
No programa, cantava canções, dizia piadas, recitava poemas, falava da sua 
infância, anunciava as remodelações do gabinete, lançava iniciativas políti‑
cas e fazia abundantes citações, de Cristo a Simón Bolívar e John Kenneth  
Galbraith.

Andou por todo o mundo. Fez o lançamento inicial num jogo de ba‑
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sebol dos Mets de Nova Iorque, envergando ainda o blusão de aquecimento 
com as cores nacionais da Venezuela. Tocou a sineta na Bolsa de Valores de 
Nova Iorque. Correu no cimo da Grande Muralha da China. Jogou basebol 
com Fidel Castro em Havana. Desarmou líderes mundiais como Vladimir 
Putin, tomando uma posição de karaté a primeira vez que se encontrou 
com o líder russo, para mostrar que sabia que Putin era cinturão negro.

Foi um exímio comunicador e contador de histórias. Michael Skol, 
ex‑embaixador norte‑americano na Venezuela e de forma alguma admi‑
rador de Chávez, reconheceu que «ele possui um carisma, uma capacidade 
de falar e de ser comovente e simpático como nunca vi igual na América 
Latina nem, nesse aspecto, nos Estados Unidos»3. Era um autêntico turbi‑
lhão, «um furacão chamado Hugo»; dormindo poucas horas por noite, tra‑
balhando sete dias na semana, emborcando até doze chávenas de café por 
dia para manter a adrenalina a funcionar, bombardeando os seus auxiliares 
e aliados com chamadas telefónicas à uma e às duas horas da madrugada. 
Se Nova Iorque era a cidade que nunca dormia, Chávez era o presidente 
que nunca descansava. 

Por detrás das piadas, das canções, das brincadeiras e dos comentários 
insultuosos, estava um homem profundamente sério. Empreendeu a tarefa 
de mudar a Venezuela e o mundo em nome da justiça social. Nem os seus 
inimigos poderiam pôr em dúvida que o seu instinto para ajudar é genuíno, 
embora considerem que a sua abordagem é incorrecta. Passou anos a ler 
vorazmente e a absorver o pensamento dos revolucionários, de Bolívar a 
Mao e a Ernesto «Che» Guevara. Não é fácil defini‑lo. É uma mistura de vá‑
rias coisas: capitalismo e socialismo, economia conservadora e programas 
liberal‑sociais. Quando uma vez lhe pediram que se definisse, respondeu 
simplesmente: «Sou um revolucionário.»

Em Setembro de 2006, deu um espectáculo inesquecível na Assem‑
bleia‑Geral das Nações Unidas, subindo definitivamente ao palco mundial. 
Numa comparência que rivalizou com a célebre cena de Nikita Khrushchev 
batendo com o sapato na mesa durante um discurso, em 1960, Chávez cha‑
mou a George W. Bush «o diabo». Acusou Bush de «falar como se fosse o 
dono do mundo», sugerindo que um psiquiatra analisasse o seu discurso 
do dia anterior. «Ontem, esteve aqui o diabo. Aqui mesmo. Aqui mesmo», 
afirmou Chávez na tribuna das Nações Unidas, normalmente serena, pro‑
vocando sorrisos. «E hoje, esta mesa em frente da qual estou a falar ainda 
cheira a enxofre.» E benzeu‑se, fazendo o sinal da cruz, uma prática comum 
na Venezuela não só para mostrar a fé católica, mas também para afastar 
os espíritos malignos4. Depois, juntou as mãos como se estivesse a rezar e 
ergueu os olhos para o alto. O homem‑espectáculo sul‑americano ainda 
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não tinha acabado. «Ontem, senhoras e senhores, o presidente dos Estados 
Unidos, o homem a quem me referi chamando‑lhe o diabo, veio aqui a esta 
tribuna, falando como se fosse o dono do mundo.»

No dia seguinte, recordando as visitas triunfais feitas pelo seu mentor, 
Fidel Castro, em 1960 e 196�, Chávez deslocou‑se a Harlem. Falou a uma 
multidão de apoiantes que o aplaudia, na igreja baptista de Monte Olivete; 
anunciou que ia duplicar o seu programa de fornecimento de combustível 
a custos reduzidos para o aquecimento doméstico aos norte‑americanos 
carenciados. Retomou a sua invectiva contra Bush, chamando‑lhe «alcoó‑
lico» e «doente», que agia como se fosse John Wayne. Imitou a arrogância 
cowboyesca de Bush, inchando o peito e balançando os braços. A multidão 
rompeu em gargalhadas.

Ao mesmo tempo que conquistava as multidões em Harlem, as de‑
clarações de Chávez ergueram um coro de protestos por todo o país. Os 
comentários inflamados e os ataques pessoais, um dos seus calcanhares de 
Aquiles e um hábito de que até muitos dos seus apoiantes discordavam, 
tornaram‑no alvo das críticas dos seus inimigos, que afirmavam que ele 
não passava de um bobo, um ditador louco da república das bananas, que 
desconhecia os limites da decência. A secretária de Estado, Condoleezza 
Rice, classificou as suas declarações como «incorrectas para um chefe de 
Estado». John Boehner, representante do Ohio, líder da maioria da Câmara 
Republicana, criticou Chávez como um «autocrata sedento de poder». John 
McCain, senador do Arizona, apelidou‑o de «ditador de meia‑tigela». No 
seu editorial, o Los Angeles Times ridicularizou‑o chamando‑lhe «o presi‑
dente‑palhaço» e «o palhaço‑príncipe de Caracas». O The Wall Street Jour‑
nal publicou um editorial em que lhe chamava «ditador» — por três vezes�. 
O Daily News de Nova Iorque publicava a fotografia de Chávez a toda a lar‑
gura da primeira página, com um cabeçalho que se referia ao editorial inse‑
rido no interior: «Mensagem do News ao excêntrico líder venezuelano.»

Até os democratas liberais e os críticos de Bush o atacaram: «Hugo 
Chávez julga‑se um Simón Bolivar dos tempos modernos, mas não passa 
de um vulgar arruaceiro», disse Nancy Pelosi, líder da minoria da Câmara. 
O ex‑presidente Bill Clinton também deu a sua opinião: «Hugo Chávez dis‑
se ontem algo que foi incorrecto – indigno de um chefe de Estado.» Mos‑
trando a forma desagradável como a atitude de Chávez foi vista em muitos 
sectores, até o membro da Câmara dos Representantes Charles Rangel, um 
democrata do suposto bastião norte‑americano de Chávez em Harlem, vo‑
ciferou: «Estamos ressentidos com o facto de ele ter vindo aos Estados Uni‑
dos para criticar o presidente Bush… Não venha ao meu país, não venha ao 
meu círculo eleitoral, não condene o meu presidente.»

O governador do Maine anunciou que o seu Estado deixava de aceitar 
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o petróleo a baixo custo de Chávez. Um empresário do Alabama declarou 
um boicote às estações de gasolina da Citgo, propriedade da Venezuela. Em 
Boston, um membro da assembleia municipal propôs a remoção do enor‑
me letreiro a néon da Citgo visível sobre a vedação do campo de basebol em 
Fenway Park, que durante várias décadas tinha sido um ponto de referência 
na cidade. A cadeia de lojas 7‑Eleven, inundada por visitantes irritados, de‑
cidiu e anunciou a sua separação da Citgo, como fornecedora de gasolina 
em 2100 das suas lojas de conveniência, ainda que a decisão já tivesse sido 
tomada alguns meses antes. A companhia criticava Chávez pelas suas ob‑
servações «aviltantes» sobre Bush.

Em suma, o presidente venezuelano sofreu um grave golpe político 
nos Estados Unidos, por causa do seu ataque a Bush, que neutralizou a boa 
vontade e a publicidade positiva que tinha conseguido com o programa de 
fornecimento a baixo custo pela Citgo de combustível destinado ao aque‑
cimento doméstico, programa iniciado no ano anterior. Contudo, num 
contexto mais vasto, os seus comentários não foram assim tão loucos ou 
incorrectos. Nas Nações Unidas, onde mais de metade dos Estados‑mem‑
bros são países em vias de desenvolvimento, provocaram risos e aplausos. 
Quando terminou o seu discurso de 23 minutos, recebeu aplausos mais 
prolongados do que qualquer outro orador. Prolongaram‑se tanto – cerca 
de quatro minutos – que os funcionários das Nações Unidas tiveram de os 
interromper6.

Durante o seu discurso, Chávez acenava com uma cópia do livro He‑
gemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance, [Hegemonia ou 
Sobrevivência: a busca norte‑americana do domínio global], da autoria do 
intelectual de esquerda Noam Chomsky, publicado em 2003. Trata‑se de 
uma diatribe contra a construção do império norte‑americano. Convidou 
as pessoas a lê‑lo. As vendas subiram rapidamente, colocando a obra no 
topo da lista dos bestsellers da Amazon.com.7

O espectáculo nas Nações Unidas foi típico de Chávez: controverso, 
provocador, impulsivo, desprovido de subtilezas diplomáticas, granjean‑
do‑lhe na mesma medida inimigos e admiradores, jogando a favor da sua 
base e mandando tudo o resto para o inferno. Disse aquilo que pensava, 
sem se importar com aquilo que os outros pensavam. Apesar do escândalo 
entre os líderes americanos, algumas pessoas acharam que Chávez simples‑
mente verbalizara o que muitos outros líderes estrangeiros pensavam sobre 
Bush mas que receavam dizer em público. Tal como Chávez, sentiam‑se 
cada vez mais perturbados com a guerra no Iraque, com o papel do Gover‑
no norte‑americano em Israel, com as práticas comerciais desonestas e com 
o domínio dos Estados Unidos sobre o planeta, ao estilo dos cowboys.

Se Chávez não tivesse chamado «diabo» a Bush, haveria tanta gente a 
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prestar‑lhe atenção a ele e ao seu discurso? Como escreveu Eugene Robin‑
son, colunista do Washington Post, «Alguém sabe o nome do último presi‑
dente da Venezuela, ou consegue recordar‑se quando foi que um discurso 
de qualquer presidente venezuelano trouxe tantas novidades?»8 Até alguns 
críticos de Chávez reconheceram que aquele discurso lhe deu pontos na 
política em todo o mundo, se não nos Estados Unidos. «O discurso de 
Chávez fez‑lhe ganhar grande abundância de pontos; seria tolice preten‑
der o contrário. Permitiu‑lhe subir a sua reputação. Conseguiu fazer com 
que o mundo olhasse para ele», escreveu Peggy Noonam, antiga redactora 
dos discursos de Reagan, no The Wall Street Journal. «Este fim‑de‑semana, 
toda a gente falará daquilo que ele disse – exactamente daquilo que ele disse 
e da forma como o disse. Agitou as coisas… Alargou a sua pretensa base… 
Declarou que pertencem ao seu círculo eleitoral todos os que se sentem 
infelizes com um mundo unipolarizado»9.

Na altura em que discursou, Chávez fazia campanha contra os Es‑
tados Unidos por um lugar não‑permanente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. No fim, esteve prestes a derrotar o país candidato dos 
Estados Unidos, a Guatemala. Nenhum dos candidatos obteve os dois ter‑
ços de votos requeridos para garantir o lugar. Houve quem interpretasse os 
resultados como uma clara derrota para Chávez e a prova de que os seus 
comentários nas Nações Unidas tinham ultrapassado todos os limites. Ha‑
via, porém, outra forma de encarar a questão: um país do Terceiro Mundo 
obteve um empate com a agora única superpotência mundial. Nada mau.

Embora os comentários de Chávez tivessem chocado muitos nor‑
te‑americanos, outros líderes e figuras públicas dos Estados Unidos tinham 
proferido insultos semelhantes, sem que isso levantasse em parte alguma 
tanto rebuliço. O próprio Rangel, o democrata de Harlem, tinha chamado 
a Bush «o nosso Bull Connor», referindo‑se ao abominável chefe da polícia 
de Alabama, na década de 1960, que atacou com carros de água e soltou 
os cães aos manifestantes pelos direitos cívicos. Rangel também chamou 
ao presidente «um alcoólico incorrigível que encontrou Cristo»10. Noutro 
caso, durante a apresentação do senador Charles Schumer, na cerimónia de 
formatura de uma universidade, em 2006, Alan Hevesi, superintendente do 
Estado de Nova Iorque, afirmou que Schumer «meteria uma bala entre os 
olhos do presidente, se pudesse escapar impune»11. Hevesi apresentou ime‑
diatamente desculpas, dizendo que o seu comentário tinha sido «comple‑
tamente disparatado». Na década de 1990, Rush Limbaugh, apresentador 
de um talk‑show numa rádio das direitas, ridicularizou Chelsea Clinton, 
na altura com treze anos, chamando‑lhe «o cão da Casa Branca». Em 2001, 
referia‑se habitualmente ao líder democrático Tom Daschle, literalmente, 
como «El Diablo» e continuou dizendo que «Daschle pode muito bem ser 
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um Satanás de falinhas mansas,» de acordo com o director do grupo FAIR, 
o guardião dos meios de comunicação social12.

Se Chávez discutiu abertamente com Bush e se não pediu desculpas, 
tinha as suas razões, independentemente dos custos políticos nos Estados 
Unidos. Os comentários não apareciam vindos do nada. Os Estados Uni‑
dos foram praticamente o único país do mundo que apoiou o golpe de 
2002 para o derrubar. O apoio norte‑americano foi tão óbvio que, a seguir 
ao afastamento de Chávez, o embaixador norte‑americano na Venezuela, 
Charles Shapiro, tomou o pequeno‑almoço com Pedro Carmona no palá‑
cio presidencial, no primeiro dia em que este esteve no cargo, depois de ter 
eliminado o Congresso, o Supremo Tribunal, a Constituição e qualquer ou‑
tro vestígio de democracia no país. Documentos da CIA tornados públicos 
revelaram mais tarde que a administração Bush teve conhecimento anteci‑
pado do golpe, mas que dormiu sobre os acontecimentos, afirmando não se 
tratar de um verdadeiro golpe, e culpava Chávez pela sua própria queda. Os 
documentos revelaram também que a Fundação Nacional para a Democra‑
cia (NED), financiada pelos Estados Unidos e criada durante o mandato de 
Reagan, estava a injectar perto de um milhão de dólares por ano na Vene‑
zuela, destinados na sua maioria a grupos que apoiaram ou participaram no 
golpe. O afluxo de dinheiro continuou a crescer, com novas agências como 
a USAID avançando com mais alguns milhões; os Estados Unidos, porém, 
recusavam divulgar para onde iam os dinheiros dos contribuintes.

Quando o putsch falhou e Chávez regressou ao cargo, Condoleezza 
Rice publicou uma advertência para que se respeitassem as regras da demo‑
cracia. Surpreendentemente, a advertência era endereçada não à oposição 
que tinha tentado derrubá‑lo, mas a Chávez. Como Chomsky fez notar, a 
raiva de Chávez contra Bush não era difícil de entender. «A administração 
Bush apoiou um golpe para derrubar o seu Governo», diz ele. «Suponha‑
mos que a Venezuela apoiava um golpe militar visando o derrube do Go‑
verno dos Estados Unidos. Pensaríamos tratar‑se de uma brincadeira?»13 
Katrina vanden Heuvel, directora do The Nation, acrescentou: «Sejamos 
imparciais, de quanto tacto diplomático precisaria Chávez para lidar com 
um presidente cuja administração apoiou um golpe contra ele?»14

Além de apoiarem o golpe, os Estados Unidos empenharam‑se numa 
constante guerra de palavras contra Chávez. No dia 31 de Julho de 2006, 
Bush declarou, numa entrevista à Fox News: «Vejo esse homem como uma 
ameaça para a democracia», embora Chávez tivesse sido eleito e reeleito 
pelo povo venezuelano – ao contrário de alguns aliados dos Estados Uni‑
dos, como o ditador paquistanês, o general Pervez Muxarraf. O antigo re‑
presentante de Bush para a América Latina, Otto Reich, escreveu, em Abril 
de 200�, um artigo de capa para The National Review sobre «Os dois terrí‑
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veis da América Latina». A capa exibia as fotografias de Chávez e de Fidel 
Castro em animada conversa e um título onde se lia «O Eixo do Mal… 
Versão do Hemisfério ocidental».

Em Fevereiro de 2006, o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, foi 
mais longe ao comparar Chávez a Adolf Hitler. «Na Venezuela, temos Chá‑
vez com o dinheiro do petróleo», disse Rumsfeld ao Clube Nacional da Im‑
prensa. «É uma pessoa que foi legalmente eleita, tal como Adolf Hitler foi 
legalmente eleito, vindo depois a consolidar o seu poder.»1� Seis meses an‑
tes, o pastor evangélico Pat Robertson, intimamente ligado à administração 
Bush, havia publicamente apelado ao assassínio de Chávez.

Após o discurso de Chávez, o embaixador dos Estados Unidos nas 
Nações Unidas, John Bolton, que tinha boicotado o discurso, declarou: 
«Sabem, é um fenómeno típico dos Estados Unidos que ele não só possa 
dizer essas coisas na Assembleia‑Geral, como pode igualmente passear por 
Central Park e exercer também em Central Park a liberdade de expressão 
e dizer o que muito bem lhe apeteça. É pena que o presidente Chávez não 
estenda a mesma liberdade de expressão ao povo venezuelano.»16 O Daily 
News foi mais longe: «Volta para casa! Um crítico de Chávez que se atreves‑
se a usar uma linguagem tão colorida sobre El Presidente corria o risco de ir 
parar à prisão ou, pior ainda, de levar com uma bala na cabeça!»17

Tornou‑se típico do Governo norte‑americano e dos meios de co‑
municação internacionais a histeria a propósito de Chávez. Embora, como 
qualquer outro líder mundial, tenha os seus defeitos, a acusação de ter abo‑
lido a liberdade de expressão no país era absurda. Na Venezuela, a comu‑
nicação social era violentamente anti‑Chávez; as estações de televisão pas‑
savam sem interrupção propaganda virulenta chamando‑lhe tudo, desde 
ditador a louco. Tal como a maioria dos jornais de maior tiragem, apoiaram 
abertamente o golpe. Quando a oposição política declarou a greve, os jor‑
nais fizeram o mesmo, recusando a sua publicação. As estações televisivas 
apropriaram‑se da programação regular, para fazerem a cobertura contínua 
da greve. Os inimigos de Chávez apareciam regularmente na televisão, ape‑
lando para o seu derrube, sentimentos por vezes expressos pelos próprios 
apresentadores. Os seus adversários organizavam manifestações de protes‑
to, que atraíam centenas de milhares de pessoas. Se viviam numa ditadu‑
ra, era realmente uma ditadura muito estranha. Se as pessoas nos Estados 
Unidos apelassem aos militares para derrubarem George Bush, acabariam 
na prisão. Na Venezuela, as pessoas eram livres, não só quando falavam em 
derrubar o presidente, mas também quando tentavam fazê‑lo. A Venezuela 
de Chávez estava a léguas de distância da Cuba de Fidel.


