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Ao pueblo latino-americano: 

 

No creo que seamos 

parientes muy cercanos, 

pero si usted es capaz 

de temblar de indignación 

cada vez que se comete 

una injusticia en el mundo, 

somos compañeros, 

que es más importante. 

 

Che. Epistolario. 
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No queremos, ciertamente,  

      que el socialismo sea en América 

      calco y copia. 

 Debe ser creación heroica.  

Tenemos que dar vida,  

      con nuestra propia realidad,  

      en nuestro propio lenguaje,  

      al socialismo indoamericano. 

He aquí una misión digna 

      de una generación nueva.  

                                                                                     

José Carlos Mariátegui, 1928. 
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A INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA EXPRESSA NA EDUCAÇÃO 
VENEZUELANA DOS GOVERNOS CHÁVEZ: 1999-2009 

 
RESUMO: Essa pesquisa teve como objeto de estudo entender como a categoria 
integração da América Latina se expressa na educação escolar bolivariana da 
Venezuela, de 1999 a 2009. Objetivou identificar e analisar a referida categoria nos 
seguintes documentos oficiais: Escuelas Bolivarianas e Diseño Curricular del 
Sistema Educativo Bolivariano, e na base legal: a Ley Orgánica de Educación de 
2009. O conceito de integração da América Latina está vinculado à história da nação 
latino-americana, ao processo de independência política do jugo espanhol e à 
histórica dependência econômica da região. Duas orientações antagônicas 
confrontam-se nesse processo integracionista: Bolívar ou Monroe. O triunfo desta 
última categorizou a integração como incorporação e submissão, perdurando ao 
longo dos séculos XIX e XX. Após a Segunda Guerra Mundial, como parte da 
recomposição do capitalismo internacional, emergem vários mecanismos 
integracionistas, inclusive na América Latina. ALALC, ALADI, CARICOM, SELA, 
MERCOSUL, UNASUL, ALBA-TCP, são alguns dos mecanismos forjados no âmbito 
do capitalismo dependente e periférico. Mesmo assim, no entanto, no início do 
século XXI, a Venezuela recuperou o ideário bolivariano da Pátria Grande. A 
Revolução Bolivariana liderada pelos governos Chávez recoloca, no cenário da 
região, o legado que, até então, parecia ―enterrado‖. Na base legal, a Constituição 
de 1999, e nos documentos oficiais, tais como: nos programas iniciais do governo, 
no PDES e no PPS, há uma referência à integração latino-americana. Os 
mecanismos integracionistas aos quais a Venezuela está vinculada de formas 
diferentes – ALBA-TCP, UNASUL, MERCOSUL, CELAC e as relações diplomáticas 
com países não alinhados ao american dream of life – indicam que a integração, 
concebida como cooperação, solidariedade e complementaridade, tem sido um 
instrumento importante na luta anti-imperialista, anticapitalista, e num mundo 
pluripolar para a construção do Socialismo do Século XXI, desde 2005. A escolha 
teórico-metodológica deste trabalho permite afirmar que a educação escolar não tem 
um caráter autônomo e nem mesmo hegemônico diante das relações sociais 
existentes em que ela está ―mergulhada‖. A partir da pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo se depreendeu que a educação escolar bolivariana 
expressa a categoria integração latino-americana nas orientações filosóficas do 
currículo, no caráter das Escolas Bolivarianas, nos objetivos e conteúdos 
curriculares do Liceu Bolivariano, na definição do que é o Estado Docente e como 
uma das finalidades centrais na LOE/2009. Adquire essa categoria de análise, nessa 
Lei Orgânica, uma importância fundamental para a formação do ―homem novo‖ 
venezuelano, que, formado nessa orientação de integração latino-americana, poderá 
contribuir para a construção do Socialismo do Século XXI. A integração latino-
americana, para a Venezuela, é uma estratégia diplomática importante para a 
difusão desse socialismo. Uma nova práxis social e educacional, latino-americana e 
caribenha, pode, a partir dos marcos concretos desta latitude, da história das nações 
latino-americanas e das lutas travadas até hoje, cimentar uma revolução genuína 
nos termos da ―pequena humanidade‖.  
 
Palavras-chave: Educação Escolar Bolivariana da Venezuela; Integração da 
América Latina; LOE/2009; Socialismo do Século XXI. 
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LATIN-AMERICAN INTEGRATION EXPRESSED IN VENEZUELAN EDUCATION 
OF CHÁVEZ'S GOVERNMENTS: 1999-2009 

 

ABSTRACT: The study object of this research is to understand how the Latin-
America integration category expresses itself on Bolivarian School education in 
Venezuela, from 1999 to 2009. Aimed to identify and analyze the referred category in 
the following official documents:  Escuelas Bolivarianas and Diseño Curricular del 
Sistema Educativo Bolivariano, and also, on legal basis, the Ley Orgánica de 
Educación from 2009. The Latin America integration concept is tied to the history of 
the Latin-American nation, to the Spanish political independence process and to the 
historical economic dependence of the region. Two conflicting perspectives face 
each other in this integrationist process: Bolívar or Monroe.  Monroe‘s triumph 
categorized the integration as incorporation and submission, and existed during the 
XIX and XX centuries. After World War II, as a part of the international capitalism 
recomposition, integration mechanisms emerge, including in Latin-America. ALALC, 
ALADI, CARICOM, SELA, MERCOSUR, UNASUR, ALBA-TCP are some of the 
spurious mechanisms in the context of dependent and peripheral capitalism.  Even 
though, at the beginning of the XXI century, Venezuela recovered the Bolivian 
thinking of the Great Nation. The Bolivarian Revolution, headed by Chavez‘s 
governments, puts back, in the regional scenario, the legacy which was considered 
―buried‖ until that time. In the legal basis, in the 1999 Constitution, and in the official 
documents, such as: in the initial government programs, in the PDES and in the PPS, 
there is a reference to the Latin-American integration. The integration mechanisms 
which Venezuela is linked to, in different ways – ALBA-TCP, UNASUR, MERCOSUR, 
CELAC and the diplomatic relationships with American dream of life non-adapted 
countries – indicate that the integration, conceived as cooperation, solidarity and 
complementariness, has been an important tool in the anti-imperialist fight, in the 
anti-capitalist fight, and in a multipolar world to the XXI century Socialism 
construction, since 2005. The theoretical-methodological choice of this study allows 
stating that school education does not have a sovereign character, not even a 
hegemonic character, considering the social relationships on which education is 
inserted.  From bibliographical, documental and field research, it was possible to 
perceive that bolivarian school education expresses the Latin-America integration 
category on philosophical orientations of the curriculum, on the character of 
Bolivarian Schools, in the objectives and curriculum contents of the Bolivarian Liceo, 
on the definition of Estado Docente and as one of the main purposes on LOE/2009. 
This analytical category, on this Organic Law, acquires a fundamental importance to 
the ―new man‖ venezuelan constitution that, when established on this Latin-American 
orientation, will be able to contribute to the XXI century Socialism construction. The 
Latin-American integration, for Venezuela, is an important diplomatic strategy to this 
new Socialism diffusion. A new social and educational praxis, which can be Latin-
American and also Caribbean, might, from concrete marks of this latitude, from the 
history of Latin-American nations, from the battles fought so far, strengthen a 
genuine revolution on the ―small humanity‖ terms. 
 

Keywords: Bolivarian School Education in Venezuela; Latin-America Integration; 
LOE/2009; XXI Century Socialism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação pretende dar sua contribuição com a reflexão sobre um 

determinado projeto integracionista latino-americano que foi secundarizado nos 

últimos trinta, quarenta anos na América Latina, mas, na primeira década deste 

século, retoma seu vigor teórico e político. Tem como objeto de estudo a categoria 

integração da América Latina que vem sendo expressa nos documentos legais e 

oficiais da educação escolar bolivariana da República Bolivariana da Venezuela1, de 

1999 a 2009. Busca, a partir da perspectiva crítico-dialética2, desvelar a seguinte 

questão central: – Como se expressa a temática da integração da América Latina na 

educação escolar venezuelana nos documentos do Sistema Educativo Bolivariano, 

das Escolas Bolivarianas à Lei Orgânica de Educação de 2009?3 

 Não é do século XXI que o ―espectro‖ integracionista ronda o pensamento 

latino-americano sobre a América Latina, pois está presente de longa data, ainda 

que obscurecido pelo marco de interpretações estrangeiras sobre os nossos 

problemas e sobre o que nos constitui. Subjacente a essas interpretações há uma 

realidade concreta e que remonta às formulações de modelos e às orientações 

políticas eurocêntricas de nossa universidade no Brasil que afirmava que a América 

Latina não se constituía como um objeto relevante de estudo.  

 No processo de emancipação política, no movimento que deu origem a 

algumas repúblicas, no século XIX, já está latente um pensamento original. Bolívar 

(apud CASANOVA, 2009, p. 62) questionava ―O que é a América Latina?‖, ―Como 

consolidar as identidades da ‗pequena humanidade‘ que somos?‖. Para Casanova 

(2009), nas hipóteses das ciências sociais, há uma continuidade dos propósitos 

                                                 
1
 Nomenclatura oficial do país. Quando se mencionar a Venezuela, remete-se a essa terminologia.  

2
 Termo usado por Behring e Boschettti (2007), entre outros, em referência ao método materialista 
histórico dialético. 

3
 Este estudo é resultado de um percurso acadêmico e de participação em grupo de pesquisa – o 
Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais (GPPS), enquanto integrante desde 2007 – que propiciou a 
aproximação com o objeto da pesquisa em decorrência de estudos relacionados ao tema. Também 
com o projeto de iniciação científica, intitulado: ―A Concepção de Educação Escolar Bolivariana da 
Venezuela (de 2003-2008): Proyecto Simoncito, Escuela Bolivariana e Liceo Bolivariano‖ foi 
possível entrar em contato com a realidade venezuelana, que continuou no projeto subsequente: ―O 
Programa Nacional de Formação de Educadores e Educadoras na Universidade Bolivariana da 
Venezuela‖. Naquele momento, a temática da integração da América Latina ainda não se fazia 
presente enquanto elemento de estudo. Estava relegada a um segundo plano como algo que 
instigava, pois era um assunto a que os documentos venezuelanos, pertinentes aos projetos 
realizados, faziam inferência e que, após determinado acúmulo, emergiu no processo de 
elaboração de nova pesquisa. 
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daquele momento e contribuições inovadoras para processar as causas que 

impediram e impedem que se materialize um projeto latino-americano. A Pátria 

Grande de Bolívar ou a Nossa América de Martí. 

 Na atualidade latino-americana coexistem vários processos de integração: 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), Mercado Comum da Comunidade do Caribe 

(CARICOM), União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), Aliança Bolivariana para 

os Povos de Nossa América, Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), entre 

outros. Há, nos termos de Toussaint (2009), uma disputa entre os projetos de 

integração, pois eles têm um conteúdo de classe antagônico. Por exemplo, a classe 

burguesa brasileira e a argentina, principais economias da América do Sul, são 

partidárias de uma integração favorável à sua dominação econômica sobre o resto 

da região. Querem seguir o modelo da construção europeia, baseada num mercado 

único dominado pelo grande capital. Há outro projeto de integração que se inscreve 

no pensamento bolivariano e que quer dar um conteúdo de justiça social à 

integração. Implica a recuperação do controle público sobre os recursos naturais da 

região e sobre os grandes meios de produção, crédito e comercialização e pretende 

liberar a sociedade da dominação capitalista apoiando as formas de propriedade que 

têm função social: pequena propriedade privada, propriedade pública, propriedade 

coletiva, propriedade comunal e propriedade tradicional dos povos nativos.  

 Conforme Lander (2007), os debates centrais e as opções em torno dos 

modelos de integração se dão num contexto em que o continente, a América Latina, 

e, sobretudo, a América do Sul, tem sido transformado profundamente pela 

experiência neoliberal. Isso porque, no cenário mundial, as relações estabelecidas 

pelos países – os hegemônicos – constituídos pelas grandes potências4, mantêm os 

demais numa situação de dependência e subordinação. Com a crise do capital 

internacional dos anos de 1970, como solução dos problemas, o novo receituário 

para países dependentes, nas décadas de 1980 e 1990, foram as políticas 

neoliberais. Dessa forma se consumou a transferência da crise, particularmente para 

os países dependentes da América Latina, pois o conjunto de medidas5 feito para o 

                                                 
4
 G8, Grupo dos Oito: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Canadá e Rússia. 

5
 De acordo com Sodré (1997), o conjunto de medidas se consubstanciou ao que ficou conhecido e 
imposto como ―neoliberalismo‖, que não é algo novo como se sugere. No discurso neoliberal, o 
Estado precisava se afastar das relações econômicas, pois o mercado é que deveria ser o 
regulador. Dessa forma promoveu a liberalização dos mercados nacionais, a derrubada das 
barreiras (uma ‗integração‘ à moda neoliberal). Era preciso extirpar o que representasse o elemento 
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mundo inteiro foi aplicado de forma distinta nos países periféricos. A consequência 

do aprofundamento dessas medidas é que, no contexto da América Latina, os 

países desta região ―pagaram a conta‖. A dinâmica de dependência imposta pelo 

capitalismo financeiro internacional, e aceita internamente, só faz aumentar a dívida 

externa desses países 6, obrigando-os a investir boa parte do Produto Interno Bruto 

(PIB) para o pagamento dos juros e serviços da dívida. Essa lógica dificulta o 

desenvolvimento sustentado e soberano desses países e suprime, ainda mais, os 

investimentos em Políticas Sociais. Com isso, empobrece os trabalhadores, 

obstaculizando a luta de classes. No padrão de desenvolvimento dependente, de 

forma orquestrada, até a última década, o grande problema das economias 

nacionais na América Latina está mais ligado à dívida interna e à desnacionalização 

dos setores produtivos e financeiros, o que obriga estes a altíssimas transferências 

de renda aos financistas em moeda local e aos acionistas estrangeiros em moeda 

estrangeira. E a dívida externa refere-se às obrigações com os capitais 

transnacionais sob a forma de transferências de lucros, de rendimentos e de direitos. 

 Há, contudo, no contexto da primeira década do atual século, uma mudança 

considerável dada pelo fracasso da aplicação da agenda neoliberal na América 

Latina, mudança essa refletida, em diferentes medidas, pela emergência de 

governos de oposição ao projeto neoliberal ou pelas situações de novos governos 

nos países da região, que expressam a tentativa de reconstruir, ou construir, 

Estados que foram comprometidos com o neoliberalismo (BARROS, 2007a; 2007b). 

É o caso da Argentina, da Venezuela, do Uruguai, da Bolívia, do Equador, do Brasil, 

do Paraguai, de Nicaraguá e de El Salvador.   

As reações populares não tardam a acontecer e a América do Sul 
vivencia um novo contexto histórico, caminhando na direção contrária 
do resto do mundo. Um a um, os países sul-americanos dão uma 
guinada à esquerda e os antigos dirigentes dos projetos neoliberais 
locais são defenestrados do poder e novos governantes são eleitos 
com maciço apoio popular. Temos, assim, uma janela histórica que 
abre possibilidades de movimentos políticos e ideológicos 
contestatórios ao neoliberalismo. (BRANCO, 2009, p. 74).  

                                                                                                                                                         
nacional em cada país, a começar pelo cultural, e ceder lugar à integração num mundo 
internacionalizado – como se a concorrência fosse favorável numa época em que a economia está 
oligopolizada – além de que financiou operações de privatização. O neoliberalismo é compatível 
com a democracia burguesa, pois é a mesma que vigora no liberalismo, portanto, o Estado apenas 
aparentemente se afasta da economia, uma vez que continua sendo de classe. 

6
 Nos termos de Fidel Castro, la deuda eterna...que é paga por vezes e continua intacta 
(PARLATINO, [20--]a). 
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 De certa forma, o entendimento acerca da integração latino-americana, nesse 

contexto, está orientado pela posição política dos governos de oposição ao projeto 

neoliberal. As relações exteriores estabelecidas pelos países da região procuram 

conquistar as condições necessárias para negociações soberanas com os 

organismos internacionais, com os Estados Unidos e para uma melhor inserção na 

dinâmica mundial. Por isso, segundo Martins (2006), alguns governos de centro-

esquerda vêm defendendo a tese de que é preciso aumentar a integração entre os 

países da região para ampliar o desenvolvimento, ajudar a diminuir as imensas 

desigualdades sociais locais e dar ao continente melhores condições para competir 

no mundo globalizado. 

 Logo, a princípio, é necessário fazer uma distinção, pois, muitas vezes, se 

confunde integração com incorporação. Para Bansart (2008), a Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA) e os Tratados de Livre Comércio (TLCs) propostos 

ou impostos pelos Estados Unidos, desde afuera, se referem a um processo de 

incorporação de economias pequenas a uma economia grande7, pois qualquer 

processo colonialista ou imperialista nada tem a ver com integração, uma vez que 

não conforma um conjunto novo e original, senão submete. A incorporação colonial 

das economias americanas correspondeu a uma desintegração dos povos 

indígenas, africanos – porque o sistema vigente impôs uma identidade e a utilizou 

para que parte da sociedade pudesse dominar outra – e a uma não integração das 

novas sociedades após a independência, mesmo encontrando-se uma ao lado das 

outras. 

 Assim, questiona-se: – O que a América Latina teria de diferente, por 

exemplo, da Europa, que permite pensar numa integração latino-americana? – 

Seriam as fronteiras instáveis, os elementos culturais fluidos, étnicos, modos de 

viver, mescla cultural de povos diferentes, características impensáveis no continente 

europeu, cuja integração ocorre entre nações consolidadas, estáticas e seguras? Na 

―essência‖ da América Latina: – O que nos faz latino-americanos? Em última 

instância, é preciso pensar a integração econômica. A rigor, o econômico constitui o 

modo de produzir e reproduzir a vida. É diferente, portanto, de uma integração 

comercial. Mas, afinal, o que une os países? O que sustenta o desejo de romper 

                                                 
7
 É o caso, por exemplo, do México e dos Estados Unidos: a assinatura de um acordo, totalmente 
desigual entre esses dois países, hipoteca o futuro mexicano e assegura a desintegração da região 
da qual forma parte (BANSART, 2008). 
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com o caráter das relações mercadológicas? Não se resume a fazer unificação, pois 

há algo mais inquietante que a integração pode trazer, condições concretas para 

uma outra e nova sociedade: – O que a Venezuela vem denominando de Socialismo 

do Século XXI? 

 Nesta pesquisa, parte-se da acepção de que a integração da América Latina 

é um processo que abrange distintos âmbitos, como o social, o econômico, o 

político, o cultural, o educacional e não simplesmente uma integração comercial. O 

que se integra são as distintas partes de algo, constituindo a unidade por integração. 

A diversidade e a diferença são fatores essenciais para construir a unidade, para 

integrar componentes afins e abarcar as características distintas na ação dinâmica 

de um propósito comum. O sentimento superador das condições reais nas quais 

padecem os povos latino-americanos, atravessados pela dependência, se faz 

unitário. Trata-se de um propósito comum aos povos que foram colonizados por 

ingleses, franceses, portugueses, holandeses ou espanhóis e que apresentam 

diferenças entre as culturas primitivas asteca, incaica, araucana e tupi-guarani, cuja 

geografia de suas nações se caracteriza por desigualdades costeiras, montanhosas 

ou dos pampas. Diante disso, o que seria o americano? Seria o resultante racial dos 

elementos étnicos representados por africanos, índios e europeus? (LUNA, 1973). 

 A integração não é um estado definitivo, pois a qualquer momento pode 

ocorrer um fenômeno de desintegração. É uma dinâmica. Por isso Bansart (2008) 

salienta que falar de integração requer que se entenda o que se vai integrar, para 

quê e como. A noção geral é ―integrar-se para desenvolver-se melhor‖. Resta, 

porém, questionar o que significa desenvolvimento. Seria sinônimo de crescimento 

econômico? Desenvolver-se melhor em que lógica? Considera-se a situação 

desigual e combinada que move os distintos elos do sistema? Além disso, o 

processo de integração latino-americana não ocorre num só país, mas entre países. 

A América Latina abarca nações diferentes, todas com desenvolvimento capitalista 

dependente, umas com padrão relativamente importante, outras com processos 

industriais incipientes; países com concentrações urbanas elevadas e com 

população rural; além de diferenças populacionais, desigualdades de PIB; países 

com população originária, com idioma e cultura conservada. 

 Atualmente a Venezuela é um dos países que mais tem sustentado, 

concretizado e se posicionado afirmativamente quanto à integração. Está inserida 

em três processos integracionistas: MERCOSUL, na tentativa de fazer parte do 
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bloco como membro permanente, UNASUL e ALBA-TCP, na qual joga um papel 

importante. A partir da experiência bolivariana em curso, desde 1999, e com o 

avanço do processo político na contracorrente mundial, esse país constitui-se num 

―laboratório‖ para o debate acerca das vias de desenvolvimento alternativo ao 

predomínio da globalização. Então surge mais uma questão: – A globalização é 

incompatível com a integração da América Latina concretizada pela Venezuela ou o 

propalado projeto integracionista bolivariano é, também, resultado da globalização? 

 O processo venezuelano merece ser estudado, também, pela peculiaridade 

que apresenta a partir das mudanças políticas, econômicas, sociais e educacionais 

colocadas em prática desde 1999, pela orientação do Projeto Revolucionário 

Bolivariano. Essa orientação recoloca no cenário daquele Estado-nação, em 

especial, a figura de Bolívar, pelo resgate da identidade bolivariana e pela busca da 

integração entre as nações latino-americanas, como caminho para perseguir certo 

protagonismo na dinâmica competitiva capitalista internacional de forma não 

subordinada aos Estados Unidos. 

 Nessa direção, todavia, a discussão da integração não se limita apenas ao 

âmbito comercial, mas envolve também o político, o econômico, o social, o cultural e 

o educacional. A esfera econômica interfere e determina as práticas sociais – pois o 

modo de produção condiciona o processo de vida social, político e intelectual 

(MARX, 2008a) – e, portanto, as políticas de Estado para educação escolar inscritas 

nos documentos oficiais e legais venezuelanos explicitam a referida temática deste 

trabalho dissertativo.  

 Tratou-se de categorizar o conceito de integração nas condições particulares 

da América Latina e da Venezuela nos dez anos dos governos Chávez (1999-2009). 

Esse contexto determinado revelou embates e contradições, expressas atualmente 

no governo Chávez quanto à integração e à educação, que não são resultado 

somente das disputas internas no país, mas também da política externa, 

fundamental na garantia da legitimidade e da permanência do bloco no poder. Essas 

disputas internas ocorreram entre o governo bolivariano da Venezuela e a burguesia 

e suas frações, do rentismo importador-comercial e das corporações multinacionais 

vinculadas ao processo de extração, refino e distribuição do petróleo, mais definidas 

entre 2002 e 2003, no golpe de Estado e na greve dos empresários. Do resultado 

desse desfecho, controlada a situação, emergem diversas Missões Sociais, 

financiadas com recursos diretos da estatal petroleira Petróleos da Venezuela S. A. 
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(PDVSA) e um sistema educativo paralelo. Influiu, portanto, diretamente, nas 

Políticas Sociais e em decorrência, nas educacionais, bem como nas mudanças 

econômicas que foram sucedendo-se a partir do momento em que a população, 

historicamente à margem dos bens sociais, começou a consumir mais alimentos, 

energia elétrica, água potável, cultura, saúde e educação de todos os níveis.  A 

vinculação entre as políticas internas, asseguradas, e as externas, de cunho 

nacionalista, possibilitaria a consolidação do projeto chavista. 

 A integração latino-americana compõe a política externa do governo 

bolivariano e as relações diplomáticas estabelecidas com os países do sul e do 

norte. O país se propõe, impulsionado pelas relações estreitas com Cuba, a 

proceder à organização e impulso da ALBA-TCP; traz médicos cubanos para atuar 

na área da saúde; contou com assessoria educacional cubana para implementar o 

método Yo sí puedo e erradicar o analfabetismo; criou, assim como Cuba, a Escola 

Latino-Americana de Medicina (ELAM), criou e financia o Instituto Latino-Americano 

de Agroecologia Paulo Freire (IALA); entre outras ações que, por sua relação, 

determinam a concepção de integração latino-americana da Venezuela, que se 

materializa na ALBA-TCP: cooperação, solidariedade, complementaridade e justiça. 

Trata-se, portanto, da proposição grannacional, a concepção bolivariana, num 

movimento que retoma os princípios de Bolívar de integração latino-americana 

mediante a definição de que todas as nações são soberanas, na direção de 

reconstruir e atualizar o emblema da Grande Pátria, que propugnava uma sociedade 

independente e republicana, a fim de concretizar a integração da região. Para 

Bolívar, o Libertador, a liberdade da Venezuela se consolidaria se todos os países 

do continente fossem livres e integrados, constituindo uma grande nação, soberana, 

capaz de enfrentar ameaças externas e de inventar alternativas para os problemas 

internos. Esse entendimento também é parte da política interna venezuelana, uma 

vez que a soberania reside no povo, é intransferível e a doutrina do Libertador 

enquanto orientação está definida no preâmbulo constitucional. E, como parte das 

relações sociais, a educação escolar venezuelana, a partir de um novo projeto 

educativo, revela uma mentalidade pedagógica de inspiração bolivariana. 

 Trata-se, inicialmente, das Escolas Bolivarianas, implantadas em 1999, em 

caráter experimental por um período de três anos, em paralelo às escolas que já 

existiam naquele país. Em 2003, as Escolas Bolivarianas foram incorporadas ao 

novo mapa estratégico da educação bolivariana, que, na prática, se constituiu num 
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sistema de educação, atingindo desde a educação infantil até o nível médio, em 

tempo integral, e educação superior. Concomitantemente foram implantadas 

Missões Educativas em todos os níveis escolares, para atender à população que 

estava fora da faixa etária.  

 Esse Sistema Educativo Bolivariano é entendido como conjunto de elementos 

sistematizados, estruturados e articulados, com normas e objetivos comuns, tendo 

em vista atingir finalidades preconizadas, que, a rigor, são estabelecidas pelo 

Estado. O sistema compreende elementos específicos, níveis e modalidades de 

ensino e orientações-marco, como legislação educacional, que, no caso da Lei 

Orgânica de Educação de 2009 (LOE/2009), procurará consolidar o sistema.  

 Pelo sistema educativo explicita-se a concepção de educação, enunciam-se 

valores que o orienta e as finalidades preconizadas, sobre os quais se define a 

ordenação dos elementos que integram o processo educativo.  Ou seja, organiza-se 

a partir de uma mentalidade pedagógica que está articulada a uma concepção de 

homem, de mundo, de vida e de sociedade (SAVIANI, 1999; 2008; 2010).  

 A instituição escolar, de acordo com muitas teses do campo educacional8, é 

fundamentalmente sistematizadora e transmissora dos conhecimentos científicos 

produzidos historicamente pela humanidade, mas também essa instituição não tem 

caráter autônomo, nem hegemônico em relação à sociedade e ao Estado onde 

concretamente está imbricada. A correlação de forças nas últimas décadas do 

século XX, na Venezuela, estava hegemonizada pelo pensamento e políticas 

econômicas neoliberais. Nesse sentido, a reprodução dessas relações foi mais 

significativa do que os movimentos contra-hegemônicos. Nesse período, a educação 

escolar mais reproduziu as relações sociais predominantes. Com base nesses 

dados teóricos e nos dados históricos da Venezuela, há evidências econômicas e 

sociais de que essa sociedade estaria em transição, em razão da crise do regime 

político da IV República, representativo e clientelista, para a V República, em 

desenvolvimento, com a Constituição de 1999, orientada à criação e ao 

fortalecimento de uma democracia sustentada na participação e no protagonismo do 

povo (GIORDANI, 2009; ARAQUE; ROJAS, 2007). Outro momento dessa transição, 

                                                 
8
 XAVIER, Maria Elizabete Sampaio Prado. Capitalismo e escola no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 
1990. Saviani, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze 
teses sobre a educação política. 36. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. DUARTE, 
Newton. Sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões? Campinas, SP: Autores 
Associados, 2003.  
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a partir de 2005, passa pela anunciação e, posteriormente, pelo debate para a 

construção do Socialismo do Século XXI, mudanças nas formas de propriedade e o 

incentivo legal e de investimento à participação popular. O Estado dirige essa 

transição, rompendo com algumas bases jurídico-políticas das leis do mercado 

capitalista e induzindo e financiando programas, criando ministérios e instituições 

para a participação popular. A instituição escolar, de forma mediatizada e com 

muitas contradições, tende a reproduzir essas relações sociais do projeto e das 

práticas políticas do Estado bolivariano, dos governos Chávez.  

 Com a referida temática, o objetivo central desta dissertação é identificar e 

analisar a categoria integração da América Latina expressa nos documentos 

educacionais oficiais venezuelanos, como: Escuelas Bolivarianas e Diseño 

Curricular del Sistema Educativo Bolivariano e a base legal: Ley Orgánica de 

Educación, de 2009. Para poder concretizar esse objetivo central foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: a) Apresentar uma revisão bibliográfica sobre os 

conceitos de integração da América Latina; b) Apontar as formas institucionais e 

diplomáticas promovidas para a integração da América Latina; c) apresentar e 

analisar a categoria integração da América Latina que se expressa na base legal – a 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999 – e em documentos 

oficiais dos governos Chávez, tais como: o Programa Económico de Transición 

1999-2000; o Programa Econômico 2000; o Programa Econômico 2001; o Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDES) 2001-2007; e o Proyecto 

Nacional Símon Bolívar: Primer Plan Socialista (PPS) – Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2007-213; e d) compreender a importância que a educação tem 

na Venezuela, para a integração latino-americana. 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), a definição clara dos objetivos facilita 

que o investigador não se perca no emaranhado escrito, podendo julgar a 

documentação adequada às suas finalidades, já que nem todo caminho leva ao 

lugar a que se pretende chegar. A partir daí emergem, no processo de investigação, 

as seguintes indagações: – O que fazer com a documentação, como analisá-la, o 

que extrair?  Nesse sentido, Létourneau (2006) salienta que 

El cuestionario elaborado para un texto revela en parte el contenido 
de ese texto. Sin embargo, este cuestionario debe ser lo 
suficientemente abierto, flexible y complejo como para que evite que 
se olviden elementos del contenido que, como consecuencia de su 
riqueza o de su singularidad, podrían obligar al investigador a 
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modificar o a revisar sus objetivos de búsqueda y en consecuencia 
sus hipótesis implícitas. (LÉTOURNEAU, 2006, p. 80). 

No processo inicial de investigação, algumas perguntas foram necessárias, 

pois estavam articuladas aos objetivos, buscando respondê-las no decorrer da 

pesquisa, tais como: – Em que medida as bases legais e os documentos oficiais dos 

governos Chávez e as práticas econômicas e políticas para a integração da América 

Latina se configuram como um enfrentamento em relação às potências do mundo 

globalizado? – Este projeto venezuelano em direção da integração da região faria 

parte do ideário capitalista, numa perspectiva que atenda às novas demandas da 

sua internacionalização? – A integração se coloca na contra-mão da globalização? – 

A integração bolivariana e a formação do sujeito histórico em sua base apontam, no 

limite, para a construção de uma nova sociedade diferente da burguesa? – As 

Políticas Educacionais venezuelanas estão articuladas organicamente a essa forma 

de integração da América Latina? – Qual é o papel da educação bolivariana para 

difusão da formação da integração latino-americana que a Venezuela defende?  

Létourneau (2006) também assevera que não existe um modelo capaz de 

esgotar a realidade: a forma que adquire o comentário depende do conteúdo 

expresso no documento e das preocupações do investigador. Também é preciso 

levar em conta o contexto de produção dos documentos, pois delimita a abrangência 

de respostas e o confronta com outros documentos do mesmo período, 

compreendendo sua articulação ou confronto (BOWE; BALL, 1992 apud SHIROMA; 

CAMPOS; GARCIA, 2005). Shiroma, Campos e Garcia (2005) também chamam a 

atenção quanto à bricolage, que aproveita coisas usadas em um novo arranjo ou 

função, retomando e ressignificando conceitos já existentes, que passam à condição 

de novo. Interessa, pois, fazer a crítica aos documentos, desconstruí-los e decifrá-

los. Létourneau (2006) explicita que essa desconstrução dos documentos envolve 

quatro procedimentos metodológicos que orientam o cumprimento dos objetivos, 

quais sejam: contextualização do documento associado ao problema exposto; 

determinação do marco histórico em que surge o documento; reconstrução do 

esquema e análise do documento; e balanço geral, síntese possível comentada pelo 

pesquisador: 

Documentos disseminam afirmações sobre o mundo em que vivemos 
que tanto pretendem oferecer representações únicas sobre a 
realidade como trazer soluções idealizadas para problemas 
diagnosticados. Convém observar que qualquer discurso, ao 
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enfatizar determinados objetos e certos conceitos, omite outros. 
(BALL, 1994 apud SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 439). 

 Além disso, é preciso ter em mente que, 

O estudo aprofundado sobre que conceitos e argumentos são 
privilegiados e quais os intencionalmente ―desprezados‖ nos 
aproxima da lógica ou racionalidade que sustenta os documentos. 
Essa tarefa exige um olhar investigativo sobre os textos oficiais – 
legislação, relatório, documento – para ler o que dizem, mas também 
para captar o que ‗não dizem‘. (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 
2005, p. 439). 

 Considerando esses procedimentos, a metodologia para realizar o que se 

propôs ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica/de fonte secundária e pesquisa 

documental/de fonte primária, que contou com a realização de pesquisa de campo, 

coleta de informações e materiais, mediante duas formas metodológicas de trabalho. 

Consulta dos anais e registros dos debates dos deputados sobre a temática da 

integração da América Latina, no processo de discussão da LOE/2009 pelo 

parlamento venezuelano; e entrevistas semiestruturadas com uma voz que 

representa a síntese da discordância e outra da concordância sobre a incorporação 

estratégica da temática da integração latino-americana na referida lei, bem como 

com um entrevistado de cada uma das seguintes instituições: da ALBA-TCP, da 

Missão Cultura e do Parlamento Latino-Americano (PARLATINO). Essas atividades 

foram importantes para o desenvolvimento da pesquisa, dada a atualidade e a 

ausência de fontes secundárias da temática. 

 Para o entendimento da realidade latino-americana, à qual o objeto deste 

trabalho dissertativo está estreitamente vinculado, a escolha teórico-metodológica do 

materialismo histórico dialético, além de política, tem muitas confirmações teóricas e 

históricas que o constituem no método mais adequado para a investigação, pois 

busca desvelar aspectos da realidade não visíveis a um primeiro olhar, que é a 

aparência, e se aproxima o máximo possível da ―essência‖ do fenômeno de estudo 

dessa pequena e minúscula parte da totalidade. Ou seja, ao revelar o fundamental, 

consegue perseguir o objeto como ele é, já que a aparência não coincide com o 

cerne, pois, conforme Marx (1985), se a aparência coincidisse com a essência não 

seria necessária a ciência. Afirma-se enquanto método para entender e explicar a 

realidade visando à superação, ao passo que não apenas faz a constatação do 

mundo real, na forma que a sociedade se organiza, mas instrumentaliza a ação, tem 

em si uma posição política de intervenção.  
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 Como parte desse método, procurou-se identificar os determinantes 

econômicos, políticos, sociais e culturais envolvidos no processo de integração da 

América Latina e na atuação das Políticas Educacionais no âmbito venezuelano. 

Nesse sentido, foi importante apreender que existem tensões de classe no interior 

da Venezuela e dos demais países latino-americanos e, deles com os países 

centrais em cada momento histórico, tensões que podem ter influenciado diferentes 

elaborações teóricas e formulações políticas. Isso permitiu que fossem 

estabelecidas as devidas mediações que explicitam qual o teor político nas Políticas 

Educacionais venezuelanas da temática da integração da América Latina.  Por 

conseguinte, determinadas categorias, como totalidade, mediação, contradição, 

classe social e reprodução foram perseguidas como forma de construir uma 

explicação sobre aspectos da realidade da educação escolar venezuelana, como 

categorias de investigação, que nortearam a análise.  

 As categorias de análise deste estudo são a integração da América Latina e 

educação escolar bolivariana da Venezuela. Como suporte teórico para as 

categorias de análise tratou-se do desenvolvimento econômico e do Estado, 

entendendo integração e desenvolvimento como fenômenos relacionados e imersos 

nos marcos de todos os países dependentes da região. E o Estado que, 

impossibilitado de superar as contradições que lhe são constitutivas, administra-as, 

sendo as Políticas Educacionais expressão da contradição. Por conseguinte, vale 

considerar que, por se tratar de um objeto relativamente recente, alguns elementos 

não estão totalmente desenvolvidos na realidade ou se apresentam parcialmente, o 

que indica a necessidade de continuidade da investigação. 

 Como a realidade não é estática, mas está em constante movimento, foi 

preciso realizar a apreensão do seu movimento histórico, que nunca teoriza o real 

em sua totalidade. Dado o acúmulo do estudo, depreendeu-se que a educação 

escolar bolivariana revela, concretamente, no caráter bolivariano das escolas, em 

objetivos, conteúdos curriculares, na orientação filosófica, na definição do que é o 

Estado Docente e nas finalidades da educação, a categoria integração latino-

americana. Teria, então, um potencial, um papel a cumprir. A formação do ―novo 

homem‖ direcionaria o caminho e propiciaria a construção da pátria latino-

americana. A educação bolivariana, articulada à orientação do projeto societário dos 

governos Chávez, poderia contribuir para a integração, tendo em vista as 

experiências históricas do papel social da escola, a partir de determinada orientação 
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formativa, decorrente de posturas e ações políticas, na direção de formar o homem 

que se entenda latino-americano. Ou seja, neste momento histórico, a educação 

bolivariana da Venezuela se materializaria como um instrumento de integração 

latino-americana9. Desta forma, no movimento de apreensão do objeto de estudo, do 

concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto, em suas múltiplas determinações, 

houve a possibilidade de entender como a Venezuela tem produzido, no curso das 

circunstâncias materiais, uma reflexão teórica, política e pedagógica e uma posição 

sobre a integração latino-americana que se concretiza em políticas de educação, 

bem como a formulação de hipóteses investigativas, por parte do pesquisador.  

 As hipóteses levantadas e desenvolvidas ao longo deste estudo foram: 1) a 

integração da América Latina defendida pela Venezuela, expressa na educação 

escolar bolivariana, adquire maior importância na LOE/2009, como um instrumento 

fundamental para a formação do ―homem novo‖ venezuelano, latino-americano, que, 

imbuído dessa noção de integração, contribuirá para a construção do projeto do 

socialismo; 2) a integração latino-americana, para a Venezuela, é uma estratégia 

diplomática importante para a difusão do Socialismo do Século XXI.  

 A primeira hipótese diz respeito ao Sistema Educativo Bolivariano, 

implementado nas Escolas Bolivarianas, que na prática se concretizou nos níveis de 

ensino da Venezuela. Desse sistema, até a elaboração de uma diretriz nacional que 

orienta legalmente a educação, mediante a aprovação da Lei Orgânica de 

Educação, em agosto de 2009, revela-se uma alteração que rompe com o caráter 

meramente de integração comercial. A integração que a Venezuela defende, que se 

materializa na ALBA-TCP, e a relevância que adquire na LOE/2009, enquanto 

finalidade da educação, desvela a formação do homem venezuelano, que se 

entenda latino-americano e que, integrado, possa ajudar na construção do 

socialismo. Este projeto, em construção na Venezuela, começa a ganhar forma a 

partir do Proyecto Nacional Símon Bolívar: Primer Plan Socialista (PPS) - Desarrollo 

                                                 
9
 Também em outros momentos, a educação, como função integradora, já estava indicada. Na III 
Reunião Interamericana de Ministros de Educação, ocorrida em Bogotá, 1963, o documento final, 
intitulado Perspectivas del Desarrollo de la Educación en América Latina, explicita: ―La América 
Latina trata de integrarse económica y socialmente por medio de estructuras regionales que le den 
la posibilidad de aprovechar hasta el máximo sus propios recursos. La educación jugará un papel 
importantísimo para acelerar esta integración porque contribuye a aumentar la capacidad de 
producción y de ingreso y crea un mayor número de consumidores‖ (LUNA, 1973, p. 201). Nesse 
fragmento depreende-se uma concepção sobre o papel da educação na integração inserida na 
reprodução das relações capitalistas. Pouco depois, o Convênio Andrés Bello, de 1970, 
potencializaria a integração educativa, científica e cultural da região andina (SOLIS, 2005).  
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Económico y Social de la Nación 2007-213. A integração se colocaria como forma 

de produção fundamental para o Socialismo do Século XXI, que, pela educação 

bolivariana, vem desenvolvendo a formação do ―homem novo‖ venezuelano e latino-

americano. Além disso, parece que a categoria e as práticas de integração 

estabelecidas na América Latina como ALBA-TCP, UNASUL, a proposta de criação 

da Comunidade de Estados da América Latina e Caribe (CELAC), em que a 

Venezuela é membro efetivo, além do MERCOSUL onde seu ingresso continua em 

suspenso e polêmico, todas essas ações que envolvem a diplomacia latino-

americana, possibilitariam uma segunda hipótese. Esta se afirma em que todas as 

ações diplomáticas propostas, desenvolvidas e, em parte, financiadas quase na sua 

totalidade pela Venezuela, que envolvem apenas os países latino-americanos e 

caribenhos – e parte deles, como a ALBA-TCP – são mecanismos fundamentais 

para promover a integração latino-americana, e como parte desse movimento se 

difundem as orientações teóricas e as práticas políticas para a construção do 

Socialismo do Século XXI. Isto é, a integração seria um instrumento para a 

consubstanciação futura do projeto socialista, de acordo com a segunda hipótese.  

 A explicação só pode ocorrer com o acúmulo provisório do todo, já que, se 

―obcecado pelas árvores, não consegue ver o bosque‖ (ENGELS, 1986, p. 47). A 

apreensão no curso histórico é dialética, está em constante movimento, é 

contraditória, uma mútua negação, transitoriedade, que, ―[...] pela sua essência, é 

crítica e revolucionária‖ (MARX, 1982, p. 6). Na sistematização da pesquisa, de 

abordagem descritiva e explicativa, o estudo está organizado em três capítulos, 

considerando que o processo de pesquisa é diferente do processo de exposição: 

[...] o modo de exposição se tem de distinguir formalmente do modo 
de investigação. A investigação tem de se apropriar do material em 
pormenor, de analisar as suas diversas formas de desenvolvimento e 
de seguir a pista do seu vínculo interno. Somente depois de 
completado este trabalho pode o movimento real ser exposto em 
conformidade. (MARX, 1982, p. 5).  

 O primeiro capítulo, com vistas à discussão teórica e histórica da integração 

da América Latina, a princípio, aproxima-se da ―essência‖ latino-americana e das 

determinações da integração. Trata de acordos e tratados, estabelecidos entre 

países, apontando as formas institucionais e diplomáticas promovidas para a 

integração da América Latina, tais como: Associação Latino-Americana de Livre 

Comércio (ALALC), Associação Latino-Americana de Desenvolvimento Integrado 
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(ALADI), Sistema Econômico Latino-Americano e do Caribe (SELA), MERCOSUL, 

ALBA-TCP, UNASUL. Também apresenta uma revisão bibliográfica sobre os 

conceitos de integração da América Latina, expressos por autores, tais como: 

Guimarães (2006), Marini (1991), Ianni (1999), entre outros, que tratam dos 

mecanismos integracionistas, no âmbito de um capitalismo dependente e periférico, 

que caracteriza o desenvolvimento econômico dos países da região e, por 

conseguinte, da Venezuela.  

 O segundo capítulo situa a integração latino-americana no espaço geográfico 

compreendido pela Venezuela, no processo histórico delimitado pela atuação dos 

governos Chávez. Busca as raízes do atual processo histórico venezuelano e a 

constituição do movimento que levou o governo Chávez ao poder, almejando 

refundar a República. Apresenta e analisa a categoria integração da América Latina 

na base legal, a Constituição de 1999, e em documentos oficiais dos governos 

Chávez, tais como: os três programas econômicos desenvolvidos entre 1999 e 2001, 

e os planos, o PDES para o período 2001-2007 e o PPS entre 2007-2013. Também 

permeia uma reflexão da ênfase democrática participativa e protagônica no país e 

situa o germe do projeto do Socialismo do Século XXI. 

 O terceiro capítulo, que só teve condições teóricas de ser analisado em razão 

do percurso do primeiro e do segundo capítulo, parte de caracterização da educação 

na sociedade venezuelana em sua relação com as Políticas Sociais e o Estado no 

capitalismo. Passa pela influência do neoliberalismo e, em seu contraponto, a 

emergência do projeto educativo bolivariano e a construção de uma Política 

Educacional igualitária. E revela, propriamente, o objetivo central da dissertação, 

uma vez que identifica e analisa a categoria integração da América Latina expressa 

na educação escolar venezuelana, do Sistema Educativo Bolivariano à LOE/2009, 

nos documentos definidos anteriormente, e a importância que a educação tem na 

Venezuela para a integração latino-americana, direcionando para concluir 

provisoriamente o estudo. 

 Por conseguinte, tendo em vista o acúmulo do estudo, estão dispostas as 

considerações finais, momento em que se formula a síntese do processo desta 

pesquisa, e desdobramentos, como resultado da apreensão da temática, para 

futuros estudos da integração latino-americana na educação escolar bolivariana. 
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CAPÍTULO I 
INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA: ASPECTOS HISTÓRICOS, CULTURAIS E 

CONCEITUAIS 
 

 „Soy mestizo‟, grita un pintor de paleta encendida, 
„soy mestizo‟, me gritan los animales perseguidos, 

„soy mestizo‟, claman los poetas peregrinos, 
„soy mestizo‟, resume el hombre que se encuentra 

en el diário dolor de cada esquina, 
y hasta el enigma pétreo de la raza muerta 
acariciando una virgen de madera dorada 

„es mestizo este grotesco hilo de mis entrañas‟. 
Yo tambien soy mestizo em outro aspecto 

en la lucha em que se unen y repelen 
las dos fuerzas que disputan mi intelecto, 

las fuerzas que me llaman sintiendo de mis vísceras 
el sabor extraño de fruto encajonado 
antes de lograr su madurez del árbol. 

Me vuelvo en el límite de la América hispanica 
a saborear un pasado que engloba el continente. 

El recuerdo se desliza con suavidad indeleble 
Como el lejano tañir de una campana. 

 
Ernesto “Che” Guevara. Y aquí. 

 

 Voltar-se ao limite territorial da América espanhola, a saborear um passado 

que engloba o continente, como versa o fragmento de Che, aparece atualizado, em 

diferentes fenômenos datados neste início do século XXI. Figura a dependência e 

subordinação em outro ponto do espiral, resultado da herança da colonização e da 

independência do jugo espanhol. Instiga ir à ―essência‖ latino-americana, 

considerando a situação de dependência específica das formações econômicas e 

sociais da América Latina, todavia, não lhe atribuindo mecanicamente o mesmo 

esquema de formação pelo qual passaram os países do centro capitalista. Por isso, 

a necessidade de entender a América Latina a partir de dentro, apreendendo 

perspectivas desenvolvidas a partir do sul, pois estão nessas distintas realidades 

concretas da região fatos relevantes que precisam ser compreendidos e explicados 

para situar os sujeitos em um processo histórico. Como esclarece Rocha (2009, p. 

28), é preciso latino-americanizar o debate, ―pensar horizontes categoriais de 

análises fundamentados na realidade concreta do continente‖ e, recuperando Martí, 

ir ao subsolo, retomando nossas raízes, buscando encontrar em nossa história o 

essencial latino-americano. 
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 Assim, pergunta-se: – Como se configura a realidade da América Latina? – 

Que processo histórico é esse? – Que sujeitos históricos são aí conformados? 

Dessas indagações, emerge, de forma crucial, pensar – nos termos de Che e aqui –: 

– O que é a América Latina e o que nos constitui enquanto latino-americanos? – 

Quem somos? Para então poder situar o que é a integração da América Latina e o 

que permite pensar em integração latino-americana. Isso porque o estudo de como 

se expressa a integração da América Latina na educação bolivariana da Venezuela 

demanda que se percorra tal entendimento, como forma de aproximação e de 

apreensão do objeto em suas múltiplas relações e determinações. 

  Dessa forma, neste capítulo, inicialmente, persegue-se entender a América 

Latina, buscando desvelar parte de sua ―essência‖. A partir disso, e expostos alguns 

determinantes que influíram no processo integracionista, na sequência discute-se, 

teórica e historicamente, a temática da integração latino-americana, passando por 

mecanismos constituídos a partir de acordos e tratados, que foram estabelecidos 

entre países, referentes à integração, tais como: ALALC, ALADI, SELA, 

MERCOSUL, UNASUL, ALBA-TCP, entre outros que, por sua vez, concretizam 

concepções de integração. Objetiva-se, pois, apresentar uma revisão bibliográfica 

sobre os conceitos de integração da América Latina, expressos por autores, tais 

como: Guimarães (2006), Marini (1993), Ianni (1999), García (2009), Obediente 

(2007), entre outros, ao discutir os mecanismos integracionistas. Além disso, 

pretende-se apontar as formas institucionais e diplomáticas promovidas para a 

integração da América Latina, que estão relacionadas com conceitos e mecanismos 

integracionistas. Vale ressaltar que esses mecanismos se dão no âmbito de um 

capitalismo dependente e periférico, que caracteriza o desenvolvimento econômico 

dos países da região e, por conseguinte, da Venezuela. Com isso, estabelece-se a 

relação entre geral e particular, qual seja, do funcionamento deste modo de produzir 

a vida, em suas condições peculiares na região da América Latina, para que se 

possa chegar, posteriormente, à especificidade venezuelana, sua política externa 

integracionista, particularmente via ALBA-TCP. Esse destaque se deve ao fato de 

que, dos elementos integracionistas que definem historicamente hoje a Venezuela, a 

ALBA-TCP parece ser o mais importante. Este, como se verá mais à frente, é um 

mecanismo integracionista que emerge da proposta venezuelana e cubana e 

expressa, de forma mais clara, as proposições sociais, econômicas, políticas e 

culturais que a Venezuela desenvolve internamente na Revolução Bolivariana e que 
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procura estender às relações do contexto externo, visto que as políticas internas e 

externas não estão desvinculadas. Essa importância da ALBA-TCP não descarta os 

outros mecanismos aos quais a Venezuela está vinculada, mas expressa que, de 

modo acentuado, intervém, direciona e impulsiona a integração na concepção em 

que acredita.  

 A temática deste capítulo é importante para tentar chegar à ―essência‖ do 

objeto deste estudo, que é a integração latino-americana na educação bolivariana da 

Venezuela. Os conceitos e acordos de integração da América Latina, uma forma 

comum de desenvolvimento, fornecem indicativos de como eles se categorizam no 

referido país. À medida que os conceitos se historicizam na Venezuela, na base 

legal e oficial, revelam uma materialidade também nos documentos da educação 

bolivariana, uma vez que esta não está à parte das relações sociais. E, tratar das 

condições particulares da região latino-americana, para que se componha o corpo 

explicativo do conceito de integração, requer, inicialmente, que se pense a América 

Latina – e o homem concreto aí inserido, que está atravessado pela dependência 

econômica e política e pela imensa miscigenação cultural – buscando apreender 

qual é a ―essência‖ latino-americana.  

 

1.1 Perseguindo a “essência” latino-americana 

 

No hay ninguna fórmula que te 
permita cambiar la realidad si no 

empiezas a verla como es. Para poder 
transformarla hay que comenzar  

por asumirla. Éste es el problema en 
 América Latina: No podemos verla 

todavia. Estamos ciegos de nosotros 
mismos, porque estamos entrenados 

para vernos con ojos de otros. 
 

Eduardo Galeano.  
 

 A busca por apreender a ―essência‖ da América Latina, em seu processo 

integracionista, perpassa, num primeiro momento, pela orientação resultante do 

debate entre essência e aparência de um mesmo objeto, em diferentes posições 

teórico-metodológicas. Ao se ancorar em determinada posição tem-se que a 

―essência‖ não é dada de imediato, carece de mediações, mas se inscreve, 

necessariamente, na materialidade a que pertence. Nesse caso é imperativo, como 
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salienta Galeano, ver com ―nossos próprios olhos‖ a realidade desta latitude como é 

e assumi-la para transformá-la.  

 ―Ver‖ a concreticidade integracionista da América Latina e compreender o que 

permite pensar que há uma integração latino-americana requer que se percorra o 

caminho constitutivo e aproximativo de qual é a ―essência‖ da América Latina. 

América. O Novo Mundo. Terra do futuro, da ―contenda‖, como previa Hegel, entre a 

terra do Norte e a terra do Sul. América Latina o patio trasero del imperialismo 

norteamericano? Quantas designações mais? E a partir de que prismas?   

 Segundo Bandeira (2010, p. 3), ―[...] o conceito de América Latina, integrando 

o México e demais países da América Central, foi usado pela primeira vez pelo 

intelectual e político chileno Francisco Bilbao Barquín (1823-1865), em conferência 

pronunciada em Paris em 24 de junho de 1856‖, que denuncia o despotismo 

europeu e sua política expansionista e proclama a necessidade de defender o 

México contra a França. Neste mesmo ano, o escritor e diplomata colombiano José 

María Torres Caicedo (1830-1889), no poema intitulado Las dos Américas, atribui 

um caráter defensivo frente à expansão dos Estados Unidos. Desenvolvido para 

demonstrar as diferenças, os contrastes e os antagonismos em relação à América 

do Norte, o termo América Latina ―[...] passou a integrar o pan-latinismo, ideal que 

escapava às pretensões imperialistas da França sob o reinado de Louis Bonaparte, 

Napoleão III, e foi manipulado para legitimar a intervenção da França no México 

(janeiro de 1862 – março de 1867)‖. O objetivo de Napoleão III era ―[...] construir um 

Império Latino, em oposição à Grã-Bretanha, e necessitava estabelecer um elo de 

identidade com a Ibero-América a fim de legitimar sua pretensão‖ (BANDEIRA, 2010, 

p. 3). Tal formulação se distanciava da realizada por Barquín e Caicedo. A 

expressão ―[...] buscava ideologicamente contrapor uma suposta unidade linguística, 

cultural e racial dos povos latinos aos germânicos, anglo-saxões e eslavos‖ (MORSE 

apud MEDEIROS, 2007, p. 1). 

 Ao intentar a aproximação do que a América Latina é, está se 

compreendendo aqui, inicialmente, que o espaço constituído enquanto América 

Latina10 abrange o México, a América Central, a América do Sul e o Caribe, com 

seus respectivos países.  

                                                 
10

 No pós-Segunda Guerra Mundial ganha força o conceito de América Latina que as organizações 
multilaterais passaram a utilizar para designar a região ou os países abaixo do Rio Grande e da 
fronteira sul dos Estados Unidos (BANDEIRA, 2010).   
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 Para Fernandes (1999, p. 95), ―[...] as nações latino-americanas são produtos 

da ‗expansão da civilização ocidental‘, isto é, de um tipo moderno de colonialismo 

organizado e sistemático [...]‖, colonialismo que teve início na ―conquista‖ espanhola 

e portuguesa e adquire forma mais complexa após a emancipação nacional dos 

países, persistindo pela evolução do capitalismo e pela incapacidade dos países 

latino-americanos de impedirem a sua incorporação dependente ao espaço 

econômico, cultural e político das nações capitalistas homogêneas. 

 Sánchez (apud LUNA, 1973, p. 234), ao responder se a América Latina 

existe, explicita que esta região não é uma unidade quanto ao seu passado colonial 

ou republicano, mas precisa ser conforme se desenvolve e cresce sua extensão, ou 

seja, a unidade ―[...] mana de la historia, la geografia, la economía y el porvenir [...] 

existe si, la unidade discordante por aplicación análoga del antiguo principio de 

unidad en la variedad‖. 

 Também Ribeiro (1986), ao se propor a responder se a América Latina existe, 

aprofunda seu significado. Para esse autor, a unidade geográfica, resultado da 

continuidade continental, não corresponde a uma estrutura unificada no âmbito 

sociopolítico, nem a uma coexistência ativa e de interatuação, pois o continente se 

rompe em nacionalidades singulares. A unidade geográfica não atuou como fator de 

unificação, uma vez que, desde a colonização, as sociedades latino-americanas 

coexistiram sem conviver, relacionando-se para fora das fronteiras, quer dizer, com a 

metrópole, ao invés de dentro, o que se explica, em parte, pelas próprias fronteiras 

latino-americanas entre cordilheiras e selva. 

 No plano linguístico-cultural, para além da não homogeneidade com o mundo 

neobritânico onde predomina o inglês e os ibero-americanos descendentes da 

colonização francesa, reduzindo a uma escala micro e bem distinguidos estão duas 

categorias mais contrastantes e majoritárias: luso-americanos, no Brasil, e hispano-

americanos, congregando os demais países. 

 A colonização do Brasil, como os demais países da região, desconsiderou os 

habitantes autóctones. O diferencial do caso brasileiro – para além de sua posição 

de liderança na América Latina, ou melhor, particularmente na do Sul, a propósito de 

um ―subimperialismo‖ – remete ao fato de que o Brasil esteve virado, historicamente, 

com las espaldas para la América Latina. Isso pode ser explicado, em parte, porque 

a história brasileira é resultado do processo de colonização portuguesa. Para 

Bandeira (2010, p. 2), o Brasil não queria ser confundido com a América Latina em 
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geral, nem diluído num conjunto de países, dos quais se diferenciava por sua 

dimensão territorial, demográfica e econômica: ―Havia, concretamente, uma 

hierarquia de poderes, em que o Brasil se sobressaia, dado que, ao separar-se de 

Portugal, não se desintegrou como aconteceu com a América espanhola, e manteve, 

sem ruptura da ordem política, a vasta extensão do seu território‖. Atualmente, no 

entanto, diferentemente daquela posição, o Brasil parece estar ―de olho‖ na América 

Latina, com notável redução da hostilidade ao tema integracionista, ainda que pese 

a política específica da mídia em isolá-lo e que possa ser uma contradição a 

integração sem dominação. A integração é decisiva para os povos latino-americanos 

e é fundamental para o projeto de emancipação.  

 No plano étnico é possível mencionar a massa dos sobreviventes da 

população indígena original que se integrou às sociedades nacionais11.  

[...] la inclusión de los pueblos latinoamericanos en la civilización 
occidental se fundamenta en su incorporación forzada dentro del 
sistema capitalista mercantil mundial como consecuencia de la 
expansión colonial de la Europa Occidental que se inicia en el siglo 
XV. (OBEDIENTE, 2007, p. 46). 

 Quanto aos indígenas, refere-se a países como Guatemala, Bolívia, Peru, 

Equador, áreas da Colômbia e do México, sujeitas a enfrentamentos sociais, no 

sentido de redefinir os quadros nacionais e os reestruturar como federações de 

povos autônomos. Essa situação, para Ribeiro (1986), é diferente nos países onde 

se encontram pequenas etnias tribais, como Paraguai, Brasil, Chile e Venezuela.  

 Mariátegui (1894-1930), dedicando-se ao espaço andino, esboça aspectos 

substantivos da realidade peruana: desde o problema indígena, cujas raízes estão 

na economia, na propriedade da terra; passando pela influência da herança 

espanhola, francesa e norte-americana no processo de instrução pública; e o novo 

regionalismo: expressão da consciência serrana e do sentimento andino, que é 

indigenista e não mero protesto contra o regime centralista, pois abaixo do extrato 

colonial estão as raízes da sociedade incaica, que, para além de regional, é 

cuzquenha, andina, quíchua (MARIÁTEGUI, 2004)12. 

 Outro componente do plano étnico são os negros, afro-descendentes 

presentes no Brasil, Antilhas, Venezuela, Colômbia, Guiana, Peru e áreas da 

                                                 
11

 Quanto às sociedades originárias, civilização sul-americana e caribenha ver: Obediente (2007). 

12
 O Amauta, denominação da Revista a que Mariátegui esteve lidado e que após sua morte passou a 

designá-lo, identifica na cultura incaica o home sábio, consciente de si e do mundo. Sobre o 
pensamento de Mariátegui consultar: Escorsim (2006).  
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América Central. Desses componentes desprenderam-se e foram socializados 

sabores, saberes, sensibilidades, musicalidades, ritmos e pensadores (RIBEIRO, 

1986). 

 Tratando de uniformidade sem unidade, afirma-se que 

[...] nossa latino-americanidade, tão evidente para os que nos olham 
de fora e vêem nossa identidade macroétnica essencial, só ainda 
não faz de nós um ente político autônomo, uma nação ou uma 
federação de estados nacionais latino-americanos. Mas não é 
impossível que a história venha a fazê-lo. A meta de Bolívar era opor 
aos estados unidos setentrionais os estados unidos meridionais. A 
Pátria Grande de Artigas, a Nuestra América de Martí apontam no 
mesmo rumo. (RIBEIRO, 1986, p. 19). 

 A explicação do que é a América Latina parece se enraizar nas características 

distintas do próprio processo de formação dos nossos povos, em que a metrópole 

colonialista, quase de imediato, conseguiu subjugar a sociedade pré-existente, 

paralisar a cultura original e converter a população em força de trabalho submissa. 

Contribuiu também na direção de uma ―homogeneização‖, a extração de minerais, 

permitindo a montagem de uma estrutura burocrática militar e eclesiástica, que 

passou a reger a vida social (RIBEIRO, 1986).  

 Segundo Ribeiro (1986, p. 77-78), ―Uma característica singular da América 

Latina é sua condição de um conjunto de povos intencionalmente constituídos por 

atos e vontades alheios a eles mesmos‖. Com isso ―Nunca chegamos a ser nações 

organizadas como quadros dentro dos quais o povo vive seu destino, realizando 

suas potencialidades, à base de um corpo de direitos co-participados‖. Também no 

tempo não nos situamos direito: ―Assim como o passado do mundo não foi nosso 

passado, o seu presente não é nosso futuro. Somos evolutivamente de outro fuso 

temporal‖ (RIBEIRO, 1986, p. 97).  

 Para o referido autor, a expressão América Latina ganha conotações 

significativas na oposição entre anglo-americanos e latino-americanos, oposição em 

que, além dos conteúdos culturais, contrastam os antagonismos socioeconômicos. 

América pobre e rica, posições e relações assimétricas entre polos de poder e 

dominação: ―Pode-se dizer que, de certa forma, é principalmente como o outro lado 

da América rica que os latino-americanos melhor se reúnem debaixo de uma mesma 

denominação‖ (RIBEIRO, 1986, p. 21).  

 Entre fatores de diversificação e unificação,  
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[...] o motor de integração que operou e ainda opera na América 
Latina, forjando sua uniformidade cultural e prometendo concretizar 
amanhã sua unidade sócio-política e econômica, reside no fato de 
sermos o produto de um mesmo processo civilizatório – a expansão 
ibérica – que aqui implantou seus rebentos com prodigiosa 
capacidade de crescer e se multiplicar. (RIBEIRO, 1986, p. 22). 

 Bolívar (1783-1830), na luta travada para tirar a América Latina do jugo 

espanhol, questionava que povo era aquele que se libertava:  

Quem somos nós? Não somos europeus, nem índios. Somos uma 
espécie intermediária entre o aborígene e o espanhol. A perplexidade 
do herói ecoa até hoje. Todos nós, intelectuais latino-americanos, 
somos uns zeas aflitos na busca de nossa identidade. (BOLÍVAR 
apud RIBEIRO, 1986, p. 85). 

 E refletia: ―Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el 

americano del norte […]‖ (BOLÍVAR, 1819, p. 58):  

Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos un mundo 
aparte, cercado por dilatados mares; nuevos en casi todas las artes y 
ciencias, aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad 
civil […] mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que 
en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios, ni europeos, 
sino una especie mezcla entre los legítimos propietarios del país y 
los usurpadores españoles. (BOLÍVAR, 1815, p. 5).  

 Na direção da compreensão eurocêntrica, ―Ser europeu, disse Sartre uma 

vez, era de fato a única forma natural, normal e desejável de ser gente. Aos outros 

faltava alguma coisa essencial que os fazia irremediavelmente carentes [...] era 

preciso ser francês ou inglês‖ (RIBEIRO, 1986, p. 112).  

 Conforme Rodríguez (2006), também Martí (1853-1885) compreende a 

América Latina como uma unidade histórico-social diferenciada da Europa e dos 

Estados Unidos. O latino-americanismo martiano vai para além de uma comunidade 

de origem e de idioma, e é a necessidade histórica da unidade latino-americana a 

única maneira de os povos do sul substituírem e se desenvolverem como identidade 

social e cultural independente frente ao imperialismo: ―O nosso sonho é que os 

povos da América Latina se entusiasmem e se unam‖ (MARTÍ, 1883 apud 

RODRÍGUEZ, 2006, p. 25). 

 Para Martí (2005, p. 36), ―Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave 

del enigma hispanoamericano‖ e sinalizava que ―[...] el deber urgente de nuestra 

América es enseñarse como es, una en alma e intento […]‖ (MARTÍ, 2005, p. 38). O 

entendimento político de Martí sobre nossa América tem desdobramentos na 
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educação, pois educação e projeto de sociedade são parte de um mesmo processo: 

nova sociedade, novo homem, que a partir da realidade latino-americano ensine sua 

história (MORETTI, 2010). Isso porque a nossa América não é a do Norte:  

Os norte-americanos submetem o sentimento à utilidade. Nós 
submetemos a utilidade ao sentimento. E se existe esta diferença de 
organização, de vida, de ser, se eles vendiam enquanto chorávamos, 
se substituíamos sua cabeça fria e calculista por nossa cabeça 
imaginativa, e seu coração de algodão e de barcos por um coração 
tão especial, tão sensível, tão novo, que só pode chamar-se coração 
cubano, como querem que legislemos com as leis com que eles 
legislam? Imitemos. Não! Copiemos. Não! É bom, dizem-nos. É 
americano, dizemos. Acreditamos, porque temos necessidade de 
acreditar. Nossa vida não é semelhante à deles, nem deve, em 
muitos pontos, assemelhar-se. A sensibilidade, entre nós, é muito 
grande. A inteligência é menos positiva, os costumes são mais puros; 
como, com leis iguais, vamos ordenar dois povos diferentes? As leis 
americanas deram ao Norte um alto grau de prosperidade, e também 
levaram-no ao mais alto grau de corrupção. Metalizaram-no para 
torná-lo próspero. Maldita seja a prosperidade a um custo tão alto! 
(MARTÍ apud RODRÍGUEZ, 2006, p. 35-36). 

 Posto à parte um certo fundo moral que se depreende da passagem acima, 

conforme Rodríguez (2006), sobre os latino-americanos há uma inferência ao 

genuíno, ao original, em função do povo autóctone, que demanda, considerando sua 

particularidade e especificidade, soluções próprias. Resultante do processo histórico 

da conquista europeia, que cortou as possibilidades de desenvolvimento próprio dos 

povos indígenas, a colônia nega o que é o latino-americano quando busca eliminar 

um de seus fatores formadores, logo, a independência vai em direção da síntese 

latino-americana, e, então, de reconhecimento e de recuperação, mas já em novas 

bases. Não se trata, obviamente, de voltar àquela condição, mas de identificar, 

dentro desse contexto, características inscritas que ajudam a conformar nossa 

identidade latino-americana. 

 Conforme Tavares (2010), os conquistadores não estavam dispostos a 

qualquer ―encontro de culturas‖ e a história dos povos originários foi descartada 

como ―barbárie‖, ―selvageria‖, ―ignorância‖. E pontua, referindo-se às propostas de 

novas formas de organizar a vida de tais povos:  

[...] não é um retorno ao passado, mas uma retomada, desde o 
passado, de elementos que, dialeticamente, podem ser incorporados 
à vida atual, tais como a solidariedade, a cooperação, a distribuição 
coletiva das riquezas (elementos que, na verdade, se encontram com 
a idéia de socialismo). (TAVARES, 2010, p. 4-5). 
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 El mundo al revés, pois, na compreensão dos povos originários, o tempo se 

curva e a necessidade de ―[...] colorir o conceito de socialismo, não com as facetas 

alegres da pós-modernidade que usa o multicultural como aceitação acrítica do que 

aí está. Mas o colorido da ‗wiphala‘, a bandeira do movimento originário, 

incorporando neste conceito as demandas destes povos [...]‖ e quiçá constituir o 

socialismo indo-americano, apontado por Mariátegui, ou o ―sumak kawsai (o bem 

viver)‖ (TAVARES, 2010, p. 6).   

 Parte dos anseios que Martí apresenta já eram evocados, anteriormente, por 

Rodríguez (1769-1854), mestre de Bolívar, na conhecida passagem: ―Onde 

buscaremos modelos? A América espanhola é original. Originais hão de ser suas 

instituições e seu governo. E originais os meios de fundarem umas e outro. Ou 

inventamos ou erramos‖ (RODRÍGUEZ apud MARINGONI, 2004, p. 7).  

 Segundo Mariátegui (apud VILLAFAÑA, 2009, p. 76),  ―[...] la única forma [...] 

para que Nuestraamérica sea libre, soberana y autónoma es enmarcando su acción 

en un programa de liberación anti-imperialista, socialista e indoamericana‖. E 

acrescenta: ―La América española se presenta prácticamente fraccionada, escindida, 

balcanizada. Sin embargo, su unidad no es utopía, no es una abstracción. Los 

hombres que hacen la historia hispanoamericana no son diversos‖ (MARIÁTEGUI, 

1924, p. 78). 

 Nesses termos, 

[...] uma legião de piratas, mercadores, banqueiros, marines, 
tecnocratas, boinas verdes, embaixadores e capitães-de-empresa 
norte-americanos se apoderaram, ao longo de uma história negra, da 
vida e do destino da maioria dos povos do sul, e que atualmente 
também a indústria da América Latina jaz no fundo do aparelho 
digestivo do Império. ―Nossa‖ união faz ―sua‖ força, na medida em 
que os países, ao não romperem previamente com os moldes do 
subdesenvolvimento e da dependência, integram suas respectivas 
servidões. (GALEANO, 2004, p. 271). 

 A América Latina reveste-se de um sentido intensamente histórico, resultado 

da fragmentação latino-americana, pois há uma questão nacional sem resolver, 

inconclusa, ou seja, ―[...] es ‗subdesarrollada‘ porque está dividida‖ (RAMOS, 2009, 

p. 3):  

Um arquipélago de países, desconectados entre si, nasceu como 
conseqüência da frustração de nossa unidade nacional. Quando os 
povos em armas conquistaram a independência, a América Latina 
aparecia no cenário histórico enlaçada pelas tradições comuns de 
suas diversas comarcas, exibia uma unidade territorial sem fissuras e 
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falava dois idiomas fundamentalmente da mesma origem, o espanhol 
e o português. Porém nos faltava, como assinala Trías, uma das 
condições essenciais para constituir uma grande nação única: nos 
faltava a comunidade econômica. (GALEANO, 2004, p. 278) 

 Esta falta se dava, em parte, pela própria situação que constituía as relações 

colônia – metrópole, e que, portanto, excluía as relações de tipo colônia – colônia:  

[...] não estavam vinculados entre si: as varinhas do leque tinham seu 
vértice do outro lado do mar. Os homens e os capitais se deslocam 
no vaivém da sorte do ouro ou do açúcar, da prata ou do anil, e só os 
portos e as capitais, sanguessugas das regiões produtivas, tinham 
existência permanente. A América Latina nascia como um só espaço 
na imaginação e na esperança de Simón Bolívar, José Artigas e José 
de San Martin, porém estava dividida de antemão pelas deformações 
básicas do sistema colonial. As oligarquias portuárias consolidaram, 
através do livre comércio, esta estrutura de fragmentação, que era 
sua fonte de ganhos: aqueles ilustrados traficantes não podiam 
incubar a unidade nacional que a burguesia encarnou na Europa e 
nos Estados Unidos. (GALEANO, 2004, p. 278). 

 Assim,  

[...] quedó despedazada la Patria Grande y los pequeños países 
comenzaron a vivir sus vidas pequeñas. Terratenientes, mineros y 
comerciantes de los puertos impusieron su predominio y los Estados 
desunidos de América Latina iniciaron cada uno su propio camino de 
frustración e impotencia. (GALASSO apud BOSSI, 2001, p. 221). 

 Galeano (2004, p. 279) questiona: ―Qual integração podem realizar, entre si, 

países que nem sequer se integraram internamente?‖ Entende-se, aqui, que a 

integração possível, latino-americana, pressupõe desvelar o âmago do problema: 

para além de aproximações sobre o que constitui a identidade argentina, peruana, 

boliviana, mexicana, brasileira, venezuelana, ou outra,   

[...] andaban a la busca de su propia identidad nacional o cultural, 
pero pocos se consagraron a redescubrir la identidad 
latinoamericana, que era la única capaz de permitir que América 
Latina, con todas sus partes, se delimitara como un poder autónomo 
ante un mundo codicioso y amenazante. (RAMOS, 2009, p. 4). 

 Era preciso, primeiramente, buscar uma identidade nacional, própria, o que só 

seria compreendido por meio da categoria de classes sociais. E esta categoria, 

estendida para o conjunto das nações da região composta por classes distintas e 

interesses irreconciliáveis, poderia vir a se constituir, a partir da consciência de 

classe, em instrumento de enfrentamento.  

 Dessa forma, não se pode ignorar ―[...] que solo se devela el enigma histórico 

de América Latina con la fórmula de su unidad nacional‖ (RAMOS, 2009, p. 8). Esse 



 

 

 

 

43 

―enigma‖ seria decifrado ao entender o ―elo‖ que move a história da humanidade, 

que é a história da luta de classes. Na América Latina, o nacionalismo não é 

separável do socialismo nem da democracia, remete à revolução unificadora e à 

libertação social (RAMOS, 2009, p. 8). 

 Assim, portanto, o entendimento da América Latina como bloco continental de 

massas mestiças, pertencentes a uma cultura, cuja identidade está na diversidade 

cultural e étnica, a ―essência‖ latino-americana se consubstancia na sua consciência 

de classe. A questão central na diversidade da América Latina recém-libertada é a 

identidade de classe. A identificação enquanto classe trabalhadora boliviana, 

argentina, peruana, brasileira, venezuelana, chilena, uruguaia, enfim, das nações 

que compõem a América Latina, é que dá o tom ao ―ser‖ latino-americano.  Não há o 

tipo ideal latino-americano. Na realidade, o que existem são classes sociais latino-

americanas: classe proprietária latino-americana e classe trabalhadora latino-

americana e a luta de classes como motor da história. Por isso,  

Os despojados, os humilhados, os miseráveis têm, eles sim, em suas 
mãos a tarefa. A causa nacional latino-americana é, antes de tudo, 
uma causa social: para que a América Latina possa renascer, terá de 
começar por derrubar seus donos, país por país. Abrem-se tempos 
de rebelião e mudança. Há aqueles que crêem que o destino 
descansa nos joelhos dos deuses, mas a verdade é que trabalha, 
como um desafio candente, sobre as consciências dos homens. 
(GALEANO, 2004, 281). 

 A tarefa a que se refere Galeano (2004), de certa forma, vem se 

desenvolvendo no espaço latino-americano. O sentimento de pertencimento 

enquanto povo latino-americano é enaltecido no âmbito da Venezuela: a formação 

do homem que se entenda latino-americano está fortemente presente no âmbito 

educativo. Essa tarefa, no entanto, não está somente na educação, mas impregnada 

em todas as relações sociais. O processo revolucionário bolivariano em curso 

propõe mudanças na direção de rupturas e, conforme Ouriques (2009, p. 7), resgata 

a visão de integração latino-americana sobre novas bases, já que ―[...] integración o 

subdesarrollo. De lo contrário vamos a seguir balcanizados‖. Além disso, porém, a 

discussão se coloca em outro nível: não é possível eliminar os grandes contrastes 

nos marcos do modo de produção capitalista, daí decorre que um outro projeto se 

faz necessário. Há uma aproximação ao legado de Bolívar e Rodríguez, bem como 

de Mariátegui, num projeto de libertação anti-imperialista, socialista e indo-

americana. Villafaña (2009) assinala que a principal aproximação entre o esforço 
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teórico-metodológico de Mariátegui e a Revolução Bolivariana da Venezuela estaria 

no ponto de partida de ambos: a reelaboração de um pensamento próprio, original. 

 Considerando a apreensão realizada acerca da América Latina, nos aspectos 

econômicos, políticos, culturais e geográficos, perseguindo revelar o que é seu 

cerne, na sequência se recorre às determinações que favoreceram ou impediram a 

integração da América Latina. 

 

1.2 Determinações da integração da América Latina 

 

Nós, latino-americanos somos todos irmãos [...]  
não porque seja o mesmo sangue que no corpo levamos:  

o que é o mesmo é o modo como o derramamos.  
 

Ferreira Gullar. 

 

 Entender as determinações da integração latino-americana requer que se 

situe o processo integracionista enquanto parte da totalidade e as relações 

estabelecidas no interior dessa. O procedimento adotado objetivando a apreensão 

se propôs, consoante o entendimento de Marx (2008b), a necessariamente começar 

pelo real e pelo concreto, pois é condição prévia e efetiva, uma vez que  

O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, 
isto é, unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no 
pensamento como o processo de síntese, como resultado, não como 
ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida e, 
portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. 
(MARX, 2008b, p. 256-257). 

 O autor supracitado, nessa passagem, se refere ao movimento do 

pensamento que, ao partir do concreto, estabelece as múltiplas relações possíveis, 

reconstruindo um objeto mentalmente, retorna para o real enquanto concreto 

pensado, explicando-o. Ao perseguir a realização de tal intento, a partir da 

perspectiva crítico-dialética, entende-se a necessidade de, ao se propor a análise, 

partir das determinações.  

 Conforme Engels (2002, p. 10), ―[...] o modo da produção material é o fator 

principal que condiciona o desenvolvimento da sociedade e das instituições sociais 

[...]‖, que dela fazem parte. O conceito de modo de produção se refere à forma como 

os homens produzem sua existência em uma determinada época, é a vida social, as 

relações materiais concretas por eles estabelecidas, a totalidade. Logo, ―O modo de 
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produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. 

Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser 

social que determina sua consciência‖ (MARX, 2008a, p. 45). Daí a necessidade da 

radicalidade, de ir à raiz: buscar no homem a razão, a explicação, no plano da 

prática concreta e não na racionalidade, no plano das ideias.  

 Em vista desse pressuposto, parte-se do modo de produzir a vida, nos 

marcos do atual modo de produção – capitalista. De acordo com Guimarães (2008), 

no cenário econômico mundial, sob a égide da financeirização da economia13, 

predomina a globalização14 e a gradual formação de grandes blocos de Estados na 

Europa, na América do Norte e na Ásia15. No cenário político mundial, a 

caracterização se daria, entre outros, pela concentração de poder político, militar, 

econômico, tecnológico e ideológico nos países desenvolvidos, pelo arbítrio e 

violência das grandes potências, pela difusão do conceito de terrorismo atribuído a 

grupos organizados que lutam por direitos fundamentais à vida, pelo desrespeito aos 

princípios de não intervenção e de autodeterminação por parte das grandes 

potências políticas, econômicas e militares. 

 Nesse cenário, ―[...] há uma tendência a que países pequenos e até médios 

venham a ser absorvidos [...] pelos grandes Estados e economias [...]‖. Esse é o 

dilema de países que constituem a América do Sul, de se unirem e formarem um 

grande bloco ou de serem absorvidos como simples periferias de outros grandes 

blocos (GUIMARÃES, 2008, p. 60). 

 Para esse autor: 

A questão fundamental é que as características, a evolução histórica 
e os interesses dos Estados poderosos que se encontram no centro 

                                                 
13

 Referência à mundialização do capital, entendida, segundo Alves (2002, p. 61), como o ―[...] 
processo de desenvolvimento do capitalismo mundial sob a direção hegemônica do capital 
financeiro [...]‖, um sistema mundial de produção de mercadorias centrado na lógica da 
financeirização e da ―produção enxuta‖.   

14
 Conforme Alves (1999), a ―mundialização do capital‖ seria uma definição mais precisa para o 
fenômeno da ―globalização‖. Como saída para a crise de superprodução dos anos de 1970, ―[...] a 
ideologia da ‗globalização‘ – subjacente às políticas neoliberais – é posta como a nova orientação 
capitalista‖ (ALVES, 1999, p. 58). O termo economia-mundo é outra forma de expressar o 
fenômeno da globalização e aparece em autores como Immanuel Wallerstein, Theotonio dos 
Santos e Samir Amin (MOLINA, 2007). 

15
 Nessas regiões se pode mencionar a formação de blocos econômicos, tais como: a União Europeia 
(UE), de 1957; os Tigres Asiáticos, de 1980; a Associação Ásia-Pacífico de Cooperação 
Econômica (APEC), de 1989; a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), de 1967; a 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADEC), de 1980; o Mercado Comum do 
Leste e Sudeste da África (COMESA), de 1994; entre outros.  
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dos esquemas de integração são distintos daqueles dos países 
subdesenvolvidos que a eles se agregam através de tratados de livre 
comércio, ou que nome tenham, os quais ficam assim sujeitos às 
conseqüências das decisões estratégicas dos países centrais que 
podem ou não atender às suas necessidades históricas. 
(GUIMARÃES, 2008, p. 60). 

 A partir da análise da função dos países periféricos na divisão internacional 

do trabalho e da ausência de participação equitativa sobre os resultados da 

produção entre países centrais e periféricos é que a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL)16 foi criada, em 1948, com o objetivo de produzir 

conhecimento sobre a realidade desses países, bem como contribuir com o 

desenvolvimento do capitalismo de forma a superar os problemas socioeconômicos 

que assolam os países da América Latina. A CEPAL será, portanto, um dos 

primeiros organismos multilaterais a enfatizar a necessidade do desenvolvimento 

dos países da América Latina e do Caribe, sendo que esse desenvolvimento se 

daria mediante a industrialização, esta a ser realizada via substituição de 

importações, ou seja, o modelo de desarrollo hacia adentro17. Já na década de 1990, 

apontava que, 

[...] en el pasado se postuló la integración como un instrumento 
funcional para una estrategia de industrialización cuya finalidad 
fundamental era abastecer la demanda interna. Faltaría ahora 
demonstrar que la integración puede ser igualmente funcional para 
estrategias tendientes a lograr mayor competitividad internacional. 
(CEPAL, 1990, 163). 

 Conforme Amaral (2006), nas décadas de 1960 e 1970, na busca de explicar 

a existência de desenvolvimento e subdesenvolvimento num mesmo todo, surge a 

teoria do desenvolvimento, com a noção central de que o subdesenvolvimento seria 

apenas uma fase preliminar que levaria ao desenvolvimento pleno posterior. Em 

contraponto a esse entendimento emerge a teoria da dependência18, que procura 

explicar que o capitalismo se reproduz de forma desigual e combinada, sendo, 

                                                 
16

 Estabelecida pela Resolução 106, do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 
Unidas (ONU), com sede em Santiago, no Chile, e duas sedes sub-regionais: uma para a América 
Central, no México, e outra para o Caribe, em Puerto España (OLIVEIRA, 2008). 

17
 Sobre o modelo, consultar: Molina (2007) e Toussaint (2009). 

18
 Segundo Amaral (2006), a vertente do capitalismo dependente associado de autores como 
Cardoso e Faletto pode ser classificada como a versão weberiana da dependência, em contraponto 
à versão marxista da dependência, de autores como, por exemplo, Ruy Mauro Marini, da qual aqui 
se buscará uma aproximação, além de Theotonio dos Santos, André Gunder Frank, Vania 
Bambirra, entre outros.  
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portanto, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento fenômenos antagônicos e 

complementares dentro de um mesmo processo, o da lógica de acumulação 

capitalista. 

 Na direção do último entendimento apontado acima, conforme Cuevas ([19--

]a), no interior do sistema capitalista, a forma do Estado capitalista tende a ser 

distinta. Trata-se do Estado correspondente a formações imperialistas ou 

dependentes, não porque estas últimas não tenham alcançado madureza política, 

mas pela própria lei do desenvolvimento desigual do capitalismo, que não pode 

deixar de traduzir-se em um desenvolvimento de formações desiguais do Estado 

burguês.  

 Essa tese parte da ideia leninista de que o sistema capitalista imperialista é 

uma cadeia composta por elos distintos. Teoricamente, o próprio desenvolvimento 

do capital, longe de tender a homogeneizar, registra um movimento inverso: cria 

áreas de descongestionamento, atenua contradições, e cria também áreas mais 

amplas de acumulação. Numa aproximação de ordem global, as áreas de mais 

acumulação das contradições – os elos débeis – coincidem com o espaço dos 

países subdesenvolvidos, ou, melhor, dependentes. E é essa acumulação que 

define o caráter desses países, tanto na sua base econômica quanto na instância 

estatal19 (CUEVAS, [19--]a). 

  Logo, é a configuração de cada formação que determina, em última instância, 

a forma do Estado capitalista, conforme o grau de intensidade e desenvolvimento 

das contradições, de possibilidade objetiva de atenuar ou acentuá-las e das tarefas, 

funções concretas que se depreendem para o Estado e que este tem que cumprir. 

Também a luta de classes sobre o Estado burguês se inscreve necessariamente nos 

parâmetros estruturais de cada formação social do sistema capitalista, não sendo 

mecânica nem indeterminada (CUEVAS, [19--]a). Não se refere, portanto, a uma 

teoria de Estado capitalista em geral, mas da forma que este tende a assumir em 

determinadas condições históricas. Assim,  

[...] el Estado capitalista sólo existe, en cuanto forma ya concreta, 
como Estado capitalista de determinada formación económico-social, 
con todas las determinaciones histórico-estructurales allí presentes, 
resultado tanto de un específico desarrollo interno como del lugar 

                                                 
19

 Conforme Cuevas ([19--]a), superestrutura sobrecarregada de tarefas: assegurar a reprodução do 
capital, levar adiante o processo de reprodução, impor coerência no desenvolvimento econômico e 
social (integração capitalista: industrialização e consumo, por exemplo). 
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que cada formación ocupa en el seno del sistema imperialista. 
(CUEVAS, [19--]a, p. 39). 

 No sentido de localizar o desenvolvimento interno e o lugar que cada 

formação ocupa no seio do sistema capitalista, se faz necessária uma interpretação 

do desenvolvimento periférico e dependente, uma vez que entender o 

desenvolvimento remete a compreender a situação específica latino-americana no 

contexto da sociedade capitalista. Isso porque a América Latina se constitui por um 

conjunto de países que passaram por determinado processo de colonização, sob 

jugo espanhol, que aponta, tão só ―en el límite de la América hispana a saborear un 

pasado que engloba el continente‖ – como sugere Che – e que dessa forma 

corresponde à dinâmica de reprodução do capital.  

 No âmbito geral, a região mencionada, em seu conjunto, faz parte das 

chamadas economias periféricas e ocupa lugar diferenciado em relação aos países 

centrais na divisão internacional do trabalho. Fernandes (1981) ressalta que a 

divisão internacional do trabalho define os países que serão produtores de ciência e 

tecnologia e aqueles que serão apenas consumidores dessa tecnologia. Segundo 

esse autor, esses países serão, num primeiro momento, extratores de riquezas, por 

meio da extração de matéria-prima, e, posteriormente, consumidores de máquinas e 

de tecnologias. À América Latina não coube a função de produzir, já que a divisão 

internacional do trabalho define os países que produzem ciência, tecnologia ou 

progresso técnico e aqueles que fornecem matérias-primas para impulsionar essa 

produção. A divisão internacional do trabalho estabelecia ideologicamente as 

funções compatíveis aos países periféricos e centrais e a cooperação entre eles, 

para que assim ―todos‖ pudessem compartilhar de maneira equitativa dos resultados 

do progresso técnico.  

 Diante da concreticidade do capitalismo, é inconcebível pensar na 

solidariedade dos países dominantes para com os países da América Latina e do 

Caribe, pois o que alimenta a lógica da acumulação é a dependência destes últimos, 

que são apenas consumidores da produção científica e tecnológica já considerada 

retrógrada pelos países centrais. A dependência dos países periféricos é uma 

condição para a preservação dos países centrais em sua condição hegemônica 

capitalista. 

 Marini (1932-1997), ao trabalhar o modelo de acumulação capitalista das 

sociedades dependentes da região, afirma que esse modelo: 
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[...] fornece fatores de produção que permitem a reprodução de 
capital nas economias centrais do capitalismo e, ao mesmo tempo, 
condiciona as burguesias da periferia, inferiorizadas na competição 
pelo mercado internacional, a induzir em nossas formações o 
processo de superexploração do trabalho. (MARINI apud SADER, 
2009, p. 31). 
 

 Aí se insere o principal tema de Marini e revela sua atualidade, que é a 

superexploração do trabalho, realizada por meio da intensificação do trabalho, do 

prolongamento da jornada e da expropriação de parte do trabalho necessário para a 

própria reprodução do trabalhador, que, juntamente com o intercâmbio desigual de 

mercadorias entre países centrais e periféricos, constitui a ―essência‖ da 

dependência latino-americana – que subsiste aqui visto que não precisa reproduzir a 

força de trabalho, pois há um grande exército industrial de reserva, e tampouco 

precisa construir um grande mercado consumidor interno, já que a produção se volta 

para o mercado externo (MARINI, 1991a). Em face dessas características do 

capitalismo nos países dependentes, que revela sua especificidade, as Políticas 

Sociais assumem um caráter restritivo e meramente compensatório. Isso se 

diferencia dos países centrais, pois, nos momentos de expansão capitalista, a 

distribuição de renda via políticas públicas era necessária para a reprodução da 

classe trabalhadora e para contribuir com o estabelecimento de um padrão de 

sociabilidade e consumo, decisivos à acumulação capitalista (RIZZOTO; 

NOGUEIRA, 2005). 

 Vale mencionar que as análises das contradições e dos conflitos do 

capitalismo brasileiro permitiram que Marini percebesse o confronto entre as 

necessidades do processo de acumulação e o de mobilização social e de 

reivindicação social e política face à ditadura de 1964, indicando que a democracia 

não era funcional ao desenvolvimento capitalista, pois o que interessa é a expansão 

econômica e que os espaços democráticos conquistados pelo movimento popular 

ameaçavam a reprodução do capital no país. Do pensamento de esquerda da 

América Latina, da época, uma parte das análises partia dos fundamentos do 

marxismo, mas não dava conta das especificidades das formações sociais 

periféricas do capitalismo, da compreensão histórica que a configuração do sistema 

capitalista internacional assume, do lugar que essas formações ocupam e suas 

consequências. Outra parte das análises da formação histórica concreta dos países 

latino-americanos centrava-se na construção do Estado nacional, dos projetos de 
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nação, as relações com sistema internacional central, mas não dava conta de 

articular tal abordagem com os processos de acumulação de capital e enfrentamento 

de classes (SADER, 2009). 

 Conforme Marini (1991a), desde o início do século XVI os países latino-

americanos se desenvolveram de forma subordinada e consoante os ditames do 

capital internacional. A independência política das colônias, por sua vez, não rompeu 

com a subordinação econômica, daí a necessidade de uma ―segunda 

independência‖, defendida por Martí (apud BARRA, 2008, p. 362): ―Há llegado para 

América española la hora de declarar su segunda independencia‖. A independência 

política apenas modificou ou recriou as relações de produção das nações 

subordinadas, para assegurar a reprodução ampliada da dependência face à 

articulação desses países com o mercado internacional. Uma vez que, 

Desarrollando su economía mercantil, en función del mercado 
mundial, América Latina es llevada a reproducir en su seno las 
relaciones de producción que se encontraban en el origen de la 
formación de ese mercado, y que determinaban su carácter y su 
expansión. Pero ese proceso estaba marcado por una profunda 
contradicción: llamada a coadyuvar a la acumulación de capital con 
base en la capacidad productiva del trabajo, en los países centrales, 
América Latina debió hacerlo mediante una acumulación fundada en 
la superexplotación del trabajador. En esta contradicción radica la 
esencia de la dependencia latinoamericana. (MARINI, 1991a, p. 16). 

  

 O referido autor, nessa passagem, indica a contradição na qual se 

fundamenta a ―essência‖ da dependência latino-americana, a forma pela qual 

derramamos nosso sangue por nossas ―veias abertas‖, pois ―La falta de 

independencia económica en América Latina exige tener presente todas sus ‗venas 

abiertas‘, aquellas que condicionan el desarrollo desigual em nuestra región‖ 

(MOLINA, 2007, p. 188). Pode-se depreender que a dependência é um fato que, por 

meio da superexploração do trabalho, perpetua essa forma de desenvolvimento e a 

define, no entanto, não constitui a ―essência‖ da América Latina, uma vez que a 

chave dessa compreensão está nas classes sociais latino-americana. 

 Ianni (1988) esclarece que ―as estruturas de dependência que caracterizam 

as sociedades latino-americanas foram instauradas e desenvolveram-se‖ e, ao 

discutir a noção de dependência, situa-a enquanto um processo histórico, 

constitutivo com que essas sociedades se defrontam, ―como algo que lhe define a 

essência‖ e acrescenta ―[...] que essas sociedades são capitalistas, antes de mais 

nada. Mas este é o seu caráter geral. O que lhe é particular, é a dependência 
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estrutural, que revela a feição específica do capitalismo na América Latina‖ (IANNI, 

1988, p. 151). Além disso, esse autor defende que o conceito de dependência não 

substitui o de imperialismo20, mas que um se desdobra no outro e se integram, daí a 

necessidade de entender, ao lado das condições internas peculiares a cada país, 

também as relações externas, que, muitas vezes, adquirem conotações imperialistas 

e que influem na organização, no funcionamento e nas mudanças dos regimes 

políticos na América Latina21.  

 Segundo Ianni (1988), o imperialismo não se esgota em manifestações 

econômicas, políticas ou de violência, pois não é um processo que caracteriza 

somente as relações externas entre metrópoles e povos dependentes, mas também 

se manifesta internamente, nas relações políticas e econômicas internas dos países 

dependentes. Por isso a necessidade de, ao fazer a análise, adotar a perspectiva 

dos países subordinados, verificando como eles se vinculam e transformam em 

função das relações imperialistas, como funcionam os processos políticos e culturais 

gerados naquelas relações, a própria hegemonia norte-americana como função 

destas relações, em especial a ―segurança‖.  

 É a partir das exigências da ―segurança hemisférica‖ que a política 

internacional dos Estados Unidos – política da Guerra Fria – foi levada à América 

Latina, produzindo efeitos em suas relações em conjunto, como no interior de cada 

um dos seus países. Nessa nova configuração do capitalismo mundial, na qual os 

Estados Unidos têm posição relativamente privilegiada, em 1944 foram criados dois 

órgãos financeiros multilaterais: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento/Banco Mundial (BIRD/BM), 

para atender aos programas de reconstrução, desenvolvimento econômico, 

comércio internacional e estabilidade financeira dos países membros22.  

 Os Estados Unidos têm, historicamente, funções a desempenhar na formação 

de organismos regionais:  

                                                 
20

 Ianni (1988) elucida que o conceito de dependência não é aplicado sempre no mesmo sentido, mas 
ora para se referir a ―obstáculos externos‖ ou ―injusta divisão internacional do trabalho‖ – negando-
se a reconhecer as implicações políticas das relações econômicas externas –, ora em termos de 
―imperialismo‖ ou ―dependência estrutural‖ –, interessando-se em compreender como as relações 
externas podem influenciar e determinar estruturas de poder e apropriações internas. 

21
 Um exemplo recente é o caso do golpe de Estado em Honduras. Há outros, tais como: as sete 
bases militares dos Estados Unidos na Colômbia; ou, ainda a influência e o papel dos Estados 
Unidos no golpe de Estado contra Chávez, em 2002 (GOLINGER, 2010). Especificamente sobre a 
relação, de intervenção, Estados Unidos – Venezuela, ler: Golinger (2005) e Petras (2008). 

22
 Sobre o assunto, consultar: Nogueira (1999). 
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[...] a comunidade mundial está ‗em meio de uma grande transição 
do nacionalismo estreito para uma associação internacional‘. Um dos 
aspectos mais significativos dessa associação internacional é o 
movimento a favor do regionalismo. Este movimento em direção à 
regionalização tem um significado particularmente especial para os 
Estados Unidos, que foram obrigados a tomar responsabilidades em 
escala mundial, depois da Segunda Guerra, dada a necessidade de 
preencher certos vácuos de poder. (ROSTOW apud IANNI, 1979, p. 
89-90). 

É, então, no pós-Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos assumem, 

de forma mais aberta e extensa, a liderança do capitalismo mundial e, nesse 

processo de reorientação, os governos dos países dependentes iniciaram ou foram 

levados a adotar políticas de industrialização, no sentido de diversificar e dinamizar 

seus subsistemas econômicos, ou seja, desenvolvem a chamada industrialização 

substitutiva de importações (IANNI, 1988). Também nessa época trataram de 

formular e de pôr em prática a doutrina da interdependência das nações das 

Américas adeptas da empresa privada e solidárias na luta contra o socialismo ou de 

―harmonia dos interesses‖ dos Estados Unidos e das nações dependentes, o 

capitalismo associado, delineado na ―Carta de Punta  del Este‖, em 1961. 

A doutrina das ―nações em aliança‖ ou da interdependência ―[...] é uma nova 

formulação dos blocos e sub-blocos na política mundial‖ (IANNI, 1979, p. 116). 

Conforme Molina (2007), o termo interdependência encobre as relações de 

dependência econômica, tecnológica e política que caracterizam os mecanismos de 

dominação imperialista vigentes no mundo atual. 

 Num viés liberal – que ―desconsidera que na associação entre desiguais, a 

desigualdade tende muito mais freqüentemente a manter-se ou a aprofundar-se do 

que a anular-se‖ (IANNI, 1988, p. 41) – preconiza-se a ―solidariedade internacional‖ 

entre países dependentes e centrais (ou então desintegração) pela 

internacionalização das políticas nacionais, em condições ―igualitárias‖, sob a égide 

de organizações multilaterais, tal como a ONU:  

[...] a integração internacional nesta época, tem que implicar, ao 
mesmo tempo, a derrubada das barreiras nacionais; tem que 
reforçar-se por conseguir a unificação e a harmonização das políticas 
nacionais de estados que cooperam entre si [...] Necessita-se de 
uma internacionalização das próprias estruturas políticas nacionais, 
conservando os valores essenciais representados por estas, para 
cada nação [...] Um dos principais objetivos da cooperação seria, 
naturalmente, a criação de mercados internacionais estáveis. Em 
particular, garantir a estabilidade dos negócios e da produção, em 
âmbito mundial. Conforme se fosse conseguindo esta estabilidade, 



 

 

 

 

53 

começariam a tornar-se desnecessárias muitas políticas nacionais 
vigentes. Assim, poder-se-iam abolir as restrições quantitativas 
impostas ao comércio e aos pagamentos, as quais são impopulares 
para os governos. (MYRDAL apud IANNI, 1988, p. 114). 

 Essa passagem é esclarecedora para o tema da integração que se constituiria 

desde então pela formação de mercados internacionais ou blocos econômicos, 

regionais ou comerciais, enquanto interdependência dos países. E, ―As burguesias 

nacionais, que vêem na cooperação com o imperialismo a melhor fonte de 

benefícios, sentem-se suficientemente donas do poder político para não preocupar-

se seriamente com a soberania nacional‖ (MARIÁTEGUI apud IANNI, 1988, p. 176). 

A hegemonia se coloca, então, ―como uma exigência da missão civilizadora dos 

Estados Unidos entre os povos pouco afeitos ao respeito ‗às leis primárias da 

sociedade civilizada‘‖, conforme o corolário da Doutrina Monroe23, estabelecida em 

1904, por Roosevelt (IANNI, 1988, p. 24). O referido corolário expressou uma carta 

branca para a intervenção dos Estados Unidos em assuntos internos dos países da 

América Latina e Caribe, por todo século XX. Intervencionismo e missão civilizadora 

são dois elementos da dominação imperialista. Dessa forma,  

Seja por adesão, seja por oposição [...] as doutrinas, decisões e 
ações dos governos dos países da América Latina continuam a ser 
profundamente determinadas, mais ou menos decisivamente, pelas 
doutrinas, decisões e ações dos governos dos Estados Unidos. 
(IANNI, 1988, p. 17). 

 Dentre as formas de intervenção, sejam elas diretas ou não, pode-se inferir a 

Doutrina Monroe como um núcleo da ideologia24 do imperialismo norte-americano na 

América Latina, sendo a doutrina ianque da interdependência dos povos latino-

americanos, ―[...] ambiciosa proclamação unilateral de uma esfera de influência, nos 

tempos modernos‖ (IANNI, 1988, p. 30). Isso porque, ao longo dos anos, a política 

                                                 
23

 Colomine, comentando o texto de Lander (2007), e Bansart (2008), argumentam que a Doutrina 
Monroe é enunciada em 1823 pelo presidente dos Estados Unidos James Monroe frente à 
possibilidade de restauração monárquica na Europa. Em 1904, o presidente estadunidense 
Theodore Roosevelt estabelece o referido corolário – conjunto de elementos, preceitos políticos ou 
ideológicos que se desdobram da Doutrina – como necessária reação à Revolução Mexicana. 

24
 Entende-se ideologia como falseamento do real, tal qual expresso em Engels ([198-]a, p. 203) e 
Marx e Engels (2007). Toda ideologia, assim como toda ideia, nasce da base material e desloca-se 
dessa como entidade isolada, com leis próprias; os homens não identificam vínculos, pois se 
identificassem não seria ideologia: ―Toda ideologia [...] desenvolve-se em ligação com a base 
material das ideias existentes, desenvolvendo-a e transformando-a por sua vez; se não fosse 
assim, não seria ideologia, isto é, um trabalho sobre ideias conhecidas como entidades dotadas de 
substância própria, com um desenvolvimento independente e submetidas tão apenas às suas 
próprias leis‖. 
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externa dos Estados Unidos para a América Latina adquire novas denominações: 

Destino Manifesto (1845-60), uma ideologia difundida para justificar a expansão 

territorial dos Estados Unidos, que, por sua ―[...] posição natural e poder estaria 

predestinado a controlar a América do Norte‖ (GARCÍA, 2009); Política do Big Stick 

(1898-1932), do grande garrote, que assinala o início do imperialismo estadunidense 

(BANSART, 2008); Política de Boa Vizinhança (1933-46), como promessa de ajuda 

mútua, resposta ao nacionalismo econômico que se generaliza na América Latina 

com as crises econômicas nacionais geradas pela Depressão Econômica que se 

inicia em 1929 com o crach da Bolsa de Nova Yorque, destinada a realinhar as 

nações da região ao lado norte-americano, apesar da formalização do princípio de 

não intervenção nos assuntos internos dos países do hemisfério, em 1933; Doutrina 

Truman (1947-60), na qual os governos dos Estados Unidos se comprometiam com 

a defesa militar para com os países dependentes nos quais ocorressem lutas de 

classes abertas ou movimentos de independência (IANNI, 1988); Aliança para o 

Progresso (a partir de 1961), uma operação contrarrevolucionária e de expansão do 

capitalismo norte-americano na América Latina, 

A Carta da Aliança para o Progresso, isto é, o programa adotado em 
1961 por 20 nações do Hemisfério Ocidental, como um programa 
cooperativo para melhorar a educação, habitação, saúde e 
crescimento econômico na América Latina, exigiu que os países 
latino-americanos criassem ou fortalecessem as suas organizações 
de planejamento de longo prazo, e facilitassem o preparo e a 
execução de planos de longo prazo. (WATERSTON apud IANNI, 
1988, p. 122).  

 Dessa forma, em síntese, ―Aunque respondiendo a los intereses de las 

burguesías latinoamericanas, la política integracionista era parte de la nueva 

estrategia norteamericana, tendiente a la afirmación de su hegemonía en un 

continente que se resistía a ella‖ (MARINI, 1993, p. 3).  

 No que toca a essa resistência, menciona-se, em especial, a Revolução 

Cubana, além de movimentos nacional-desenvolvimentistas, com Vargas no Brasil, 

Perón na Argentina, revoluções populares na Bolívia (1952), Guatemala (1951-1954) 

e Venezuela (1958). Por isso,  

[...] en el curso de la década de 1960, Estados Unidos trata de 
asegurar su posición avanzando otras piezas en su estrategia de 
dominación: la Alianza para el Progreso, programa lanzado en la 
conferencia de Punta del Leste de 1961, y la imposición de 
dictaduras militares, inspiradas en la doctrina de contrainsurgencia. 
(MARINI, 1993, p. 4). 
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 A tentativa de uma política externa independente por parte dos países latino-

americanos, no entanto, realiza-se de modo fragmentado e contraditório, pelas 

condições políticas e econômicas em que estão inseridos: ―O nacionalismo 

econômico populista tem sido, na América Latina, a matriz de experiências 

doutrinárias e práticas a partir da qual foram e continuam sendo ensaiadas, ou 

postas em prática, políticas externas independentes‖ (IANNI, 1988, p. 53), ou 

melhor, anti-imperialistas, ―[...] isto é, pela redução dos laços de dependência em 

face dos Estados Unidos‖ (IANNI, 1988, p. 89). Logo, 

No caso da América Latina, poder-se-ia falar muito mais em 
dependência ou subordinação estrutural, isto é, de uma dependência 
que é ao mesmo tempo econômica, tecnológica, cultural, política e 
também militar; que influi grandemente na fisionomia do conjunto da 
estrutura sócio-econômica e, em especial, condiciona muitos dos 
principais traços do sistema e do processo do desenvolvimento. 
(MONTEVERDE apud IANNI, 1988, p. 165).  

 Conforme Ianni (1979), os problemas culturais estão presentes na história das 

relações diplomáticas entre Estados Unidos e os países latino-americanos, pois 

indispensáveis à manutenção e ao aperfeiçoamento da compreensão da 

―solidariedade‖ entre os países do hemisfério. Os acordos, tratados, pactos e 

programas, bilaterais e multilaterais referentes à cultura abordavam problemas de 

cooperação cultural, ação cultural coordenada ou simplesmente a educação, ciência 

e cultura:  

Em 1961, na Conferência de Punta del Este, na qual os Estados 
Unidos e os países da América Latina coordenaram e adotaram um 
programa comum, para fazer face às repercussões da vitória do 
socialismo em Cuba, foi aprovada a Carta de Punta del Este. Nesse 
documento volta-se ao problema das relações culturais. E na mesma 
conferência foram aprovadas duas resoluções especiais sobre 
questões relacionadas à cultura: uma resolução recomenda que os 
países da América Latina adotem programas decenais de educação, 
segundo objetivos ali expressos; outra, sobre a importância da 
mobilização da opinião pública nos países latino-americanos tendo 
em vista a realização dos objetivos formulados naquela conferência e 
consubstanciados na referida carta. (IANNI, 1979, p. 45). 
 

 De acordo com Ianni (1979), dentre as recomendações da resolução especial, 

a propósito de um programa decenal para a educação, nos quadros da Aliança para 

o Progresso, que os Estados Unidos criaram no contexto político econômico, militar 

e cultural, estão questões relativas ao ensino elementar, médio e universitário: 

[...] a necessidade e a urgência de modernizar o conjunto dos 
sistemas nacionais de ensino. Trata-se de adequá-los às exigências 
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dos novos programas de crescimento econômico, do 
aperfeiçoamento da solidariedade interamericana e da construção de 
uma política cultural de contra-insurreição, em âmbito continental. 
(IANNI, 1979, p. 47). 

 Em suma, ―[...] trata-se de envolver o pensamento latino-americano em 

problemas e valores, concepções e práticas, que dinamizem as relações capitalistas 

e dificultem a proposição de soluções nacionalistas ou socialistas‖ (IANNI, 1979, p. 

48). E a ―[...] cultura é um elemento essencial à reprodução das relações capitalistas, 

em escala nacional e internacional. A produção dessas relações implica na 

reprodução de idéias, valores, princípios e doutrinas‖ (IANNI, 1979, p. 13). E,  

[...] a cultura do capitalismo aparece na fábrica, no governo, no 
exército, na igreja, no banco, na escola, no cinema, no teatro, no 
jornal, na televisão e outros núcleos de produção material e espiritual 
[...] é, em ampla medida, a ideologia do conjunto do sistema. (IANNI, 
1979, p. 25-26). 

 A educação sempre teve um papel central na formação vinculada de acordo 

com o establishment. Essas passagens indicam claramente o papel da educação 

para a integração da região na chamada revolução democrática em oposição à 

cubana ―totalitária‖. 

 Ianni (1988) revela a dependência em seus múltiplos aspectos, quais sejam, 

econômico, tecnológico, cultural, político e militar, que interfere na estrutura 

societária e condiciona o processo de desenvolvimento da região e a própria 

concepção de integração da América Latina, para a conservação das condições já 

instituídas. Nos marcos da dependência que se estabelece, ainda não há solução 

para os problemas com que se debatem os povos latino-americanos. Para além do 

modo como derramamos nosso sangue – que precisa ser desconstruído – é 

indispensável resgatar que laços nos constituem como ―irmãos‖, como latino-

americanos.  

 Romero (2007) analisa a vinculação dos Estados Unidos com a América 

Latina a partir de dois pontos de vista, um de caráter histórico e outro teórico. Para 

esse autor, a América Latina não é homogênea, senão diferente quanto à maneira 

como se devem abordar as relações com os Estados Unidos, desde posturas mais 

radicais contrárias até as mais favoráveis à integração:  

Para muchos países de América Latina, en este momento, Estados 
Unidos debe estar fuera de todos los esfuerzos de caráter regional 
(es dicir, la integración debe hacerse sin  Estados Unidos), y para 
otros países la integración debe tratarse en un marco donde la 
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participación de Estados Unidos tiene distintos grados pues para 
algunos es muy estrecha (como lo plantean ciertos países 
centroamericanos y los distintos procesos de TLC) y para otros debe 
ser mucho más laxa, como lo está planteando Brasil. (ROMERO, 
2007, p. 13-14) 25. 

 E acrescenta: ―Estados Unidos en este momento lo que está conseguiendo no 

es solamente una división en América Latina en el marco de la integración sino 

tambien que se fije una posición anti imperialista que está afectando esa relación‖ 

(ROMERO, 2007, p. 12). 

 Tratou-se, até agora, de dependência, subordinação e hegemonia, fatos que 

caracterizam a forma de acumulação capitalista desenvolvida nessa formação 

econômica e social, pela superexploração do trabalho, e que, por sua vez, vem 

definindo a ―essência‖ latino-americana, constituindo-se em determinações da 

integração nessa latitude. Na parte seguinte inscreve-se a discussão da integração 

da América Latina, passando por mecanismos constituídos a partir de acordos e 

tratados, que foram estabelecidos entre países, esboçando o processo histórico 

integracionista nos marcos desta região. 

 

1.3 Acordos e tratados visando à integração latino-americana: o processo 
histórico integracionista – passado, presente e tendência para o futuro  

 

Um galo sozinho não tece a manhã: ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro:  

de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro;  
e de outros galos que com muitos outros galos  
se cruzam os fios de sol de seus gritos de galo  

para que a manhã, desde uma tela tênue, se vá tecendo, entre todos os galos.  
E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, 

no toldo (a manhã) que plana livre de armação.  
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

  
João Cabral de Melo Neto. Tecendo a manhã. 

 

 ¿Volver a soñar: soño posible? América Latina por fazer, pois o que Bolívar 

não fez está por fazer entre os países de nossa América (MARTÍ apud PIVIDAL, 

2009). Países. Quantos e quais países para uma integração? Necessidade 

imperativa de recuperar Nuestra integración, sendo tecida, como versa o poeta, 
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 Perales, comentando o texto de Romero (2007), destaca os últimos resultados de Latinobarómetro 
sobre a percepção dos latino-americanos acerca da integração. Segundo os resultados da 
pesquisa, os latino-americanos avaliam que a integração é sumamente importante, mas falta 
confiança na relação com outros países, enquanto sócios.  
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entrelaçada por países, construída historicamente, em décadas anteriores, com 

propostas, acordos e tratados voltados à integração regional, tais como: a ALALC, 

ALADI, SELA, MERCOSUL, entre outros, chegando às recentes instituições 

integracionistas como a ALBA-TCP e a UNASUL. Como sinalizam os apontamentos 

levantados no início deste capítulo, esses se constituem em mecanismos 

integracionistas e se desenvolveram no âmbito de um capitalismo dependente e 

periférico, atendendo às necessidades não só de desenvolvimento econômico dos 

países da região latino-americana e caribenha, como também ao movimento do 

capital em nível internacional. 

 Recuperando o termo Nuestra integración, elucida-se que, conforme Araújo 

(2008, p. 113-114), ―[...] o processo de integração latino-americano foi iniciado no 

século XIX, após o movimento de independência dos países da região, seguindo os 

ideais de solidariedade continental e proteção recíproca contra a antiga metrópole‖. 

Por isso, ―A integração na América Latina é um tema que se confunde com o próprio 

processo de formação histórica dos países latino-americanos‖. 

 Miranda (1750-1816) é o precursor da luta pela liberdade associada à ideia de 

unidade: ―[...] formar de la América uma grande familia de hermanos‖ (MIRANDA, 

1971 apud BELUCHE, 2006, p. 8). Dessa forma, também se poderia resgatar a 

Pátria Grande de Bolívar, a ser consolidada se todos os países do continente 

fossem livres e integrados, constituindo uma grande nação26, soberana, capaz de 

enfrentar ameaças externas e de inventar alternativas para os problemas internos.  

 No exílio em Kingston, no Caribe, Bolívar conclamou, na Carta da Jamaica 

(1815), a criação de três federações na América Latina, sendo uma reunindo o 

México e a América Central, outra abrangendo o norte da América do Sul e, a última, 

o sul do continente. E aponta sua luta maior: a unificação latino-americana, ―Yo 

deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, 

menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria‖ (BOLÍVAR, 1815, p. 

8). Pois,  

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una 
sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el 
todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una 
religión debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que 
confederase los diferentes Estados que hayan de formarse; mas no 
es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses 
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 Sobre as lutas dos povos latino-americanos para reunir-se numa nação, consultar: Ramos (1973a). 
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opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. (BOLÍVAR, 
1815, p. 11). 

 E acrescenta: 

Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de 
nuestra regeneración [...] mas esta unión no nos vendrá por prodigios 
divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. 
América está encontrada entre sí, porque se halla abandonada de 
todas las naciones, aislada en medio del universo, sin relaciones 
diplomáticas ni auxilios militares y combatida por España. (BOLÍVAR, 
1815, p. 12). 

 A Gran Colombia, idealizada pelo Libertador, abrangia os territórios que hoje 

constituem a Venezuela, Colômbia (outrora Nova Granada), Equador, Panamá, e 

parte de territórios de outros países da América Central e do Sul: 

[...] surgiu em 1819 a Grã-Colômbia que perdurou até 1830, quando, 
do seu desmantelamento, surgiram a Venezuela, o Equador e a 
Colômbia, que abrangia também o Panamá. As tentativas de Bolívar 
de unir a este grande Estado latino o Peru e a Bolívia esbarrariam no 
acentuado regionalismo das suas lideranças. (MEIRELLES, 2008, p. 
162). 

 Bolívar se referia à importância da união entre os países latino-americanos, 

então independentes, para se defenderem contra um possível contra-ataque 

espanhol. Assim, surge a ideia da criação de uma Federação de Estados Latino-

Americanos, pois, 

O que realmente tocava a alma do Libertador era a idéia de uma 
federação das novas nações livres da América hispânica. A isso 
dedicou o principal de suas energias na segunda metade de 1826. 
No Congresso do Panamá deveria tomar corpo o seu sonho pan-
americano. ‗Tratava-se – esclarecia – de uma liga verdadeiramente 
americana, não formada apenas dentro dos princípios de uma 
aliança comum, ofensiva e defensiva. Deve ser mais rigorosa que a 
liga constituída recentemente na Europa contra as liberdades 
populares (a Santa Aliança)... Nossa sociedade há de ser de nações 
irmãs, unidas, fortes e capazes de enfrentar a agressão de potências 
externas‘. (CASTRO apud ARAÚJO, 2008, p. 114-115). 

 Conforme Maringoni (2004, p. 200), ―Influenciado pelos ventos e pela 

literatura da França revolucionária, Bolívar era não só um anticolonialista extremado, 

como um revolucionário de largo fôlego. Republicano e abolicionista [...]‖. Segundo 

Bossi (2001), às bandeiras republicanas da Revolução Francesa: Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade, a América Latina daria seu perfil: Unidade, Independência 

e Justiça Social. Bolívar descendia de parte da nobleza criolla na Venezuela, mas 

que não tinha o poder político (DÍAZ, 2006a; MARX, 1858). Sua percepção acerca 
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da forma de governo pode ser depreendida a partir do Manifesto de Cartagena, de 

1812, e do Discurso de Angostura, de 1819 (BOLÍVAR, 1812; 1819). 

 Também na direção de Bolívar estavam os ideais dos chilenos Juan Martínez 

de Rosas e Bernardo O‘Higgings e os argentinos Jose de San Martín e o Coronel 

Monteagudo, propugnando a realização de um Congresso Continental.  

 Em 1826, no Primeiro Congresso Americano, no Panamá27, essa ideia é 

aprofundada num projeto político mais amplo, de caráter continental (MEIRELLES, 

2008), no entanto, no Congresso, o papel anticolonial e anti-hispano-americano da 

burguesia comercial, aliada ao latifúndio, não só portenha, deu a tônica que a 

caracteriza até nossos dias: ―[...] la necesidad de garantizar la ‗libre concurrencia de 

la industria y la inviolabilidad de la propriedad‘‖ (BELUCHE, 2006, p. 25). Do 

Congreso Anfictitónico de Panamá surgiu o Tratado de União, a Liga e a 

Confederação visando sustentar, comum, defensiva e ofensivamente, se necessário, 

a soberania e independência de todas e de cada uma das potências confederadas 

da América contra toda dominação estrangeira, além de manter um exército de 60 

mil homens e esquadras navais no Atlântico e Pacífico (PARLATINO, [20--]a; 

BELUCHE, 2006). O Congresso ainda se reuniu em Lima em 1847, em Santiago em 

1856 Santiago e, por fim, em Lima em 1864. Nessa Conferência, Peru, Bolívia, 

Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Venezuela e Argentina discutiram a 

possibilidade de formação de uma confederação que se opusesse às intervenções 

norte-americanas na América Latina:  

Ao receio de que tentativas de novas dominações ou a 
reincorporação pelos Estados europeus da Santa Aliança pudessem 
ser intentadas, somou-se a ameaça representada pela adoção, a 
partir de 1823, da Doutrina Monroe pelos Estados Unidos da 
América, país de formação cultural, religiosa e política bastante 
distinta dos demais Estados americanos em formação ‗ao sul do Rio 
Grande‘, como eram vistos. (MEIRELLES, 2008, p. 162). 

 Como se vê, o ideal de Bolívar de criação de uma federação, posteriormente 

convertido em confederação, não se concretizou28. Apesar de inicialmente haver um 

sentimento de unidade e de solidariedade entre os povos que buscavam sua 

independência, aos poucos isso foi dando lugar às particularidades e à 
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 Sobre o Congresso do Panamá, os países que fizeram parte, bem como a vigência do ideário 
bolivariano na tarefa integracionista consultar: Díaz (2006a) e Luna (1973). 

 
28

 Sobre a América Latina e sua fragmentação em vinte Estados, repúblicas submetidas ao poder 
imperial, ver: Ramos (1973b). 
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individualização dos Estados, deixando dormente o almejado, expresso na 

conhecida frase de Bolívar: ―He arado en el mar‖, tarefa que parece ser 

empreendida após 140 anos (PARLATINO, [20--]b). Como abandonado que 

contempla as ruínas do ideal de unidade dos povos latino-americanos, Bolívar 

empreende sua viagem final pelo rio Magdalena rumo ao Caribe (MÁRQUEZ, 2009). 

O bolivarianismo e seus desdobramentos, no entanto, 
permaneceram vivos no imaginário dos povos das Américas Central 
e meridional e entre seus líderes políticos. Ele é freqüentemente 
entendido como a grande via em direção à emancipação econômica 
definitiva dos Estados da região [...]. (MEIRELLES, 2008, p. 164). 

 Em contraposição à perspectiva bolivariana de integração, ―Posteriormente, a 

Doutrina Monroe norte-americana foi utilizada para cunhar uma ‗identidade‘ entre os 

países americanos. Foi nesse contexto que o pan-americanismo se difundiu ao 

longo dos séculos XIX e XX‖ (ARAÚJO, 2008, p. 115) e os Estados Unidos 

passaram a impor sua visão de integração continental: uma integração subordinada. 

Conforme Bansart (2008, p. 148), a prática do postulado ―América para los 

Americanos‖, explicitava a intenção imperialista dos Estados Unidos de incorporar a 

totalidade das Américas sob seu mandato. Para Rivera (2005), nas Cumbres de las 

Américas é nítida a inspiração panamericanista-monroista que, por exemplo, exclui 

Cuba, considerado um país não ―democrático‖. Segundo Fombona (apud DÍAZ, 

2006a), não é a América de Bolívar a que nos convoca, senão a América de 

Washington que nos impõe sua hegemonia:  

Para impulsar el processo de dominación sobre nuestros países, 
organiza las conferencias Interamericanas o Panamericanas, la 
primera de las cuales se celebra em Washington en 1889. De allí 
nace una cadena que culmina con la constitución de la OEA en la IX 
Conferencia de Bogotá, em 1948, pasando por el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca de Río (TIAR), en 1947, 
ambos inscritos ya en la política imperialista de la ‗guerra fría‘. (DÍAZ, 
2006a, p. 11). 

 Essa visão foi discutida na Conferência de Washington entre 1889 e 1890 – 

em que os países latino-americanos rejeitam os pontos referentes à criação de uma 

união aduaneira –, resultando, em 1890, na criação da União Interamericana das 

Repúblicas Americanas. Outras conferências foram realizadas em 1902, 1906 e 

1910, levando à instalação de uma Secretaria Internacional das Repúblicas 

Americanas. A visão pan-americana acaba triunfando no século XX, ―[...] 
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encontrando-se em parte consagrada na Organização dos Estados Americanos 

(OEA)‖. (MEIRELLES, 2008, p. 164). 

 Inscrita nesse contexto,  

A integração econômica surge com suas características atuais 
apenas nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Enquanto a 
economia dos EUA expandia-se plenamente e o poder na URSS 
consolidava-se, a Europa perdia grande parte de suas colônias e as 
economias do continente estavam destroçadas, o que tornava ainda 
mais árdua a tarefa de reconstrução. A percepção de que somente 
com esforços conjuntos isto seria possível transformou a relação 
mantida entre os Estados. O Plano Marshall e a criação da OECE 
(Organização Européia de Cooperação Econômica) tiveram como 
principal finalidade a formulação e a execução de um programa de 
soerguimento econômico. (CELLI JÚNIOR apud ARAÚJO, 2008, p. 
116). 

 Ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial foram sendo criados pactos de 

integração de caráter comercial (BANSART, 2008). Dessa forma, a partir da década 

de 1950, a integração é intensificada com a conclusão dos Tratados de Paris, em 

1951, criando a Comunidade Econômica de Carvão e Aço (CECA) e dos Tratados 

de Roma, de 1957, que criaram a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a 

Comunidade Europeia da Energia Atômica (EURATOM). É esse é o período em que, 

na América Latina, a CEPAL irá promover políticas relacionadas ao desenvolvimento 

e crescimento econômico, via cooperação regional (ARAÚJO, 2008). A partir daí, 

várias propostas de integração da América Latina foram formuladas, nem sempre 

considerando a realidade interna de cada um dos países ou as circunstâncias de 

âmbito internacional. Nos quadros abaixo estão dispostos dados referentes aos 

mecanismos integracionistas na região da América Central, Caribe e América do Sul. 

 

QUADRO 1 – MECANISMOS INTEGRACIONISTAS NA AMÉRICA CENTRAL 
 

Mecanismo 
integracionista 

Ano de 
criação/tratado 

Países 
membros 

Estrutura 
institucional 

Observações 

Organização 
dos Estados 
Centro-
Americanos 
(ODECA) 

1951; elaboração 
da Carta de São 
Salvador, na 
Conferência da 
OEA   

Costa Rica, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicarágua e El 
Salvador 

Conferência 
de Chefes de 
Estados e 
Secretaria 
geral  

Nesta mesma década 
foram acordados 
tratados bilaterais, 
visando liberalizar o 
comércio 
intrarregional 

Mercado 
Comum Centro 
Americano 
(MCCA) 

1960; Tratado 
Geral de 
Integração 
Econômica 
Centro-
Americana, de 
Manágua* 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicarágua e 
Costa Rica 

Conselho 
Econômico 
Centro-
Americano, 
Conselho 
Executivo e 
Secretaria 

Seus antecedentes 
estão em 1958, 
assinatura do Tratado 
Multilateral de Livre 
Comércio e 
Integração e, em 
1959, a Convenção 
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Permanente Centro-Americana 
para Equalização de 
Tarifas de Importação 
e Exportação 

Sistema de 
Integração 
Centro-
Americano 
(SICA) 

1991; Protocolo 
de Tegucigalpa 
pelos Estados-
membros da 
ODECA e 
Panamá; é 
readequado em 
1993 pelo 
Protocolo de 
Guatemala 

Costa Rica, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras e 
Nicarágua  

Órgãos 
previstos pelo 
MCCA e 
Reunião de 
Presidentes, 
Conselho de 
Ministros, 
Comitê 
Consultivo, 
Parlamento 
Centro-
Americano 
(PARLACEN) 
e Corte de 
Justiça 

Objetiva a integração 
comercial, política, 
social, cultural e 
ecológica. O Panamá 
é observador do 
SICA. 

 
Fonte: Quadro elaborado com base em Oliveira (2008). 
* O tratado contou ―com apoio da AID. Com ele, integravam-se os mercados centro-americanos para 
aumentar as escalas de produção e atrair capital externo‖. Em 1974 é criado, sob instrumentalização 
imperialista, o Conselho de Defesa Centro-Americano (CONDECA), integrado pelos exércitos locais 
com direção do Pentágono (SANTOS, 1993, p. 122). 

 

QUADRO 2 – MECANISMOS INTEGRACIONISTAS NA REGIÃO DO CARIBE 
 

Mecanismo 
integracionista 

Ano de 
criação/tratado 

Países membros Estrutura 
institucional 

Observações 

Mercado 
Comum da 
Comunidade do 
Caribe 
(CARICOM) 

1973; 
 Tratado de 
Chaguaranas 

Antígua e Barbuda, 
Belize, Dominica, 
Granada, Guiana, 
Haiti, Jamaica, 
Montserrat, St Kitts 
e Nevis, Santa 
Lúcia, São Vicente 
e Granadina, 
Suriname e 
Trindade e Tobago 

Conselho, 
Secretariado e 
Corte 
 (art. 63º do 
Tratado) 

São membros 
associados: 
Anguilla, 
Bermuda, Ilhas 
Virgens Britânicas, 
Ilhas Cayman e 
Ilhas Turc e 
Caicos 

Organização do 
Tratado de 
Cooperação 
Amazônica 
(OTCA) 

2002; 
 Tratado de 
Cooperação 
Amazônica 

Reúne os países 
amazônicos numa 
política comum de 
preservação e 
desenvolvimento 
regional. Bolívia, 
Brasil, Colômbia, 
Equador, Guiana, 
Peru, Suriname e 
Venezuela 

Reunião de 
Ministros das 
Relações 
Exteriores, 
Conselho de 
Cooperação 
Amazônica, 
Secretaria  
Pro Tempore e 
Permanente, 
Comissões 
Nacionais 
Permanentes e 
Especiais da 
Amazônia* 

Seu processo de 
consituição 
remonta, em 
1988, o Protocolo 
de Emenda ao 
Tratado de 
Cooperação 
Amazônica de 
1978. 

 
Fonte: Quadro elaborado a partir de Oliveira (2008) e Gomes (2008). 
* Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Assuntos Indígenas, Saúde, Transporte, Infraestrutura e 
Comunicações, Turismo e Educação 
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QUADRO 3 – MECANISMOS INTEGRACIONISTAS NA AMÉRICA DO SUL  
 

Mecanismo 
integracionista 

Ano de 
criação/tratado 

Países membros Estrutura 
institucional 

Observações 

Associação 
Latino-
Americana de 
Livre Comércio 
(ALALC)  

1960; Tratado de 
Montevidéu 

Argentina, Brasil, 
Chile, México, 
Paraguai, Peru e 
Uruguai, 
posteriormente, 
aderiram: 
Colômbia, 
Equador, Bolívia 
e Venezuela 

Conferência das 
Partes 
Contratantes, 
Comitê Executivo 
Permanente, 
Secretaria e 
Conselho de 
Ministros das 
Relações 
Exteriores 

Originada a partir 
do relatório do 
Grupo de Trabalho 
do Mercado 
Regional Latino-
Americano, criado 
a partir do Comitê 
de Comércio da 
CEPAL, em 1957  

Associação 
Latino-
Americana de 
Desenvolvimento 
Integrado 
(ALADI) 

1980; Tratado de 
Montevidéu 

Argentina, 
Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, 
Cuba (adere em 
1999), Equador, 
México, Paraguai, 
Peru, Uruguai e 
Venezuela 

Conselho de 
Ministros das 
Relações 
Exteriores, 
Conferência de 
Avaliação e 
Convergência, 
Comitê de 
Representantes e 
Secretaria Geral  

Organismo regional 
intergovernamental 

Pacto Andino ou 
Acordo de 
Integração Sub-
Regional Andino/ 
Comunidade 
Andina das 
Nações (CAN) 

1969*;  
Acordo de 
Cartagena, 
alterado em 
1996, pelo Ato de 
Trujillo, que 
modificou o 
Protocolo de 
Cartagena e o 
Pacto Andino se 
converteu na 
CAN  

Bolívia, 
Colômbia, 
Equador e Peru; 
Chile, Argentina, 
Brasil, Paraguai e 
Uruguai são 
países 
associados e 
México e Panamá 
são países 
observadores**  

Conselho 
Presidencial, 
Conselho de 
Ministros de 
Relações 
Exteriores, 
Comissão, 
Secretaria-Geral, 
Tribunal de 
Justiça, 
Parlamento 
Andino, Conselho 
Consultivo 
Empresarial e 
Laboral, 
Corporação 
Andina de 
Fomento (CAF), 
Fundo de 
Reservas, 
Universidade 
Andina Simón 
Bolívar, Conselho 
Simón Rodríguez 
e Conselhos 
Locais  

Sua criação 
remonta 1966, 
Declaração de 
Bogotá. Nasce sob 
inspiração e 
orientação dos 
princípios adotados 
pela ALALC e com 
o propósito de 
impulsionar a 
integração. Está 
estruturada pela 
resolução 563º de 
2003 da Comissão 
da Comunidade 
Andina que 
incorporou as 
modificações 
introduzidas no 
tratado original pelo 
Protocolo de Sucre, 
de 1997   

Sistema 
Econômico 
Latino-
Americano e do 
Caribe (SELA)  

1975; 
 Convênio 
Constitutivo de 
Panamá 

Argentina, 
Bahamas, 
Barbados, Belize, 
Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Cuba, 
Chile, Equador, 
El Salvador, 
Granada, 
Guatemala, 
Guiana, Haiti, 

Conselho Latino-
Americano, 
Secretaria 
Permanente e 
Comitê de Ação 

Organismo regional 
intergovernamental, 
com sede em 
Caracas. Instituição 
capaz de dar 
sustentação técnica 
ao processo de 
integração. 
Objetiva alinhar 
posições e 
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Honduras, 
Jamaica, México, 
Nicarágua, 
Panamá, 
Paraguai, Peru, 
República 
Dominicana, 
Suriname, 
Trindade e 
Tobago, Uruguai 
e Venezuela 

estratégias 
econômicas 
comuns da região, 
perante os países 
ou grupos de 
países em foros 
internacionais e 
impulsionar a 
cooperação e 
integração  

Grupo do 
Rio/Mecanismo 
Permanente de 
Consulta e 
Concertação 
Política 

1986;  
Declaração do 
Rio de Janeiro 

Brasil, Argentina, 
Bolívia, Chile, 
Colômbia, 
Equador, México, 
Panamá, 
Paraguai, Peru, 
Venezuela, 
Uruguai e um 
representante do 
CARICOM. Em 
2000, na Cúpula 
de Cartagena, 
aderem Costa 
Rica, El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua e 
República 
Dominicana  

Secretaria 
Pro Tempore e 
reunião de cúpula 
anual 

A fim de fortalecer 
e sistematizar a 
concertação 
política de seus 
membros, sendo 
viabilizado pelo 
contexto de 
democratização 
dos países latino-
americanos 

Parlamento 
Latino-
Americano 
(PARLATINO)  

1987 
(institucional); 
seu germe está 
em 1964, 
Declaração de 
Lima no Peru*** 

22 países da 
América Latina e 
Caribe. 

Assembléia, 
Junta Diretora, 
Secretaria Geral 
e Comissões 
Permanentes****. 
Tem 
personalidade 
jurídica 
internacional 

Organismo 
regional, 
permanente e 
unicameral, com 
composição 
proporcional aos 
partidos políticos 
ou grupos 
parlamentares dos 
respectivos 
Congressos 
Nacionais. Sede 
permanente no 
Memorial da 
América Latina, em 
São Paulo, desde 
1993 

Mercado Comum 
do Sul 
(MERCOSUL)  

1991;  
Tratado de 
Assunção - 
subscrito no 
âmbito da ALADI, 
como Acordo de 
Complementação 
Econômica 18  

Argentina, Brasil, 
Paraguai e 
Uruguai; Chile, 
Bolívia, Peru, 
Equador e 
Colômbia são 
membros 
associados; 
Venezuela em 
processo de 
adesão desde 
2006 

Conselho, Grupo, 
Comissão de 
Comércio e 
Parlamentar 
Conjunta, Foro 
Consultivo 
Econômico-Social 
e Secretaria 
(órgãos 
disciplinados pelo 
Protocolo de 
Ouro Preto); 
Tribunal 

Possui 
personalidade 
jurídica 
internacional. No 
que tange a 
educação, conta 
com o Setor 
Educacional do 
MERCOSUL 
(SEM), abrangendo 
a educação básica, 
superior, 
tecnológica e 
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Permanente de 
Revisão e 
Administrativo-
Trabalhista 
(Protocolo de 
Olivos, de 2002); 
e Parlamento   

escolas bilíngües 
de fronteiras 

Iniciativa para a 
Integração da 
Infraestrutura 
Regional Sul-
Americana 
(IIRSA)  

2000;  
Reunião de 
Presidentes da 
América do Sul, 
em Brasília 

Argentina, 
Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, 
Equador, Guiana, 
Paraguai, Peru, 
Suriname, 
Uruguai e 
Venezuela 

Comitê de 
Direção Executiva 
e de 
Coordenação 
Técnica, 
Coordenações 
Nacionais, 
Grupos de 
Trabalho: 
Processos 
Setoriais e Eixos 
de integração 
***** e Secretaria 

Enfatiza a 
necessidade de 
desenvolvimento 
da infra-estrutura 
física da 
integração, nos 
elementos de 
transporte, 
telecomunicações e 
energia 

Comunidade 
Sul-Americana 
de Nações 
(CSN)/ União de 
Nações Sul-
Americanas 
(UNASUL) 
 
 

2004; 
Declaração de 
Cusco e na 
Declaração de 
Ayacucho, na III 
Reunião de 
Presidentes da 
América do Sul 

Argentina, Brasil, 
Colômbia, 
Guiana, 
Paraguai, 
Uruguai, Bolívia, 
Chile, Equador, 
Peru, Suriname e 
Venezuela; 
México e Panamá 
são países 
observadores 

Organização 
dotada de 
personalidade 
jurídica 
internacional. 
Conta com 
Reuniões: anuais 
de Chefes de 
Estado e de 
Governo, 
semestrais de 
Chanceleres e 
ministeriais 
setoriais, 
Comissão de 
Altos 
Funcionários e 
Secretaria 
Pro Tempore 

Consituída a partir 
da iniciativa 
brasileira do 
governo Lula e da 
aproximação entre 
o MECOSUL e a 
CAN. Objetiva 
construir a 
integração política, 
social, econômica, 
ambiental e de 
infra-estrutura. 
Adquire a 
denominação de 
UNASUL

29
 em 

2007, na 1° 
Reunião Energética 
da América do Sul.  

 
Fonte: Quadro elaborado com base em ALALC (1960), ALADI (1980; 2010a; 2010b), CAN (1969; 
2010), SELA (2006; 2010), PARLATINO, ([20--]a), MERCOSUL (1991; 1994), IIRSA (2010), CSN 
(2010), UNASUR (2008), Santos (1993), Araújo (2008), Menezes (2008) e Meirelles (2008). 
* Em 1969 é iniciado o processo de flexibilização do multilateralismo da ALALC, propiciado pela 
assinatura do Protocolo de Caracas, que admite o fracasso das metas originais e permitiu o 
bilateralismo. O Pacto Andino nasce com esse respaldo, dentro da ALALC, pelas Resoluções 203º e 
222º (SANTOS, 1993).  
** Em 1973, a Venezuela adere a CAN e em 2006 se retira. Em 1976, Chile denuncia o acordo, sobre 
o tratamento comum às inversões estrangeiras. A retirada chilena se deu pela priorização de políticas 
nacionais em detrimento dos objetivos de longo prazo visados pela integração, que é uma das 
ameaças a implementação dos objetivos elencados pela CAN.  

                                                 
29

 Objetiva, conforme o artigo 2º, ―[...] construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de 
integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando 
prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el 
financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad 
socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y 
reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los 
Estados‖ (UNASUR, 2008, p. 2). 
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*** Tem entre seus fundadores, delegado pela Venezuela, Luis Beltrán Prieto Figueroa, cujo 
pensamento tem grande influência na proposição conceitual e pedagógica da educação bolivariana. 
**** Comissões Permanentes: de Assuntos, Políticos, Municipais e de Integração; de Assuntos 
Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional; de Segurança Cidadã, Combate e 
Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo e Crime Organizado; de Educação, Cultura, Ciência, 
Tecnologia e Comunicação; de Saúde; de Direitos Humanos, Justiça e Políticas Carcerárias; de 
Eqüidade de Gênero, Infância e Juventude; de Serviços Públicos e Defesa do Usuário e do 
Consumidor; de Trabalho, Previdência Social e Assuntos Jurídicos; de Agricultura, Pecuária e Pesca; 
de Energia e Minas; de Meio Ambiente e Turismo; de Povos Indígenas e Etnias. 
***** São eixos de integração e desenvolvimento: Andino, do Amazonas, Peru-Brasil-Bolívia, 
Capricórnio, Escudo Guianês, Andino do Sul, Interoceânico Central, MERCOSUL-Chile, Hidrovia 
Paraná-Paraguai e do Sul. Abrange 335 projetos financiados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), CAF e Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata 
(FONPLATA). 

  

 Os quadros esboçam dados e aspectos dos mecanismos integracionistas 

latino-americanos, com exceção da ALBA-TCP, que será abordada no item 

subsequente. Na perspectiva de uma integração como estratégia de industrialização, 

apontada pela CEPAL, podem ser relacionadas as formulações iniciais que 

objetivaram a integração, em especial na América do Sul. Dentre elas, a ALALC 

previa o estabelecimento de uma zona de comércio livre, pela ampliação do 

tamanho dos mercados e expansão do comércio recíproco, no prazo de 12 anos, 

nos moldes do Mercado Comum Europeu, que deveria ser a base para a criação de 

um mercado comum latino-americano. Esta associação não conseguiu alcançar seu 

objetivo central – pela preponderância dos interesses nacionais sobre os regionais, 

falta de execução direta dos órgãos decisórios, adoção de uma integração 

eminentemente comercial – e foi, na década de 1980, substituída por uma nova 

organização, mais abrangente e flexível, a ALADI (ARAÚJO, 2008). 

 Embora os princípios orientadores da ALADI, para constituir um mercado 

latino-americano, de pluralismo, convergência, flexibilidade, tratamentos 

diferenciados e multiplicidade,  

O Tratado de Montevidéu de 1980 coloca a visão comunitária 
regional em nítido segundo plano e reforça a supremacia dos 
interesses individuais dos países-membros. Limitam-se 
compromissos multilaterais a fim de que os países possam conservar 
seu poder de decisão para continuar a privilegiar as relações com os 
países desenvolvidos. (BARBOSA apud ARAÚJO, 2008, p. 131). 

 Conforme Barboza (2009), a CEPAL vê a integração como chave para o 

desenvolvimento. Logo, nos termos da ALALC e, posteriormente, da ALADI, a 

integração econômica regional aceleraria o desenvolvimento, o que acaba 

potencializando o sentido ideológico do desenvolvimento, uma vez que o 
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crescimento econômico melhoraria qualitativamente as condições sociais na região 

integrada, deixando de serem subdesenvolvidas, desconsiderando, assim, as 

relações entre centro e periferia do sistema capitalista e a dinâmica de dependência 

imposta: 

La CEPAL [...] demonstro que el único camino cierto para salir del 
subdesarrollo se fundamentaba en la creación de un gran mercado 
ampliado latinoamericano, coordinado política y económicamente. 
Quedó claro que no es posible el desarrollo sin integración ni 
integración sin desarrollo. (PARLATINO, [20--]b, p. 11).  

 Vale salientar que, de acordo com Estay (2001), na década de 1980 há uma 

deteriorização de distintos esquemas de integração e a reformulação dos conteúdos 

do esforço integrador, pois falta correspondência entre  

[…] el tipo de integración impulsado en los años cincuenta a setenta 
[ou seja, mecanismo para ampliação dos mercados e para novas 
etapas do processo de substituição de importações que]  [...] poco o 
nada tenían que hacer en el interior del nuevo proyecto de economía 
y sociedade que se comienza a imponer en América Latina [...] el 
proyecto neoliberal de los años ochenta y noventa [o regionalismo 
aberto]. (ESTAY, 2001, p. 111). 

 O regionalismo aberto pretende combinar integração regional, liberalização 

comercial e intensificação dos vínculos econômicos com o exterior, a partir do 

suposto teórico de que se alcançaria maior competitividade e a garantia da inserção 

na economia mundial via integração preferentemente neoliberal, dirigida desde 

afuera, diga-se ALCA ou anexação, que predominou na América Latina nos últimos 

anos (MOLINA, 2007) e que a CEPAL postulou na década de 1990 (ESTAY, 2001). 

 A CEPAL (2010, p. 36) afirma a necessidade de integração regional e o 

desafio dos esquemas de integração seria renovar-se a serviço de uma melhor 

inserção internacional: ―Al profundizarse la integración en el marco del regionalismo 

abierto, esta actúa como factor de competitividad, complementando la inserción en 

los principales mercados internacionales con el estímulo del comercio intrarregional‖.  

 Barbosa (1991), ao discorrer sobre a integração regional, esclarece que esse 

processo estaria vinculado a um movimento mais amplo de reestruturação de forças 

que configuram o quadro político, econômico, financeiro e comercial mundial. Por 

isso, o autor explicita que discutir a integração latino-americana é uma tarefa que 

não pode estar dissociada da análise sobre os efeitos dessas mudanças na sua 

realidade interna e da sua posição no cenário mundial. 

 Sobre a CAN vale observar seu estabelecimento a fim de  
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[...] proteger algumas economias nacionais mais débeis da região da 
influência e agressividade dos interesses econômicos argentinos, 
brasileiros, mexicanos e norte-americanos, foi visto por alguns 
governos ou seus ideólogos, principalmente nos Estados Unidos e 
Brasil, como um desvio da solidariedade interamericana. (IANNI, 
1979, p. 138).  

 Após a retirada da Venezuela para aderir ao MERCOSUL, embora a tentativa 

de reativar o processo de uma agenda multidimensional de integração, a CAN30 

atravessa um período de crise31 (USECHE, 2008):  

Defensor do bolivarianismo e da retomada do ideal da Federação de 
Estados Americanos, o atual governante da Venezuela preferiu 
priorizar a aliança com duas das mais fortes economias do 
continente a manter seus compromissos sub-regionais andinos. 
(MEIRELLES, 2008, p. 171). 

 Para Jáuregui (2007), a gestão e a política da administração dos governos 

Chávez estão voltadas ao exterior, uma política integracionista que concerne ao 

antigo anseio de uma pátria americana. Relança a pretensão de que a Venezuela 

seria fator principal da integração continental. Trata-se de uma integração que é 

visualizada a partir do social e do cultural, situando a educação na cultura nacional 

para constituir-se num dos eixos fundamentais para a incorporação da sociedade 

venezuelana nos processos de integração em curso na região latino-americana e 

caribenha. Nesse sentido, o referido autor procura compreender as possibilidades da 

educação como mecanismo para a projeção do país no cenário internacional, ou 

seja, dito de outra forma, a integração por meios educativos, como a luta contra a 

pobreza e o analfabetismo. 

[…] la educación y principalmente la escolar,  se erige en uno de los 
ejes principales de las políticas públicas nacionales para asegurar la 
cohesión y la inclusión social.  Y desde al menos los años cincuenta, 
pasa a constituirse en uno de los vectores principales  de las 
iniciativas de integración cultural que vive el continente, con mayor 
acento,  en las dos últimas décadas, cuando menos. (JÁUREGUI, 
2007, p. 44). 
 

 De acordo com esse autor, haveria dois eixos fundamentais da política 

internacional da nação a partir de 1999: a integração latino-americana e o 

internacionalismo solidário, sobre o qual Jáuregui (2007) questiona se seria 

proletário. Além desses eixos, haveria um terceiro, o anti-imperialismo. O autor 

                                                 
30

 Para mais informações sobre a CAN, ver: Pinto e Braga (2006). 

31
 Essa crise é abordada por Useche (2008) e Ramírez (2007).  
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supracitado explicita que há um projeto bolivariano que se choca com outros no 

continente, como, por exemplo, o projeto da CAN. Para o autor, uma das 

implicações da decisão de abandonar a CAN, enquanto ―[...] la experiencia de 

integración económica y cultural más antigua y aparentemente beneficiosa para los 

intereses nacionales, es la forma que asumirá como explicación en el currículo vivo 

que opera en las escuelas‖. E assinala que a primeira percepção sobre as 

consequências educativas da decisão de abandonar a CAN, para entrar no 

MERCOSUL – que, de acordo com o autor, teria poucas referências sobre 

integração por meio educativo –, indica que a melhor opção seria permanecer na 

CAN pela criação da Universidad Andina Simón Bolívar, entre 2005-2006, com a 

participação de parlamentares venezuelanos (JÁUREGUI, 2007). Outra questão diz 

respeito à redução dos impactos dessa saída no Convênio Andrés Bello32. Poucos 

dias após à retirada, Navarro33 (apud JÁUREGUI, 2007) explicita que este 

Parlamento impulsionará a Universidade com vistas a popularizar o tema da 

integração, pois, dentre as prioridades, está o tema do ensino. Na época, em 2006, 

o ministro de Educação e Esportes, Istúriz (apud JÁUREGUI, 2007) ressaltou a 

assimilação dos jovens ao conceito integracionista, indicando que o objetivo dos 

Liceus Bolivarianos seria engendrar que os estudantes se sintam cada vez mais 

latino-americanos.  

 Por outro lado, para Jáuregui (2007), a entrada no MERCOSUL seria uma 

oportunidade para aprofundar a integração sul-americana mediante a participação 

protagônica, ainda que esse mecanismo tenha um desenvolvimento menor que a 

CAN em matéria de educação e cultura. Jáuregui (2007) observa que a saída da 

CAN significou: 1) o início da separação de outros mecanismos de integração e 2) a 

conversão do fortalecimento da ALBA-TCP como o principal vetor de gestação e 

política pública internacional. No que toca ao primeiro significado, a Venezuela 

ratificou sua decisão de retirar-se do G-3 (Grupo dos Três: Colômbia, México e 

Venezuela), adotando a posição fundamentada nos princípios de integração latino-

americana, cooperação e solidariedade, estabelecidos na Constituição. No segundo, 
                                                 
32

 Esse convênio, de raiz andina, tem como linhas de trabalho: ciência e tecnologia, cultura e 
educação. É uma organização internacional de caráter intergovernamental, que favorece o 
fortalecimento dos processos de integração e a configuração e desenvolvimento de um espaço 
cultural comum, contando com 12 países, entre eles o Panamá, a Espanha, Cuba e Paraguai 
(JÁUREGUI, 2007). 

33
 Navarro foi ministro da Educação, ministro da Educação Superior e, posteriormente, de Ciência e 
Tecnologia, nos governos Chávez, e deputado no Parlamento Andino. 
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a agenda internacional do governo passa pela ALBA-TCP, que teria uma dimensão 

educativa e cultural mais ampla que o MERCOSUL: trabalho conjunto, em 

coordenação com outros países latino-americanos para eliminar o analfabetismo, 

utilizando métodos de aplicação massiva (Yo sí puedo); intercâmbio e colaboração 

na assistência em métodos, programas e técnicas do processo docente-educativo, 

entre outros34: 

La tesis fundamental que acompaña al tipo de integración que se 
impulsa desde Venezuela se vincula a la maximización del 
intercambio cultural,  social y político, en detrimento, incluso, del 
económico que suele ser la necesidad básica que anima las 
experiencias integradoras del mundo conocido. (JÁUREGUI, 2007, p. 
84). 

 No que se refere ao PARLATINO, seus membros são designados do Senado 

ou Congressos Nacionais, com uma exceção: 

[…] Venezuela es el único país de los 22 países que componen el 
Parlamento Latinoamericano que elije su deputado popularmente, 
democráticamente en las bases […]  el pueblo venezolano elige a 
sus representantes directamente, por voto popular y secreto. 
(SANTIAGO; GIMENEZ, 2010, p. 1)35. 

 Em setembro de 2010 foram realizadas eleições parlamentares na Venezuela 

e juntamente para o PARLATINO. O grupo parlamentar venezuelano do 

PARLATINO tem 12 representantes, sendo um indígena, para o mandato de 5 anos.  

 O Parlamento, em cada uma das suas respectivas sedes por países, discute 

as denominadas leis-marco, proposições que, quando aprovadas, orientam todos os 

países. Valoriza conteúdos de história ligados à identidade dos povos, língua, 

miscigenação, identificação e união latino-americana. Os valores desenvolvidos na 

dinâmica de trabalho nos centros educativos envolvem: 

[…] la identidad de nuestro pueblo, […] lo hino americano, lo que es 
todos los elementos afro descendientes, o sea que somos un pueblo 
mestizo […] entonces eso nos une, es otro elemento que nos integra. 
[…] que fuimos ocupados por potencias extranjeras […] queriendo 
aniquilar nuestra cultura, entonces eso también nos une. Y otra cosa 
nos une, que todos fuimos, en la mayoría de los casos, exportadores 
de materia prima, […] que existe un imperio que para nosotros, más 
que todo Estados Unidos, quiere mantener su calidad de vida a costa 

                                                 
34

 Mediante um convênio de integração da ALBA, Convênio de Cooperação Cuba-Venezuela, estes 
dois países executam 19 projetos educativos para fortalecer esse setor no país (JÁUREGUI, 2007).  

35
 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 8/10/2010. Marcos Santiago e Ilda Gimenez são, 
respectivamente, o assessor e a assistente do deputado Vidal Cisneros, presidente da Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia do PARLATINO, do grupo parlamentar venezuelano. 
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de la nuestra […] que, tenemos muchas cosas que nos identifican: 
nos identifica la lengua. (SANTIAGO; GIMENEZ, 2010, p. 8). 

 O PARLATINO tem estreitas relações com os demais parlamentos sub-

regionais: Parlamento Andino, Parlamento Centro-Americano, Parlamento do 

MERCOSUL, Parlamento Amazônico e Parlamento Indígena, além de vincular-se 

aos parlamentos de cada país e a organismos internacionais. Objetiva a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos, opondo-se às ações imperialistas. 

Estuda, debate e formula políticas para solucionar os problemas sociais, 

econômicos, culturais e de política externa da UNASUL (BANSART, 2008). Com a 

perspectiva integracionista pelo conhecimento, em 1993, foi criada, pela junta 

diretiva do PARLATINO, no México, a Universidade Latino-Americana e do Caribe 

(ULAC). A Universidade teve sua sede principal em Brasília até 2004, quando a 

sede central passa a ser na Venezuela, contando, então, com sede alterna em 

Brasília, Panamá e na Colômbia em fase de estabelecimento. É uma Universidade 

de pós-graduação, que utiliza convênios com outras universidades de diversos 

países da América Latina e Europa. A ULAC busca concretizar o processo de 

integração e desenvolvimento político, econômico e social. Dentre seus projetos há 

o de um Observatório da América Latina e Caribe:  

La idea es integrar a toda América latina y el Caribe a través del 
conocimiento, logrando utilizar las herramientas existentes a través 
de convenio con los estilos medio que existen en las distintas 
universidades, en los distintos países, para apoyar el desarrollo del 
programa tales como la inclusión en la educación, disminuir la 
pobreza, utilizar por los medios tecnológicos […] la universidad busca 
concretizar los procesos de integración y de desarrollo tanto político, 
económico, salud y educación en América latina y en Caribe. Para 
ello son elaborados varios proyectos, uno de ellos son: el Proyecto 
de Observatorio, que viene a ser un termómetro, un barómetro, que 
va a permitir, que va establecerse a través de redes de diferentes 
universidades en la América latina y el Caribe […] Para que sirva de 
termómetro para ayudarle los gobiernos regionales, para la 
formulación de políticas públicas en las áreas de la salud, educación, 
población, economía […]. (MOSTAFFA, 2010)36. 

 Com o enfraquecimento da ALADI e o amadurecimento da ideia de um ―novo‖ 

processo de integração, foi criado, no âmbito da ALADI, o MERCOSUL, que nasce 

como relação comercial (MENEZES, 2008). Em 2006, a Venezuela, que sai da CAN, 

inicia o processo de adesão atualmente referendado pelos congressos argentino e 

                                                 
36

 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 14/10/2010. Olga Durán de Mostaffa é reitora da ULAC. 
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paraguaio e aprovado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro 

(XAVIER, 2009)37. O Protocolo de Adesão, assinado em Caracas, estabelece um 

prazo de quatro anos para a Venezuela se adaptar às regras aduaneiras do bloco, 

adotar a Tarifa Externa Comum e as normativas38. Para que o protocolo seja posto 

em prática é necessário, porém, que os países membros o ratifiquem. Embora esse 

entrave, a Venezuela já é membro pleno desde a assinatura do Protocolo, conforme 

o artigo 8º, que prevê primeiro a adequação do país às normas do MERCOSUL, 

para, depois, fazer parte do mesmo. No Protocolo está explícita ―[...] la importancia 

de la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, para la 

consolidación del proceso de integración de América del Sur en el contexto de la 

integración latinoamericana‖ (MERCOSUL, 2006, p. 1). 

 O bloco, dessa forma, passa a ter ―[...] mais de 250 milhões de habitantes, 

uma área de 12,7 milhões de km², um PIB superior a US$ 1 trilhão e um comércio 

global superior a US$ 300 bilhões‖. O MERCOSUL não mais se restringe ao Cone 

Sul, mas adquire um contexto regional, do Caribe à Patagônia, o que dá uma 

amplitude ao bloco (BACOCCINA, 2006, p. 3 apud LOPES; HITNER, 2009, p. 172). 

 Conforme o discurso do presidente brasileiro na cerimônia de assinatura do 

Protocolo: 

A adesão da Venezuela ao Tratado de Assunção é mais do que um 
voto de confiança na formação de nosso projeto comum. A expansão 
de nosso bloco até o Caribe reforçará a percepção de que o 
Mercosul é uma realidade continental e ajudará a visualizar o 
Mercosul como a espinha dorsal da integração da América do Sul. 
(SILVA, 2006, p. 1 apud LOPES; HITNER, 2009, p. 173). 

 Para Lopes e Hitner (2009), a perspectiva brasileira é tanto econômica quanto 

estratégica, haja vista que há um novo mercado importador para os produtos 

brasileiros, a possibilidade de uma integração energética, além de que a Venezuela 

é um país politicamente importante na América do Sul.  

 Já sob a perspectiva venezuelana, a entrada ao MERCOSUL pode ser 

analisada, segundo Lopes e Hitner (2009), a partir de dois aspectos. Ou seja, a 

                                                 
37

 A Decisão nº 598 autoriza a Venezuela a ingressar ao bloco. Nos anos de 1990, o país compunha 
o G-3, dissolvido posteriormente (RAMÍREZ, 2007). 

38
 A partir de 2010, Brasil e Argentina não cobrarão mais tarifas de importação dos produtos da 
Venezuela, com exceção de uma lista de mercadorias sensíveis. O ano 2012 traz a vez de as 
exportações brasileiras e argentinas, com a mesma exceção a produtos sensíveis, entrarem com 
tarifas zero na Venezuela. Paraguai e Uruguai são beneficiados com tarifa zero desde a assinatura 
do protocolo (LOPES; HITNER, 2009).  
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possibilidade de um mercado para adquirir produtos, ao mesmo tempo em que 

haveria novos países compradores de petróleo, tentando diminuir a dependência em 

relação aos Estados Unidos e construindo a possibilidade de deixar de vender 

petróleo às empresas norte-americanas, o que poderia aumentar a tensão 

venezuelana quanto ao projeto político do MERCOSUL, buscando forjar um novo. 

Além desse aspecto, a atuação da Venezuela no bloco aproxima Caracas à Brasília 

e a Buenos Aires, pilares do MERCOSUL: ―[...] a aproximação de Chávez a Lula 

busca uma legitimidade às ações venezuelanas dentro de um contexto maior de 

integração latino-americana, totalmente condizente, neste sentido, com a política 

externa brasileira de integrar o subcontinente‖ (LOPES; HITNER, 2009, p. 174).   

 Para Uharte (2008), o MERCOSUL não pode ser considerado como um 

exemplo de integração alternativa, que não se guie meramente por relações 

comerciais, mas oferece muitas oportunidades para impulsionar uma integração 

latino-americana relativamente independente dos desígnios estadunidenses. Essa 

ideia é reforçada pela presença do Brasil e da Argentina, dois gigantes do 

subcontinente. Conforme Dierckxsens (2008), o MERCOSUL é um projeto de 

desconexão do processo de anexação econômica impulsionada pelos Estados 

Unidos. Opõe-se à ALCA, mas é regido pelo princípio de competitividade e, a rigor, 

não representa um projeto de esquerda. 

 O ponto de partida para o aprofundamento desse processo integracionista no 

subcontinente é a ALBA-TCP, em que o social é preponderante – ―El horizonte del 

ALBA es una América Latina para los latinoamericanos con lazos solidarios‖ 

(DIERCKXSENS, 2008, p. 8) – e a Petroamérica, que é, nos termos de Molina 

(2007), como um gigante petroleiro latino-americano39 e que está voltada à 

integração energética em termos de petróleo, gás e biocombustíveis. A 

Petroamérica abarca os componentes: Petrosul, Petrocaribe (ambas de 2005) e 

Petroandina (de 2007). A essas iniciativas, reunidas sob a denominação de 

Petroamérica (exploração, produção, refino, transporte de petróleo e construção de 

oleodutos), há que se agregar a Petroquímica do Sul (BANSART, 2008): 

Os eixos principais dessa estratégia são, em primeiro lugar, a ideia 
de uma liderança venezuelana com a finalidade de fomentar a 
integração bolivariana. Em segundo lugar, como vimos 
anteriormente, a constituição de um ‗eixo Sul‘ junto com o Brasil e a 
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 Sobre a Petroamérica e o petróleo na Venezuela consultar: Rodríguez (2004). 
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Argentina, como primeiro passo para a constituição de um mundo 
multipolar. Por último, uma reformulação do Mercosul para privilegiar 
o tema dos chamados ‗deficits sociais‘, bem como atribuir maior 
importância aos conteúdos políticos. Do ponto de vista venezuelano, 
os temas comerciais e econômicos passariam a ter um papel 
secundário. (JÁCOME, 2007, p. 82 apud LOPES; HITNER, 2009, p. 
174). 

 Os projetos de integração venezuelanos ―[...] são sempre de caráter político, 

ou seja, motivados por razões de poder, com o objetivo de aumentar o poder dos 

Estados do subcontinente, diminuindo sua dependência, além de frear a dominação 

política dos EUA na região‖. Por isso, o governo Chávez ―[...] busca uma integração 

sul-americana bolivariana (ainda que fora da Alba) para que sirva de barreira a 

eventuais políticas bolivarianas no interior da Venezuela‖ (CARMO, 2007 apud 

LOPES; HITNER, 2009, p. 174-175). 

 No que toca ao MERCOSUL, um dos principais objetivos perseguidos pelo 

bloco é trabalhar pela livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os 

países (MERCOSUL, 1991), contudo a história já demonstrou que a liberdade 

comercial nada tem de justiça social. Na direção apontada pelo Tratado de 

Assunção, de elaborar e executar políticas direcionadas à integração regional, 

harmonizando o aparato jurídico-burocrático, foram realizados estudos, fóruns e 

encontros de ministros e assinados decretos e diretrizes que culminaram no Tratado 

de Ouro Preto, de 1994. Conforme o artigo 34º dispõe de personalidade jurídica de 

direito internacional (MERCOSUL, 1994), ao MERCOSUL coube regulamentar a 

estrutura institucional e a função dos seus principais órgãos de tomada de decisão 

em favor da integração, visando à organização de um livre mercado que deveria 

propiciar o desenvolvimento econômico e social à região (BARBOZA, 2009)40. 

 Em 2002 entrou em vigor o Acordo de Complementação Econômica (ACE)41 

nº 56, entre o MERCOSUL e a CAN, baseado na convergência gradual entre esses 

                                                 
40

 Conforme Barboza (2009), o setor governamental pensa a integração regional e a elite burguesa, 
ligada ao setor exportador, também, a integração econômica regional como resposta às crises do 
capitalismo contemporâneo do século XX. Na dinâmica econômica em blocos – em que grandes 
economias mundiais estão envolvidas em processos de integração econômica: Europa, NAFTA, 
Ásia, CER, África, SADEC, na América Latina, MERCOSUL – os países da América Latina 
discutem a base de um desenvolvimento regional, trabalhando pela integração efetiva de seus 
mercados. O volume da economia seria suficiente para justificar a integração regional: o 
MERCOSUL representa 70% do território, 64% da população e 60% do PIB da América do Sul.  

41
 O ACE é um mecanismo que permitiu a criação de associações e organizações no âmbito regional. 
Entre suas finalidades está a de promover a liberalização do comércio recíproco entre os países 
signatários do acordo. Foi destaque da ALADI, que além de instituir os ACEs, instituiu outros 
mecanismos de âmbito parcial, bilateral ou plurilateral, tais como: os Acordos Comerciais, os 
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dois blocos que, aos poucos, iria permitindo a integração econômica e social entre 

os países, caracterizada por um sentimento defensivo marcante frente às pressões 

norte-americanas para a formação da ALCA em negociação, desde 1995, ―[...] como 

parte da estratégia de manutenção da hegemonia política e econômica dos Estados 

Unidos, ‗que realizariam seu desígnio histórico de incorporação subordinada da 

América Latina a seu território econômico e a sua área de influência político-militar‘‖ 

(GUIMARÃES apud BANDEIRA, 2010, p. 6), ou seja, a ALCA enquanto uma 

integração subordinada, nos termos de Cano (apud JARAMILLO, 2008). O Acordo 

supracitado previa atingir uma zona de livre comércio ao final de 2003, mas não foi 

concretizado. 

 Para Romero (2009, p. 219), ―El IIRSA y el ALCA son dos caras de la misma 

moneda. El IIRSA desarrolla la infraestrutura, en tanto que el ALCA establece las 

nuevas regulaciones jurídicas y administrativas‖. Ou seja, é um projeto que vai na 

contramão de uma integração entre povos ―[...] hacia dentro, que significa nuevas 

formas de organización política y outro tipo de desarrollo económico y social‖ 

(ROMERO, 2009, p. 224). 

 Conforme Romero (2009, p. 219), a IIRSA surgiu como iniciativa do BID e do 

BM, como ―un instrumento que articule y enlace al continente en el marco del 

aperturismo del ALCA‖, herança do neoliberalismo. Segundo o autor, o Brasil busca 

ser o principal beneficiário da IIRSA na América Latina. Sua implementação 

significaria uma regionalização dos capitais de origem brasileira, com hegemonia do 

agronegócio e do setor de serviços e com forte participação do capital extrangeiro. 

Atualmente o Brasil compõe, entre outros, o bloco internacional com a Rússia, Índia, 

China e África do Sul (BRICS), uma estrutura inter-regional, expressão do ―novo 

meridionalismo‖. Para Mihailovic (2008)42, é um modelo que vai além do 

regionalismo e da globalização, uma aliança heterogênea de países com propósitos 

comuns, que buscam equilíbrio na estrutura do poder global limitando os poderes 

tradicionais dos blocos regionais hegemônicos. 

 No que tange ao SELA, vale mencionar o documento elaborado em 2008 pelo 

organismo, pois apresenta uma síntese dos mecanismos institucionais e dos 

                                                                                                                                                         
Acordos Agropecuários; e de âmbito regional: a Preferência Tarifária Regional, o Programa de 
Recuperação e Expansão do Comércio e as Listas de Abertura de Mercados (ARAÚJO, 2008). 

42
 Esse autor menciona que um exemplo do ―novo merdionalismo‖ seria o G-20, composto por países 
―em vias de desenvolvimento‖, que buscam descentralizar o poder e realizar acordos multilaterais. 
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acordos adotados pela CAN, MERCOSUL, CARICOM, SICA, ALBA e UNASUL, dos 

canais de participação dos atores sociais e de participação nos diferentes 

parlamentos. Também esboça apontamentos para um programa regional sobre a 

dimensão social da integração, com indicadores da América Latina e Caribe, em 

saúde, educação, moradia e trabalho, experiências de projetos vinculados a essas 

áreas e outros aspectos que precisam ser considerados, tais como: maior 

institucionalidade, articulação da agenda externa e interna com a integração 

regional, participação social e sentido de pertença, desenvolvimento de planos 

fronteiriços, efeitos das mudanças climáticas e dos desastres naturais (SELA, 2008). 

 Por conseguinte, no ano de 2010 foi proposto, pelo presidente venezuelano 

Chávez e em decisão com o apoio dos países que compõem a ALBA-TCP (2010a), 

um novo organismo de integração, a CELAC, como entidade paralela à OEA, a ser 

integrada pelos 33 países da região das Américas, com exceção dos Estados 

Unidos e do Canadá. Segundo Ortega (2010), deputado venezuelano da Assembleia 

Nacional pela Comissão de Política Exterior, esse bloco regional se fundamentará 

sobre a base da UNASUL, da ALBA, do Banco do Sul43 e do Sistema Unitário de 

Compensação Regional de Pagamentos (SUCRE) – como moeda comum latino-

americana para negociações em contraponto ao dólar (PRENSA ASAMBLEA 

NACIONAL, 2009; LOPES; HITNER, 2009). E se encontra, portanto, em via de 

desenvolvimento (TELESUR, 2010).  

 Até agora foram elencados alguns mecanismos que, no decorrer da história, 

objetivaram a integração regional, inicialmente formulados por tratados e acordos. 

Em face dos aspectos levantados, é possível frisar que a discussão acerca da 

integração da América Latina perpassa, em distintos períodos históricos, aspectos 

políticos, comerciais, financeiros, sociais, de infraestrutura, entre outros, conforme a 

conotação adotada. Como parte de um movimento mais amplo, de formação de 

blocos econômicos em escala mundial que sugere uma forma de desenvolvimento, 

                                                 
43

 Criado em 2007, como iniciativa para que a região adquira soberania financeira. É composto por 
Brasil, Equador, Argentina, Venezuela, Uruguai, Paraguai e Bolívia (UGARTECHE, 2008 apud 
MORAES; AVILA, 2009). É uma proposta de instituição financeira alternativa ao BID, BM, FMI e de 
projeção latino-americana, que deverá ser uma ferramenta para liberar os países da dependência 
dos organismos de crédito multilaterais (BANSART, 2008; UHARTE, 2008). Pois, ―El tipo de 
desarrollo a impulsar debe estar vinculado a la soberanía de los pueblos y a la integración para 
tender hacia la Unión entre éstos‖ (BANSART, 2008, p. 156). Segundo Ugarteche (2008), o Banco 
do Sul, os princípios para o estabelecimento de um fundo de estabilização monetário, uma unidade 
monetária sul-americana e um banco de desenvolvimento, são parte do que se chamou "Iniciativa 
de Quito" e apontam para uma regionalização da arquitetura financeira internacional.  
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também na América Latina os países, em conjunto, pela adesão em determinados 

blocos, buscam condições de negociações e de desenvolvimento. E, na busca de 

formas alternativas de se impor frente ao mundo ―globalizado‖, algumas nações – 

cuja posição política é de centro-esquerda ou mesmo governos de oposição 

identificados contra o neoliberalismo e de caráter nacional democrático – têm 

procurado reverter à tendência neoliberal, que impera tanto nas políticas 

econômicas como nas Políticas Sociais. Nesse sentido, esses governos têm 

apontado que o caminho para perseguir um certo protagonismo na dinâmica 

competitiva capitalista internacional de forma não subordinada aos Estados Unidos 

seria por meio da integração da América Latina, não só entre mercados, mas uma 

integração fundamentada no resgate da identidade bolivariana, que recoloca em 

cena a orientação de Bolívar. Nessa direção, todavia, a discussão da integração não 

se limita apenas ao âmbito comercial, mas também ao político, ao social, à forma 

como se produz e se reproduz a vida, ensejando mudanças com ruptura do que está 

posto. Parece ser nesses termos que se inscreve a ALBA-TCP. 

 

1.4 A integração da América Latina na proposição da ALBA-TCP: mecanismo 
integracionista bolivariano e expressão da política externa venezuelana 

 

La unidad de nuestros pueblos 
 no es simple quimera de los hombres, 

 sino inexorable decreto del destino. 
 

Simón Bolívar. 

 

 Conforme Amin (2008), o capitalismo que se constituiu historicamente é 

imperialista, tal qual já descrito por Lênin (1987), cujos caracteres fundamentais são: 

a concentração da produção e do capital originando os monopólios; fusão do capital 

bancário e industrial criando o capital financeiro; exportação de capitais; formação 

de uniões internacionais monopolistas partilhando o mundo; termo da partilha 

territorial entre as grandes potências capitalistas. Fundado sobre a conquista do 

mundo pelos centros imperialistas (Europa, Estados Unidos, Japão), ele suprime, 

por sua própria natureza, a possibilidade de as sociedades das periferias de seu 

sistema mundial (Ásia, África, América Latina) ―se fortalecerem‖ e crescerem à 

imagem dos países do centro, sociedades capitalistas abastadas. Assim, a questão 

de resolver as desigualdades entre e intra os países por meio da inclusão ao 
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sistema, tal como estão, não se sustenta, por isso, a via capitalista para esses povos 

tornou-se um impasse (AMIN, 2008).  

 Nessa perspectiva, esclarece Amin (2008), que o crescimento do movimento 

de resistência e de lutas contra o capitalismo e o imperialismo, os êxitos eleitorais 

obtidos pelas – nos termos do autor – chamadas novas esquerdas44 na América 

Latina, a radicalização das forças sociais e a conquista de posições críticas 

adotadas pelos governos do Sul no interior da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) constituem a prova de que um ―outro mundo‖ é efetivamente possível (se o 

fazemos e, diga-se de passagem, pela e para a classe trabalhadora). 

 Para o autor supracitado, os movimentos populares devem promover 

perspectivas regionais e elucida que a conquista de alternativas populares e 

nacionais autocentradas talvez já esteja em vias de desenvolvimento na América do 

Sul com a iniciativa da ALBA. 

 Projeto central na atual política externa venezuelana, a ALBA-TCP, Aliança 

Bolivariana para os Povos de Nossa América, Tratado de Comércio dos Povos, é 

resultado da formulação da proposta do presidente venezuelano Chávez em 2001, 

na ocasião do III Encontro de Chefes de Estado e de Governo da Associação de 

Estados do Caribe: 

A Alternativa Bolivariana das Américas (Alba) [...] teve seu 
embrionário durante o [...] Paro Petrolero, quando, durante um 
período de incertezas e de polarização social no país [Venezuela], 
Cuba estendeu a mão com o envio de técnicos da área de petróleo, 
entre outros tipos de ajuda, evidenciando o papel que poderia ter a 
Alba no sentido de atuar como uma forma de auxílio a governos 
próximos ideologicamente. (LOPES; HITNER, 2009, p. 175). 

  Inicialmente formulada com a denominação de Alternativa Bolivariana das 

Américas, constituindo uma alternativa aos esquemas de integração neoliberais e, 

fundamentalmente, ao projeto econômico imperial da ALCA. Em 2009, na ocasião 

do VI Encontro Extraordinário da ALBA, começou a denominar-se ALBA-TCP, 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de 

                                                 
44

 Não há nova ou velha, em realidade ou se trata de esquerda, direita ou de centro com sua 
inclinação. Boron (2009), tratando de esquerda e de centro-esquerda na América Latina, a partir de 
Castañedas, Vargas LLosas e Fuentes, indica que há uma esquerda séria e racional, que não 
interfere na lógica de mercado, e uma esquerda radical, populista ou demagógica, segundo 
diversos autores, que a contraria. No entendimento desse autor, no entanto, em realidade, quando 
se fala de esquerda, a caracterização cabe exclusivamente à Cuba, à Venezuela, à Bolívia e ao 
Equador, rotulando os demais governos, no melhor dos casos, como de centro-esquerda. 
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los Pueblos, pela compreensão de que o crescimento e fortalecimento político da 

ALBA constitui uma força real e efetiva:  

Reconocieron el fortalecimiento del ALBA-TCP y su consolidación 
como una alianza política, económica y social en defensa de la 
independencia, la soberanía, la autodeterminación y la identidad de 
los países que la integran y de los intereses y aspiraciones de los 
pueblos del Sur frente a los intentos de dominación política y 
económica. Reconocieron también los notables avances del ALBA – 
TCP como mecanismo de unión de nuevo tipo basado en la 
solidaridad, la cooperación, la complementariedad y la justicia. 
Destacaron su vital importancia en la construcción de un mundo 
pluripolar, que reconozca la integración de valores sociales y 
humanistas heredados de nuestros pueblos originários. (ALBA, 
2009a, p. 1). 

 Em 2004, a ALBA foi firmada juntamente com o presidente do conselho de 

Estado de Cuba, Fidel Castro45, no marco do I Encontro da ALBA, em que assinam a 

Declaração Conjunta para a criação e o acordo de aplicação. Nesta Declaração,  

[...] el principio cardinal que debe guiar el ALBA es la solidaridad más 
amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe, que se 
sustenta con el pensamiento de Bolívar, Martí, Sucre, O‘Higgins, San 
Martín, Hidalgo, Petión, Morazán, Sandino, y tantos otros próceres, 
sin nacionalismos egoístas que nieguen el objetivo  de construir una 
Patria Grande en la América Latina, según lo soñaron los héroes  de 
nuestras luchas emancipadoras. (ALBA, 2004a, p. 1). 

 Se, pois, considerada a necessária unidade da classe trabalhadora latino-

americana, 

El ALBA no se hará realidad con criterios mercantilistas ni intereses 
egoístas de ganância empresarial o beneficio nacional en prejuicio de 
otros pueblos. Sólo una amplia visión latinoamericanista, que 
reconozca la impossibilidad de que nuestros países se desarrollen y 
sean verdaderamente independientes de forma aislada [...] para 
diferenciarla de la outra América, expansionista y de apetitos 
imperiales. (ALBA, 2004a, p. 1).  

 Visando a cooperação mútua e a solidariedade, bases da ALBA, na 

Declaração Conjunta, Cuba e Venezuela firmaram acordos nas áreas de educação, 

saúde, energia, comércio, financiamento, entre outros (ALBA, 2004a). Para Lopes e 

Hitner (2009), uma das centralidades nos acordos propostos pela Venezuela está na 

integração energética46, que dimensionaria a integração regional:  

                                                 
45

 Sobre a integração latino-americana e caribenha para o presidente cubano ver: Santamaría (2008). 

46
 Petróleo e gás natural. Em 2005 foi estabelecido o Acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe, que prevê a criação da PETROCARIBE e do ALBA-CARIBE, para investimentos ao 
desenvolvimento econômico e social da nação. O acordo é assinado por vários países da América 
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[...] o surgimento da Petroamérica se daria dentro da Alba, fazendo 
com que a integração energética seja possível após diversos acordos 
entre as diversas estatais petroleiras da região: ‗Em função disso, já 
foram propostas três iniciativas sub-regionais, a saber: Petrosul 
(Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela), Petrocaribe (14 países do 
Caribe) e Petroandina (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e 
Venezuela)‘. (JÁCOME, 2007, p. 85 apud LOPES; HITNER, 2009, p. 
177). 

Além desse aspecto, como já indicado, a educação também está presente 

desde o primeiro encontro da ALBA-TCP. No Acordo de Aplicação, em 2004, Cuba 

explicita que ―[...] el intercambio y la colaboración se extenderán a la asistencia en 

métodos, programas y técnicas del proceso docente-educativo que sean de interes 

para la parte venezolana‖ (ALBA-TCP, 2010a, p. 12; ALBA, 2004b), entre os quais 

estão as Missões Robinson I e II, Ribas, Sucre e Vuelvan Caras 47. Sobre o germe 

desse intercâmbio, 

[…] había una proyección de la necesidad de que el gobierno 
revolucionario que se iba a instalar iba a tener una política exterior 
muy distinta  e por eso Chávez, antes de las elecciones, va a la 
Habana y da un discurso histórico allí en el aula magna de la 
Universidad de Habana […] desde ahí se empieza a configurar una 
relación de consulta entre  ambos comandantes […] comienza a 
profundizarse la relación obviamente que comienza todo el tema del 
Convenio Cuba /Venezuela […]. (NOYA, 2010, p. 4)48. 

 As Missões Robinson I e II desenvolvidas na Venezuela tornaram o país livre 

do analfabetismo em 2005. O programa é desenvolvido também na Bolívia, 

Equador, Nicarágua, Dominica, Honduras (interrompido devido ao golpe de Estado) 

e em São Vicente e Granadinas está em projeção. A implementação de convênio, 

para consecução do programa, ocorre a partir da realização de senso para detectar 

a taxa de analfabetismo nos países. Conta com assessoria cubana, 

acompanhamento venezuelano e é desenvolvido com método cubano – 

                                                                                                                                                         
Central, do Sul e do Caribe, que, mesmo não aderindo necessariamente à ALBA, dão legitimidade 
ao projeto devido à dependência petroleira e ao financiamento, caso do ALBA-CARIBE. Em 2007 
foi firmado o Tratado Energético del Alba, que determina que a ALBA tem exclusividade de uma 
faixa petrolífera do Orinoco, na Venezuela (garantiria o abastecimento dos países nos próximos 25 
anos e é operada pela empresa Gran Nacional PETROALBA). O tratado também prevê a criação 
de refinarias na Bolívia, Nicarágua e Cuba, que já conta com a PDVSA Cuba, reativando a refinaria 
Camilo Cien-Fuegos (LOPES; HITNER, 2009; ALBA-TCP, 2010a; SIFUENTES, 2008). 

47
 Sobre as missões, acessar: Venezuela (2010a). 

48
 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 19/10/2010. Xoan Noya é deputado do grupo 
venezuelano do PARLATINO, responsável pelo convênio de cooperação internacional da ALBA do 
Ministério do Poder Popular para a Educação Universitária (MPPEU) e membro da juventude do 
Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) responsável pelas relações internacionais. 
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contextualizado na realidade de cada país, sua história, geografia, variações 

dialetais (indígenas, ou de língua: espanhol, inglês) – ou com métodos mistos. Há 

uma nova relação diplomática, 

[…] la nueva diplomacia de los pueblos, como en ese intercambio 
que, bueno, trae experiencia cuando uno se la lleva, definitivamente 
ese tipo de trabajo le cambia la vida a uno, y a uno no ve las cosas 
igual y ya incluso […] pero el país se profundiza en las relaciones 
afectivas de identidad con el país […]. (OROPEZA, 2010, p. 8)49. 

 Vale mencionar a integração interna entre as Missões. Dos facilitadores da 

Missão Robinson, 70,3% são universitários oriundos da Missão Sucre, pois, como 

expressão do trabalho que estão manejando, parte relaciona-se ao seguinte 

pensamento: ―Al venir a la tierra, todo hombre tiene el derecho a que se le eduque, y 

después en pago, el deber de construir la educación de los demás‖ (CALZADILLA, 

2010, p. 7)50. É preciso destacar que a Missão Sucre está articulada à Missão Alma 

Mater, que transforma progressivamente os 29 Institutos e Colégios Universitários 

em Universidades Nacionais Experimentais e suas antigas carreiras em Programas 

Nacionais de Formação. Dentre seus objetivos está fortalecer a educação 

universitária como espaço de unidade latino-americana e caribenha e solidariedade 

e cooperação com os povos do mundo (VENEZUELA, 2009a). A Venezuela (2010b) 

expressa, entre os objetivos estratégicos do Plano Setorial de Educação 

Universitária 2008-2013, fortalecer o papel da educação universitária nos processos 

de integração latino-americana e caribenha e como espaço para o desenvolvimento 

de vínculos solidários com os povos do mundo. Entre os conteúdos destaca-se: a 

unidade latino-americana e caribenha, povos do sul e educação universitária. Está 

em formulação a Universidade dos Povos do Sul (UNISUL) com o objetivo de 

impulsionar uma nova geopolítica internacional a partir do sul e a finalidade de 

impulsionar a união de seus povos (VENEZUELA, 2009a). 

 Em 2005 e 2006 houve novos encontros da ALBA-TCP, sendo que, nessa 

última ocasião, a República da Bolívia adere ao bloco e o presidente Evo Morales 

propõe o Tratado de Comércio dos Povos, que é firmado. Em 2007, no IV Encontro, 

é incorporada a República de Nicarágua, com o presidente Daniel Ortega e, em 

                                                 
49

 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 21/10/2010. Liliam Oropeza é responsável pela 1ª 
Brigada Internacionalista de Alfabetização ―Samuel Robinson‖. 

50
 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 21/10/2010. Marisol Calzadilla é diretora geral da 
Fundação ―Samuel Robinson‖, encarregada do Programa de Alfabetização e Pós-Alfabetização na 
Venezuela. 
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2008, a Mancomunidade de Dominica, com o primeiro ministro Roosevelt Skerrit. Na 

ocasião do Encontro deste último ano é instalado o Conselho de Movimentos Sociais 

da ALBA e posto em funcionamento o Banco da ALBA51, pois ―La banca comercial y 

la banca universal jamás va a sostener al desarrollo nuestro‖ (ZAMBRANO, 2010, p. 

3).52 É uma estrutura financeira voltada para projetos de cooperação sul-sul, 

referentes à:  

[…] educación, salud, alimentación, cultura, ciencia y tecnología, 
cinco areas prioritarias para el desarrollo del financiamiento no 
rembolsable […] Las dos que se centraron primordialmente fueron: 
ALBA Educación, a través del proyecto de alfabetización y post 
alfabetización y el de cultura, a través del Fondo de Cultura del 
ALBA. (ZAMBRANO, 2010, p. 11).  

   Já em 2009, o Equador, São Vicente e Granadinas e Antígua e Barbuda 

aderem à ALBA-TCP. É, portanto, um grupo liderado por Venezuela e Cuba, 

juntamente com os outros membros que firmaram sua adesão. Atualmente é 

composta por Venezuela, Cuba, Bolívia, República de Nicarágua, Mancomunidade 

de Dominica, República de Equador, São Vicente e Granadinas e Antígua e Barbuda 

(ALBA-TCP, 2010a)53. A zona desse mecanismo integracionista abrage 70 milhões 

de pessoas, um PIB de 600 milhões de dólares e reserva internacional de 45 

milhões de dólares (ALBA-TCP, 2010b). 

 A estrutura atual da ALBA-TCP não prevê a conformação de uma instância 

parlamentar, mas o grupo parlamentar venezuelano do PARLATINO tem entre seus 

objetivos introduzi-la nos debates e promove, no marco do chamado 

parlamentarismo bolivariano, o parlamentarismo social de rua, a fim de maior 

participação (SELA, 2008). Este, na elaboração de novas leis, já é uma política da 

Assembleia Nacional, que concretiza a participação e o protagonismo do povo, visto 

que as pessoas apontam quais leis são necessárias, discutem, assistem às seções 

e podem participar com voz. É uma grande mudança em relação ao processo 

anterior, que se dava a portas fechadas: 

                                                 
51

 Criado por meio de memorando, assinado por Bolívia, Cuba, Nicarágua e Venezuela, em 2007, o 
Banco objetiva aumentar os investimentos, ampliando os programas de cooperação e os projetos 
de desenvolvimento produtivo. Em funcionamento desde 2008, servirá como incentivador dos 
projetos no âmbito da ALBA (BANCO ALBA apud LOPES; HITNER, 2009).  

52
 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 27/10/2010. Amenothep Zambrano é secretário 
executivo da ALBA-TCP. 

53
 A República de Honduras adere à ALBA em 2008, mas em 15/12/2009 o presidente de fato, 
Micheletti, decidiu que o governo hondurenho abandonaria este mecanismo (ALBA-TCP, 2010a). 
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[…] como parte pues de la política de inclusión y la política de 
participación del pueblo, se considera fundamental el ejercicio 
democrático. Se considera fundamental el parlamentarismo social de 
calle, o sea, la construcción de las leyes, la elaboración de las leyes, 
implique en la participación de la gente, o sea, que la gente diga que 
leyes creen que se quieren y al mismo tiempo, que contenido creen 
ellos que puedan abordar y pueden incluirse en esas leyes, entonces 
se hacen eventos donde se llama la gente para discutir […]. 
(SANTIAGO; GIMENEZ, 2010, p. 9). 

 A organização do funcionamento da ALBA-TCP ocorre a partir do Conselho 

Presidencial, dos Conselhos Ministeriais: Político (formado por ministros da área 

econômica); Econômico (que conta com grupos de trabalho de: Integração 

Energética, Segurança e Soberania alimentar, Complementação comercial, 

Soberania tecnológica, Complementação industrial e produtiva, Nova arquitetura 

financeira regional, Turismo, Infraestrutura e transporte, Doutrina da propriedade 

industrial e intelectual e Soluções de controvérsias); Social (abarca o Comitê da 

mulher e igualdade de oportunidades e os seguintes grupos de trabalho: saúde, 

educação, ciência e tecnologia, cultura, esporte, habitação social e trabalho e 

segurança social); e do Conselho de Movimentos Sociais. Também conta com uma 

Comissão Política (com altos funcionários de relações exteriores), Coordenação 

Permanente (com sede em Caracas; é formada por coordenadores nacionais 

designados pelos países que compõem o mecanismo), Secretaria Executiva (com 

sua equipe de continuidade e controle, estatísticas e dados, comunicação e 

informação e equipe de apoio e gestão), Grupo ALBA Bicentenário, Grupos de 

trabalho sobre direito internacional, auto-determinação, respeito pela soberania e 

direitos humanos, Comitê de defesa da natureza e Comitê permanente de defesa e 

soberania (ALBA-TCP, 2010a; 2010c). 

 Assim como a ALBA emerge em contraponto à ALCA, os Tratados de 

Comércio dos Povos (TCPs) são postos como formas de enfrentar os Tratados de 

Livre Comércio (TLCs), propostos pelos Estados Unidos (LANDER, 2007; ROMERO, 

2007; ALBA, 2010, p. 3), ―[...] que conducen al desempleo y la marginación de 

nuestros pueblos, por la destrucción de las economías nacionales, a favor de la 

penetración del gran capital imperialista‖. Servem como ―[...] instrumentos de 

intercambio solidário y complementario entre los países destinados a beneficiar a los 

pueblos en contraposición a los Tratados de Libre Comercio que persiguen 

incrementar el poder y el dominio de las transnacionales‖ (VENEZUELA, 2006a, p. 

1).  
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 Os TCPs se constituem, portanto, em tratados de intercâmbios de bens e 

serviços para satisfazer as necessidades dos povos, de acordo com o princípio de 

solidariedade, reciprocidade e transferência tecnológica, aproveitamento das 

vantagens de cada país e economia de recursos. São, assim como Projetos 

Grannacionais (PGs) e Empresas Grannacionais (EGs), uma das formas de 

integração desenvolvidas pela ALBA-TCP, acordados entre os países para avançar 

no desenvolvimento sustentável, aproveitando as potencialidades de cada país e 

atendendo às necessidades sociais de maior urgência para a população (ALBA, 

2010). Os projetos desenvolvidos concretizam os processos sociais e econômicos 

da integração e unidade. São programas de ação dirigidos para cumprir os princípios 

e fins da ALBA-TCP, validados pelos países integrantes e cuja execução envolva 

dois ou mais países (ALBA-TCP, 2010d). Abarcam distintos âmbitos, tais como: 

político, social, cultural econômico, científico e industrial. Já as empresas são 

resultado de projetos que orientam seu desenvolvimento. Surgem em oposição às 

empresas transnacionais. Para tanto, sua dinâmica econômica orienta-se a 

privilegiar a produção de bens e serviços para satisfazer as necessidades humanas, 

na direção de romper com a lógica de acumulação capitalista (ALBA, 2010). Os PGs 

e EGs por área podem ser visualizados no quadro abaixo:  

 

QUADRO 4 – PROJETOS E EMPRESAS GRANNACIONAIS POR ÁREA 
 

Área PG EG 

Alimentação ALBA-Alimentos  

Ambiente Água, Saneamento e bacias hidrográficas Criação de uma EG 
florestal 

Ciência e 
tecnologia 

Centro ALBA para ciência, tecnologia e inovação justa, 
digna, humanitária, solidária e complementar; Sistema de 
Telemedicina para o apoio ao primeiro nível de atenção em 
zonas rurais; Teleeducação: Sistema de apoio à 
municipalização; ALBA-Satélite, Plano de uso da capacidade 
do Satélite Simón Bolívar; Polo Científico; criação da Escola 
de Televisão e Cinema da ALBA 

 

Comércio 
justo 

Feira Internacional da ALBA Importação e 
Exportação – 
ALBAEXIM; rede de 
armazenamento e 
comércio da ALBA 

Cultura ALBA Cultural; Fundo Cultural ALBA e Rede de casas da 
ALBA 

 

Educação ALBA/Alfabetização e Pós-Alfabetização; PG ALBA 
Educação, Universidade dos Povos da ALBA (UNIALBA); 
Centro Internacional de Investigações Educativas da ALBA 
(CIED-ALBA), com uma revista educativa da ALBA e um 
Fundo Editorial ALBA; Escola Latino-americana de Medicina 
(ELAM) com formação integral de médicos comunitários, 
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com sede em Cuba e Venezuela e estudantes da América 
Latina, Caribe e África  

Energia Criação da EG de Energia, Gás e Petróleo  

Indústria e 
minério 

Complexos Produtivos da ALBA INGEOALBA, 
Instituto de 
investigação, 
exploração e 
análise mineral da 
ALBA; Empresa de 
minério e 
metalúrgica; 
Empresa de 
alumínio; Empresa 
de ferro e aço; 
Empresa de 
cimento 

Saúde  Criação do ALBAMED, um Centro Regulador de 
Medicamentos da ALBA; Programa Estudo Clínico Genético 
Psicosocial de Pessoas com Necessidades Especiais; 
programa de elaboração de próteses e órteses, denominado 
ALBAPROR; programa oftalmológico Misión Milagro  

Criação de uma EG 
distribuidora e 
comercializadora de 
produtos 
farmacêuticos, a 
ALBAFARMA 

Telecomunic
ações 

Projeto Binacional de Observatório de Meios; ALBA TV; 
Telesul e Rádio do Sul 

Criação de uma EG 
de 
telecomunicações, 
a ALBATEL

54
; 

Transporte Infraestrutura da ALBA portuária, ferroviária e aeroviária  

Turismo Programa Grannacional de Formação e Capacitação de 
graduação e pós-graduação em matéria turística no marco 
da UNIALBA; Rede de Institutos de Capacitação Básica 
especializada em Turismo da ALBA; Lançamento de 
produtos multidestinos da ALBA; Plano marco de Turismo 
Social 

Hotelera da ALBA 

Esporte Jogos esportivos da ALBA, desde 2005  

Habitação 
social  

Construção de moradias  

Trabalho e 
segurança 
social 

Programa de certificação de competências trabalhistas; 
criação de um Observatório Sociotrabalhista 

 

Financeiro Banco da ALBA; SUCRE e Banco do Sul  

 
Fonte: Quadro elaborado com base em ALBA-TCP (2010d; 2010e). 

 

 Sobre a forma de integração desenvolvida por meio desses PGs e EGs, na 

formação de estudantes da região, vale destacar que também no Brasil o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) tem convênio de intercâmbio de 

estudantes para curso de Medicina Integral Comunitária, Veterinária e História da 

Arte em Cuba, além de convênio com a Universidade Bolivariana da Venezuela 

(UBV) com 100 bolsas custeadas pelo governo venezuelano, para estudar 

agronomia, agroecologia e medicina (FERNÁNDEZ, 2010). Em 2008 foi criado o 
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 Sobre a ALBATEL, ver: Arufe (2008).   
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Instituto Latino-Americano de Agroecologia Paulo Freire (IALA), mediante acordo 

com a Via Campesina. Esse instituto tem sua sede no setor La Marqueseña, em 

Barinas, na Venezuela (VENEZUELA, 2009a). 

 Na integração da América do Sul, na área de energia, Brasil e Venezuela 

aprofundaram parcerias, desde dezembro de 2002, quando foi vendido à Venezuela 

um navio petroleiro com 82 milhões de litros de combustível para enfrentar o 

desabastecimento provocado pela greve da PDVSA e evitar sua desestabilização. 

Em 2003, para intermediar uma solução pacífica para a crise, é enviado a Caracas o 

assessor de Assuntos Internacionais Marco Aurélio Garcia. Posteriormente, 

PETROBRAS e PDVSA assinaram 15 acordos, que tratam de exploração de gás e 

de extração de petróleo pesado pela indústria brasileira na região do Orinoco, entre 

outros. Além de Brasil e Venezuela, a Argentina é outra parte do triângulo 

estratégico dessa integração sul-americana. Maior seria o peso de uma América do 

Sul integrada. Com 12 Estados, território de 17 milhões de quilômetros quadrados, 

em 2007 possuía uma população de 360 milhões de habitantes, aproximadamente 

67% do total da América Latina, com integração linguística (português ou espanhol), 

uma das maiores reservas de água doce e biodiversidade do planeta, recursos 

minerais, pesca e agricultura (BANDEIRA, 2010).   

 Na área da saúde, o Plan Grannacional para el Desarrollo de la Misión Salud 

de los Países del ALBA prevê a recuperação e execução de sistemas de saúde 

pública, a provisão de instrumentos para a investigação e para o proveitamento dos 

recursos da biodiversidade da região. Também a formação de profissionais das 

ciências médicas, em diferentes especialidades aplicadas à saúde (SELA, 2008). A 

ALBA-TCP é responsável pela Misión Milagro Internacional, com a cooperação de 

Cuba, oferece diagnósticos médicos, medicamentos, vacinas, próteses, tratamentos 

físicos, ginecológicos e atenção geriátrica, entre outras.  Na Misión Barrio Adentro, 

implementada pela Venezuela, participam mais de 23.000 colaboradores cubanos 

de saúde. No ano de 2006, 3.328 venezuelanos estavam estudando Medicina 

Integral Comunitária em Cuba. Entre Bolívia e Venezuela, também 5.000 bolivianos 

foram capacitados na área da saúde na Venezuela, cujos gastos são cobertos pela 

Venezuela. Também pela ALBA-TCP foram estabelecidos acordos de cooperação 

nessa área com o Haiti. Cuba tem colaborado, ainda, com três clínicas 

oftalmológicas em Nicarágua e uma no Panamá (SELA, 2008). 
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 Na área de comunicações, a criação do canal de televisão Telesur, em 

transmissão desde julho de 2005, é identificada como parte da ALBA-TCP, como 

contrapartida ao poder exercido pelo imperialismo e seus meios massivos de 

comunicação que influem na opinião pública internacional. A Venezuela controla 

41% das ações, Argentina 20%, Cuba 19%, Uruguai 10%, Bolívia 5% e Equador 5% 

(UHARTE, 2008; MOLINA, 2007; LANDER, 2007; BANSART, 2008). 

 Em habitação, na construção de moradias, Venezuela e Uruguai firmaram 

convênio para instalação de 12.193 kits habitacionais. A Venezuela financia com 

Cuba a construção de 14 mil casas de policloruro de vinil (PVC), como parte dos 

projetos mistos do polo petroquímico situado em Cienfuegos (SELA, 2008). 

 No que toca à educação, foi realizado em Cochabamba, Bolívia, em 2008, o I 

Taller de Educación Superior para el ALBA, que discutiu o formato da Declaración 

Constitutiva de Educación da ALBA, identificando áreas prioritárias a serem 

abordadas pelo Projeto Grannacional ALBA-Educação, acordado no V Encontro da 

ALBA. O mesmo inclui: o Plano Grannacional para o desenvolvimento da missão 

alfabetização nos países membros da ALBA, baseado no método cubano Yo sí 

puedo55; Plano de Formação Universitária que priorize carreiras de medicina social, 

trabalho social e outras similares e Programa comum de formação social para o 

trabalho produtivo (SELA, 2008; ALBA, 2008).  

 O Projeto Grannacional ALBA-Educação  

[...] es expresión de la necesidad de impulsar la integración y unión 
educativa de los países del ALBA, teniendo en cuenta que este es un 
eje social fundamental para el desarrollo solidário, cooperativo y 
complementário entre nuestras naciones que a su vez fortalece el 
proceso de unión de los Pueblos del Sur [...] constituye  la posibilidad 
estratégica de integrar a la educación como dimensión fundamental 
estructurante de las otras dimensiones que han sido desarrolladas en 
el marco del ALBA a través de Proyectos e Empresas Gran-
nacionales, a fin de incidir decisivamente en las transformaciones 
materiales y subjetivas que posibilitarán la construcción de nuevas 
relaciones sociales, orientadas a la construcción de la unión 
latinoamericana y caribeña. (ALBA-TCP, [20--]a, p. 1). 

 O marco de criação desse PG é a declaração final do V Encontro de Chefes 

de Estado Latino-Americanos e Caribenhos, realizada em 2007. A partir daí foram 
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 Sobre o método, ver: Moysés (2005). No Brasil, por meio da aproximação MST-Cuba, o método é 
lançado pelo Movimento para combater o analfabetismo. A experiência inicial foi desenvolvida em 
2006 e, posteriormente, foi estendida para dez estados, entre eles: Pará, Pernambuco, Sergipe e 
Paraná (SORIANO, 2010; MST, 2007). 
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realizados os chamados Talleres Educación para el ALBA, como espaço de revisão, 

desenho e aprovação de propostas, linhas de trabalho e planos de ação do PG 

ALBA-Educação, com autoridades de educação e educação universitária dos países 

membros do mecanismo integracionista. Foram realizadas oficinas em Cochabamba 

(2008), em Manágua (2009) e em Caracas (2010), configurando o projeto em áreas 

de trabalho: educação básica e educação universitária e também em linhas de 

trabalho, conforme o quadro que segue: 

 

QUADRO 5 – LINHAS DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO BÁSICA E UNIVERSITÁRIA 
 

Áreas de 
trabalho 

Educação básica Educação universitária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linhas 
de 

trabalho 

Projeto de Currículo 
Comum da ALBA 
(inserindo elementos 
comuns de formação e 
princípios da 
grannacionalidade 
expressa na ALBA, nos 
currículos de educação 
básica dos países 
membros) 

Política de formação profissional em nível de graduação 
em Medicina, Educação, Turismo e Soberania 
Agroalimentar (delineamento de Programas de 
Formação, em áreas estratégicas definidas pelos países 
membros, que serão gestionadas pela UNIALBA 
convertendo-se em Programas Grannacionais de 
Formação; contam com formação comum e um 
percentual não comum, atendendo às particularidades 
de cada uma das partes) 

Estratégias para o 
fortalecimento e 
melhoramento da 
qualidade com pertinência 
dos níveis e modalidades 
do sistema escolar: 
educação inicial, básica e 
média (geram políticas 
públicas para fortalecer a 
qualidade com pertinência 
em todos os níveis 
educativos) 

Política de formação de profissionais em nível de pós-
graduação em Educação, Hidrocarbunetos e Turismo 

Mobilidade universitária entre os países membros da 
ALBA (de estudantes, docentes, funcionários 
administrativos, por meio do Acordo de Reconhecimento 
de Títulos e Diplomas de Educação Universitária, 
firmado no VI Encontro Extraordinário de Chefes de 
Estado da ALBA, em 2009) 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação para a 
Transformação Sócio-Produtiva nos países da ALBA 

Avaliação e credenciamento de programas e instituições 
de educação universitária. 

 
Fonte: Quadro elaborado a partir de ALBA-TCP ([20--]a; [20--]b).  

 

 São linhas de trabalho comuns entre as duas áreas: o Programa 

Grannancional de Formação de Educadores; Investigações Educativas da ALBA, 

pelo CIED-ALBA; a Revista Educativa da ALBA; e o Fundo Editorial Educativo da 

ALBA, publicando textos e materiais educativos de interesse comum (ALBA-TCP, 

[20--]a; [20--]b).  

 Conforme a Declaracion de Margarita (ALBA, 2009b), há a necessidade de 

transformação integral da educação inicial, básica, média e superior nos países da 

ALBA-TCP, a fim de obter sistemas equitativos e de qualidade em função das 

necessidades educativas de nossos povos, pois a educação em todos os níveis, 
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segundo expresso na Declaración de Managua, é um direito humano fundamental e 

inegável dever do Estado (ALBA, 2009c). 

 A concretização do PG ALBA-Educação emerge no conjunto de prioridades 

sociais, políticas, culturais e econômicas desse mecanismo integracionista. Com 

efeito, a educação em todos os níveis é um direito humano fundamental e inegável 

dever do Estado, mas numa sociedade dividida em classes sociais antagônicas é 

difícil, senão impossível, compor um sistema educativo equitativo e de qualidade, 

que vá além da ―igualdade de oportunidades‖, do ―acesso‖ e ―resultados da 

aprendizagem‖, inerentes à lógica excludente capitalista. Ao mesmo tempo 

interessa, porém, ao trabalhador latino-americano a massificação da educação e a 

luta pela construção de Políticas Educacionais inclusivas voltadas à universalização 

da educação em todos os níveis, uma vez que os níveis elevados de ensino se 

tornam elitizados. É preciso de fato acesso à ciência e à cultura, tal como vem 

sinalizando a ALBA-TCP.   

 Vale destacar que o conceito grannacional, expresso nos PGs e EGs, tem 

como base três fundamentos: 1) histórico e geopolítico, que é a visão bolivariana da 

união das repúblicas latino-americanas e caribenhas para a formação de uma 

grande nação; 2) socioeconômica, que é a estratégia de desenvolvimento das 

economias dos países, a fim de produzir a satisfação das necessidades sociais da 

grande maioria; e 3) ideológico, pela afinidade conceitual de integrar a ALBA-TCP, 

enquanto concepção crítica sobre a globalização neoliberal, a necessidade de 

desenvolvimento sustentável com justiça social, soberania dos países e o direito de 

autodeterminação, gerando um bloco na perspectiva de estruturar políticas regionais 

soberanas (ALBA, 2010; ALBA-TCP, 2010a; 2010g). 

 Também se ressalta que, conforme Beluche (2006, p. 33), ―[...] la aspiración 

bolivariana a la unidad y la liberdad de nuestras naciones [...] se ha mantenido firme 

y permanente entre nuestras clases populares y trabajadoras, entre los explotados 

del continente [...]‖ e ―[…] toma fuerza con materializaciones concretas como el 

ALBA‖ (BELUCHE, 2006, p. 35).  

 É possível entender ainda que 

[…] el ALBA en realidad no está proyectado para ser un proyecto 
integracionista, está proyectado para ser un proyecto unionista, que 
es algo, que es otra categoría, porque en Venezuela nuestro ideal 
máximo es el bolivarianismo y Bolívar, como el gran héroe de la 
independencia, del punto de vista militar, político e ideológico, él 
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pensaba que realmente América Latina no podría tener un curso con 
un futuro promisorio si no estaba unida […] obviamente que ahí la 
idea era conformar una sola gran nación […]  el libertador se daba 
cuenta de que América Latina tenía una serie de elementos comunes 
en sus pueblos para ser una gran nación: un lenguaje común,  una 
historia compartida entre todos, una historia de dominación, teníamos 
también (sí, una misma, más o menos) una misma religión, los 
mismos pueblos aborígenes ya tenían bastante interlocución entre si, 
entonces realmente se daban las condiciones para ser una gran 
nación. (NOYA, 2010, p. 1). 

  Todavia,  

[…] este proceso de unir fue aniquilado temporalmente; estamos 
retomando ese proceso  mientras que lo estamos  uniendo sin unir y 
hoy se sabe que en la unión está la fuerza: Estados Unidos, Unión 
Europea, Reino Unido, pero a  nosotros se nos vendían la sobre 
especificación de los pueblos - Colombia aquí, Venezuela acá -  
“divide y vencerás”, esa es toda la premisa de los imperios y también 
del imperialismo norteamericano, entonces, bueno, nosotros por eso 
retomamos el bolivarianismo que, sí, entiende que hay una faz 
integracionista, pero que tiene que trascender más allá de eso, más 
allá de… incluso llegar a pensar en el término de la unión. (NOYA, 
2010, p. 2). 

 Pode-se depreender que a integração seria uma fase que precisa ser 

superada, para o projeto unionista, como fase de elaboração superior desse 

processo.  

Nosotros decimos hermanos aquí este no es un asunto de fetiche 
histórico esto es una necesidad  de sobrevivencia de América Latina. 
El término es trascender la integración y pasar a la unión… la alianza 
bolivariana, el ALBA es esto: una alianza bolivariana para los pueblos 
de nuestra América,  un espacio de unión continental que tenga 
proyectos y por eso el ALBA desarrolla su política a través de 
proyectos y empresas grannacionales. (NOYA, 2010, p. 3). 

   A ALBA-TCP retoma a proposição bolivariana de integração da América 

Latina. A unidade dos nossos povos, defendida por Bolívar, seria uma necessidade 

que se impunha no destino enquanto região, do passado ao presente e com 

perspectiva de futuro. A busca da grande nação soberana e autodeterminada, que 

constituiu o ideário integracionista de Bolívar – já que, conforme diria Simón 

Rodríguez: inventamos ou erramos – parece dar forma ao projeto de integração 

latino-americana que o referido mecanismo tem levado adiante, e que, em última 

análise, traz à tona um novo projeto de sociedade: o socialismo na América Latina 

requereria da integração (RUZ apud GARCÍA, 2009, p. 60).  
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Pero si esta alternativa [a unidade latino-americana] no pude 
constituirse en el siglo XIX, debido a poderosas razones objetivas, 
cabe replantearse la aspiración unitaria Hispanoamericana a las 
puertas del siglo XXI, cuando esos obstáculos naturales, econômicos 
y sociales han sido vencidos por el desarrollo capitalista. Y si esa 
aspiración unitária tiene algún futuro, lo será liderada por la clase 
obrera, la clase revolucionaria actual, bajo la forma de una 
Federación de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. (BELUCHE, 
2006, p. 37). 

 Conforme o referido autor, as oligarquias regionais pintaram o centralismo 

proposto por Bolívar com a gênese de uma ditadura, alheia às necessidades locais. 

Há que se considerar, todavia, que 

La aspiración bolivariana a la unidad era correcta y visionaria en el 
sentido de que solo la unidad política hispanoamericana, montada 
sobre los elementos culturales y geográficos comunes, podría 
asegurar el desarrollo de un Estado nacional fuerte y autónomo, 
capaz de desempeñar un gran papel en el concierto mundial, gracias 
a sus enormes riquezas naturales y humanas. Pero, dadas las 
condiciones objetivas aludidas, la unidad hispanoamericana tenía 
también un caráter utópico que el próprio Bolívar sufrió 
personalmente. (AROSEMENA, 1903 apud BELUCHE, 2006, p. 35-
36). 

 No encontro da ALBA-TCP, IX Cumbre, de abril de 2010, em ocasião do 

bicentenário de luta pela independência venezuelana, foi ratificado o compromisso 

com a tarefa de consolidar a soberania dos povos da América e construir o caminho 

para o socialismo. O documento desse encontro explicita que ―[...] el Ayacucho del 

Siglo XXI será la victoria del Socialismo, única garantía de auténtica independencia y 

soberanía con justicia para el pueblo‖ (ALBA-TCP, 2010f, p. 2; 2010g)56.  

 Na Declaração do Bicentenário, de abril de 2010, está expressa a 

necessidade de criar uma zona grannacional de desenvolvimento compartilhado, na 

qual cada país contribua de acordo com sua capacidade, baseando-se em 

vantagens comparativas e complementárias solidárias. Elucida-se que a integração 

passa pelos povos, é cultural, é conhecer-nos, é a reivindicação dos direitos dos 

habitantes de nossa terra. Nesse sentido, a ALBA-TCP,  

[...] se ha fijado la meta de avanzar conjunta y simultáneamente 
hacia la Unión política, económica y social, hacia la más plena 
integración y unidad con el objetivo de garantizarle al pueblo, según 
el mandato de El Libertador, ‗la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor seguridad social y la mayor estabilidad política', haciendo de 

                                                 
56

 Referência a vitória popular de Ayacucho, denominada, por Símon Bolívar, de Cumbre de la Gloria 
Americana. 
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la transición al socialismo una experiencia humanamente gratificante. 
(ALBA-TCP, 2010f, p. 2; 2010a, p. 166). 

 O último encontro, X Cumbre, realizada em Otavalo, Equador, em junho de 

2010, contou com autoridades indígenas e afrodescendentes e esteve voltado para 

a problemática dos historicamente excluídos, bem como a do uso dos recursos 

naturais não renováveis (ALBA-TCP, 2010a; 2010h)57.  

 Entende-se, aqui, que a Venezuela, enquanto parte formuladora da ALBA-

TCP e membro efetivo, expressa sua concepção de integração, de forma mais 

concisa, por meio desse mecanismo, uma vez que suas ações no âmbito regional 

estão a ela articuladas, pois a temática da integração latino-americana compõe a 

política externa do governo bolivariano da Venezuela e também faz parte das 

relações diplomáticas estabelecidas com os países do sul e do norte. Inclusive, está 

expresso no preâmbulo da Constituição da República Bolivariana da Venezuela, de 

1999, que explicita que se promova a cooperação pacífica entre as nações e se 

impulsione e consolide a integração latino-americana de acordo com o princípio da 

não intervenção e da autodeterminação dos povos, a garantia universal e indivisível 

dos direitos humanos e a democratização da sociedade internacional (VENEZUELA, 

2000a). 

 A ALBA-TCP está expressa, inicialmente, no debate político venezuelano. 

Conforme Lander (2007, p. 19-20), ―[...] no es posible pensar en dinámicas de 

políticas internas fuera de su relación con los contextos internacionales, por 

conseguiente, los temas de la integración se han convertido necesariamente en 

temas políticos internos‖. Este autor indica que se pode ―[...] hablar del ALBA en 

sentido amplio y del ALBA con sentido estricto‖. No primeiro caso, incluiria propostas 

diversas que são efetivamente projetos da política externa e iniciativas do governo 

venezuelano, com municípios ou com outros governos, impulsionadas ao continente, 

com caráter de apoio a princípios, acordos, financiamentos para políticas ou 

iniciativas de cooperação. Um exemplo são as políticas externas quanto aos 
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 Entre 2004 e 2010 foram realizados 10 encontros da ALBA, respectivamente, em: Havana, Cuba, 
2004, 2005 e 2006; em Manágua, Nicarágua, em 2007; Tintorero, Venezuela, 2007; Caracas, 
Venezuela, 2008; Cochabamba, Bolívia, 2009; Havana, 2009; Caracas, 2010; e Otavalo, Equador, 
2010. Desses encontros há Declarações Conjuntas, Acordos, Adesões, Tratados, 
Conceitualizações, Atas, Resoluções, Planos de Ações, Comunicado Especial, Manifesto, entre 
outros. Também houve 6 Cumbres Extraordinarias, respectivamente, em: Caracas, 2008; 
Tegucigalpa, Honduras, 2008; Caracas, 2008 e 2009; Cumana, Venezuela, 2009; e Maracay, 
Venezuela, 2009 (ALBA-TCP, 2010a). 
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recursos energéticos: as refinarias de petróleo no Paraguai, Uruguai, Argentina e 

Brasil seriam declaradas como parte da integração energética pensada como 

iniciativa do mecanismo integracionista, ainda que do ponto de vista dos governos 

desses países o termo ALBA não esteja indicado. Também a Petrocaribe, a Telesul 

e o Banco do Sul seriam identificados, do ponto de vista do governo venezuelano, 

como parte da ALBA-TCP: 

[…] todos estos son aspectos que corresponden a una 
intencionalidad global de política de un modelo alternativo de 
integración de Venezuela pero no de una negociación que requiere 
que la contraparte asuma que está incorporándose a algo llamado 
ALBA. (LANDER, 2007, p. 21). 

 No segundo caso, incluiria os acordos negociados entre os países da ALBA-

TCP e que constituem sua política regional. A ALBA-TCP estaria identificada como 

um conjunto de acordos especificamente concebidos como política pública sob a 

denominação do referido mecanismo e que se concluiria pela negociação com os 

países com os quais o governo venezuelano, nos últimos anos, tem afinidades 

maiores, tal como a Bolívia e a Nicarágua. Um exemplo é o Acordo de Cooperação 

Cuba – Venezuela, de 2000, renegociado em 2004, após o referendo revogatório 

venezuelano. A partir daí é concretizado o primeiro acordo propriamente ALBA de 

colaboração mercantil entre esses dois países, que permite trocar petróleo por 

médicos ―[...] en una concepción de integración y colaboración que se expresa en 

términos y planos totalmente diferentes a los tradicionales‖ (LANDER, 2007, p. 21). 

 Vale assinalar, porém, que ambas as políticas, seja no primeiro ou no 

segundo caso exposto, parecem estritamente entrelaçadas. No que tange à política 

externa da Venezuela, Uharte (2008) menciona quatro eixos fundamentais: o anti-

imperialismo, a defesa de uma ordem internacional multipolar frente ao unipolarismo, 

a concepção da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) como 

espaço de trabalho estratégico e a aposta por um modelo de integração latino-

americano independente das orientações dos Estados Unidos.  

 No que se refere ao mecanismo integracionista propriamente na relação com 

a Venezuela, Muhr (2010), a partir de uma abordagem neogramsciana, indica que a 

ALBA-TCP pode ser vista como um projeto de regionalismo contra-hegemônico. 

Para o autor, o ―contraprojeto bolivariano‖ é construído na relação interdependente e 

de reforço mútuo entre o ―Estado em revolução‖ e forças sociais não ou 

anticapitalistas, ou seja, ―sociedades organizadas nacionais e transnacionais‖, 
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pilares da contra-hegemonia regional e global. O Estado promoveria a organização 

popular na construção da democracia direta e participativa, cujo viés intervencionista 

poderia ser complementado em nível transnacional, no qual a democratização da 

educação superior teria um papel importante, ligado à comunidade e à 

transformação socioprodutiva. Tal entendimento pode ser depreendido se 

considerados os dois pilares fundamentais da política externa comum dos países da 

ALBA: a construção da igualdade entre todas as nações para um mundo pluripolar58, 

ou seja, a consolidação de espaços, acordos e alianças com países e organizações 

que contribuam para acabar com as hegemonias imperialistas; e a luta contra o 

intervencionismo e a guerra (ALBA-TCP, 2010f).  

 A partir do exposto, em síntese, poder-se-ia dizer que tratar de nuestra 

América remete às questões de que já se ocupava Bolívar e que podem ser 

resumidas aos seguintes aspectos: o problema da identidade, o problema da 

dependência, o problema da liberdade e o problema da integração (ZEA apud 

TIZADO, 1999). Por conseguinte, conforme exposto no item anterior, a discussão 

acerca da integração da América Latina perpassa, nos distintos períodos históricos, 

aspectos políticos, comerciais, financeiros, sociais, de infraestrutura, entre outros. E 

a Venezuela vincula-se a uma determinada orientação de integração – a bolivariana 

– pela inserção e por impulsionar mecanismos integracionistas, como a ALBA-TCP. 

Ao se reportar à orientação de integração latino-americana é possível inferir 

diferentes conceitos acerca dessa temática. A fim de elucidar essas abordagens 

orientadoras, serão apresentadas concepções na perspectiva de diferentes autores. 

 

1.5 Conceituando a integração da América Latina: entre a teoria e a prática        
algumas considerações 

 

 Como já visto, no território da América Latina, as muitas e diferentes formas 

de acordos, tratados e cúpulas, desde o século passado, têm feito da integração um 

ponto fundamental de inserção no capitalismo internacional enquanto parte das 

relações estabelecidas no âmbito econômico (JARAMILLO, 2008). Ocorre, no 

entanto, que a integração nem sempre ocorre com a mesma orientação econômica, 

política e ideológica, pois é histórica e, num determinado momento, com os mesmos 
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 Os documentos analisados ora se referem a um mundo pluripolar, ora a um mundo multipolar. 
Parecem inferir o uso dos termos pluripolar e multipolar como sinônimos.  
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elementos também há entendimentos distintos do que é a integração da América 

Latina. 

 Dessa forma, ao direcionar a análise pela discussão de conceitos de 

integração latino-americana a partir de diferentes autores, uma advertência se faz 

necessária: a de que esses conceitos que serão tratados podem estar ou não 

vinculados aos mecanismos integracionistas vistos anteriormente, já que nem todo 

conceito é uma categoria (mas toda categoria é um conceito). Ao trabalhar com 

conceitos e categorias nesta pesquisa, entende-se que a unidade é o conceito – 

abstração máxima que só pode existir no nível de pensamento, pois no real não há 

universal, mas processo histórico. O conceito é complexo, simples – tem múltiplas 

determinações que o compõem, porque é capaz de explicar coisas diversas que a 

ele se remetem, conseguindo chegar à medula, ao esqueleto; quanto mais 

elaborado um conceito mais simples ele é, mas mais distante do mundo real. A 

diversidade é a categoria – o que está no real, no concreto que posso apreender. A 

particularidade expressa materialmente o momento histórico em que foi criado, ―[...] 

as categorias, portanto, exprimem formas de vida, determinações de existência, e 

amiúde somente aspectos isolados dessa sociedade determinada [...]‖ (MARX, 

2008b, p. 263). 

 Segundo Jaramillo (2008), os estudos sobre integração, em geral, partem do 

enfoque da interdependência e da economia política internacional. Para essa autora 

há um tratamento eclético acerca da integração e não há um debate epistemológico 

do tema. 

 Os teóricos que melhor têm definido o que seria a integração – inferindo ser 

ela econômica, regional, da América Latina – estão no campo da economia e da 

geopolítica e compreendem a integração como sendo uma estratégia comum de 

desenvolvimento.  

  Um entendimento é o de que 

A integração econômica é o processo pelo qual se eliminam os 
obstáculos à circulação de bens, capitais e pessoas entre territórios 
econômicos que se encontram sujeitos a soberanias distintas, e, 
portanto, a legislações específicas, elaboradas e implementadas por 
Estados distintos, refletindo os interesses de classes ou setores 
hegemônicos diferentes, que podem ou não ter, mas em princípio 
têm, um passado mais ou menos remoto de rivalidade, antagonismo 
e luta. (GUIMARÃES, 2006, 34). 
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 De acordo com os elementos expressos na passagem acima, essa é, no 

entanto, uma posição integracionista liberal. A integração seria um processo de 

eliminação de obstáculos – isto é, progressivamente, de desregulamentação, em 

proveito da livre mobilidade – à circulação de bens, capitais e pessoas, entre 

Estados-parte distintos. Esse processo poderia, para além de manter as condições 

desiguais dos Estados, aprofundar as diferenças no interior dos mesmos Estados, 

pelas condições diferenciadas (de soberania e legislação) já dadas no momento de 

integração, ainda que tenda a harmonizar o aparato comercial e jurídico entre as 

partes. 

 Todavia, num entendimento mais amplo, o conceito de integração, conforme 

Celli Júnior (2008), é dinâmico, complexo e relacionado a determinado contexto 

político, econômico e social:  

Enquanto a ordem econômica internacional esteve polarizada entre o 
sistema liberal de economia de mercado do tipo americano e o 
sistema socialista de economia planificada da ex-União Soviética, os 
conceitos de integração econômica e seus objetivos também 
variavam em conseqüência desses sistemas. (CELLI JÚNIOR, 2008, 
p. 20). 

 Logo, conflitos de concepções sobre integração e seus objetivos marcaram o 

período polarizado entre Leste e Oeste e nas brechas entre Norte e Sul. No sistema 

da ex-União Soviética, as normativas de integração e cooperação de seus Estados 

satélites expressavam o comércio administrado entre Estados, por metas 

quantitativas preestabelecidas. Esse entendimento pautou o funcionamento e a 

organização do Conselho de Assistência Econômica Mútua (COMECOM). Na 

América Latina, sob a influência da CEPAL, as normas de mútua colaboração 

deveriam lidar com as desigualdades e ―falhas do mercado‖. No caso dos países 

desenvolvidos do Norte, predominava a noção de que o processo de integração 

deveria assegurar a expansão do mercado por meio do livre comércio, o que 

implicaria certa autonomia do mercado sobre o político, cuja proposição em nível 

internacional se expressa no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), que, 

desde 1995, se denomina OMC (CELLI JÚNIOR, 2008). 

 O fim da disputa ideológica Leste/Oeste, concretizada pelo colapso do 

socialismo europeu, pela queda do Muro de Berlim e pela desintegração da União 

Soviética, faz emergir a ―disseminação das propostas do Consenso de Washington‖ 

(BATISTA apud CELLI JÚNIOR, 2008), ou seja, as linhas mestras do neoliberalismo. 
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O ideário do Consenso direcionou o processo de liberalização da economia 

internacional fortalecendo o modelo expansionista de mercado de livre comércio, 

ideário inscrito inicialmente no GATT.  

 Tendo presente latitudes determinadas, Estay (2001) apresenta duas 

distinções quanto ao marco conceitual da integração. Por um lado, na América 

Latina, os objetivos e os mecanismos de integração foram definidos com a influência 

das formulações e dos debates de autores como Balassa, Viner, Meade, Lípsey, 

Johnson, entre outros, que correspondem às análises teóricas e às experiências 

concretas de integração desenvolvidas no capitalismo avançado, na Europa. Por 

outro lado, haveria um segundo grupo presente na realidade e nas análises 

regionais: a integração constituiria um importante mecanismo para a ampliação dos 

mercados, como para novas etapas do processo de substituição de importações, ou 

seja, a integração econômica foi incorporada na concepção cepalina de 

desenvolvimento latino-americano, a serviço do projeto industrializador e para 

atenuar a vulnerabilidade externa da região. 

 Celli Júnior (2008) salienta que a integração é um processo distinto de 

cooperação e discute diferentes visões e conceitos de integração, em particular para 

os liberais e os estruturalistas, bem como a clássica formulação de Balassa, dos 

graus ou das etapas da integração.  

 De acordo com o referido autor, para Balassa  

[...] a cooperação incluiria várias medidas destinadas a harmonizar 
políticas econômicas e diminuir a discriminação entre os países. Já o 
processo de integração econômica encerraria medidas que obrigam 
efetivamente a supressão de algumas formas de discriminação. 
(BALASSA apud CELLI JÚNIOR, 2008, p. 22). 

 Segundo Celli Júnior (2008), o enfoque liberal seria ilustrado pela definição de 

Balassa, que entende a integração como um processo (com medidas para acabar 

com discriminações existentes, de eliminação das barreiras aos intercâmbios de 

bens, capital e trabalho) e um estado de coisas (o resultado final, pela ausência de 

formas de discriminação entre as economias nacionais). Essa última acepção, 

estática, conduz à ideia de integração realizada pela concorrência, que atingiria seu 

ponto máximo simplesmente com a abolição das barreiras aduaneiras.  

 Já sob o enfoque estruturalista, conforme Celli Júnior (2008), a integração 

consistiria num processo que tende a organizar a atividade econômica de dois ou 

mais países no que toca ao comércio, a trocas e à produção, consubstanciando um 
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quadro econômico complexo, coerente e equilibrado. Implicaria a adoção de 

políticas voltadas à criação de uma entidade econômica complexa e caracterizada 

pela solidariedade de seus membros.  

 Consoante o entendimento de Celli Júnior (2008), também Jaramillo (2008) 

identifica esses dois enfoques, nos seus termos denominados ―paradigmas‖59, liberal 

e estrutural. No primeiro caso, a integração seria concebida conforme já delineado 

anteriormente: uma etapa progressiva de um processo comercial. No segundo caso 

sintetizaria uma estratégia, às vezes de contenção e às vezes de inserção protegida, 

dentro do processo de globalização: 

[...] la integración es un medio para un proceso de desarrollo mucho 
más amplio para consolidar un proceso de regionalismo profundo con 
estructuras institucionales que reduzcan el costo de transacciones y 
acelere el proceso de desarrollo de los países miembros [...] un 
processo planificado por parte de los agentes estatales y apoyado 
por los agentes empresariales en la búsqueda  de un objetivo mayor 
[contenção: reduzir os custos de transações comerciais] y como 
parte de una estratégia de inserción privilegiada en la economía 
política internacional [inserção protegida]. (JARAMILLO, 2008, p. 16). 

 A integração seria parte de uma estratégia de desenvolvimento mais ampla, 

que foi aceita e difundida na América Latina e, na década de 1960, foi vista como 

elemento-chave da teoria do desenvolvimento promovida e estudada pela CEPAL, a 

exemplo da ALALC, logo convertida em ALADI (JARAMILLO, 2008). 

 Para Celli Júnior (2008), a formulação de Balassa pressupõe, ainda, graus de 

integração que vão desde uma zona de livre comércio (acordo jurídico-comercial 

abrangendo o fundamental do comércio), passando por união aduaneira (formação 

de uma área entre Estados, dentro do qual vão sendo suprimidos, paulatinamente, 

os direitos alfandegários, os entraves aduaneiros e passa a existir uma tarifa externa 

única para terceiros países), mercado comum (os Estados membros acordam 

suprimir restrições tarifárias, não tarifárias e quantitativas ao comércio recíproco e os 

obstáculos que dificultam o livre movimento de produção, resultando na liberdade de 

estabelecimento e na livre prestação de serviços: livre circulação de bens ou 

mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais e a liberdade da livre 

concorrência; requer a harmonização e uniformização de políticas econômicas e 

comerciais, além de órgãos de caráter supranacionais orientadores), até a união 

econômica e monetária (respectivamente, um mercado comum que aprofunda a 
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 O termo paradigma está ancorado numa posição que remete a um viés sucessivo e linear.  
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harmonização e uniformização legislativa dos Estados membros e a criação de uma 

moeda única).  

 Na prática, no entanto, ainda que os mecanismos integracionistas objetivem 

seguir tal intuito, há um equívoco na formulação de Balassa, porque pressupõe 

graus de integração, etapas que se justapõem e que todos os mecanismos poderiam 

alcançar. Esses graus seriam percorridos, sucessiva e linearmente, até chegar ao 

cume do processo, o estágio ―ideal‖ e ―definitivo‖, seguindo o modelo europeu.  

  A formulação de Bassala, entre outros, como indica Estay (2001), 

corresponde às análises teóricas e experiências concretas de integração 

desenvolvidas no capitalismo avançado, na Europa, e, portanto, não cabe à América 

Latina. O ―ideal‖ não é para nós. Embora isso, os mecanismos integracionistas 

seguem a clássica formulação, porque há muitos interesses e os interesses maiores, 

predominantes, são os que corroboram diretamente a acumulação do capital. Quem 

tem a hegemonia no interior do bloco é que dá a direção para esse acúmulo, que o 

Estado protege do ponto de vista das corporações internacionais.  

 Na verdade, há interesses distintos e a realidade revela, inclusive, que a 

referida formulação não está correspondendo ao real. A ALBA-TCP procura fazer 

um movimento diferente, minar o esquema instituído e combina, concomitantemente, 

diferentes ―graus‖ da referida formulação, como, por exemplo, comércio entre povos 

e criação de uma moeda própria. 

 Conforme a teoria clássica da integração, os Estados que se vinculam, por 

meio de Tratado Internacional, objetivam:  

[...] uma melhor alocação dos fatores de produção e dos recursos 
disponíveis; uma diminuição dos custos de produção e uma melhoria 
na qualidade dos bens produzidos; ganhos em economia de escala; 
uma melhor capacidade de inserção no comércio internacional. 
(SISTE, 2008, p. 111).  

 Para Siste (2008, p. 110), as ―Organizações Internacionais de Integração são 

associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si, 

criando os chamados blocos econômicos‖. Dentre os motivos que levam à adesão a 

blocos de integração, o autor destaca a possibilidade de ampliação de mercados, 

pela eliminação de barreiras que obstaculizam o fluxo de mercadorias, serviços e 

fatores de produção. A participação no bloco pode resultar no aumento da 

concorrência, com consequente redução no preço dos produtos, melhoria na 
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qualidade e aumento de produtividade, ou seja, um mercado mais amplo, 

pressupondo que opere de forma mais eficiente. 

 Cano (apud JARAMILLO, 2008) analisa, de forma comparada, que, embora a 

América Latina tratasse somente de liberar e expandir o comércio (ALALC), a 

Europa (União Europeia) tratava já de integrar bens e serviços, uniformizar as 

normas e instituições e criar instrumentos de cooperação e de geração de condições 

básicas de equidade. Isso pode ser explicado porque, conforme Bansart (2008), o 

processo de integração europeia é uma integração econômica:  

[...] los países europeos tienen una situación geográfica, histórica, 
cultural muy diferente [...] la fuerza económica de Europa proviene de 
su época colonial y del despojo colonialista. Si, precisamente, los 
países de América Latina y el Caribe fueron colonias de los países 
europeos es imposible reproduzir lo que pasó en Europa. 
(BANSART, 2008, p. 12).  

 Para Bansart (2008, p. 155), a ALBA-TCP é uma proposição de integração 

que nasce desde adentro: ―El desafío es impedir la dispersión (que siempre favorece 

al imperialismo, según el famoso dicho Dividir para reinar). Se trata de evitar que las 

naciones hermanas se desgajen y sean incorporadas [...]‖: 

Integrar significa aglutinar, juntar las partes, en un bloque único [...] 
Integración es unir las partes para ‗compartir ventajas‘ [...] Las 
‗ventajas compartidas‘ significan la lucha por la creación de 
condiciones sociales para la reprodución material e espiritual de la 
vida humana; la política social de esta forma de integración significa 
que los países se integran para compartir las ventajas que resultan 
de un territorio común, una naturaleza y una historia común, 
economías homogéneas y magnitudes de población similares [...] en 
función de los intereses de estos pueblos, los países se junten para 
compartir sus ventajas naturales y sociales [...] en función del 
desarrollo humano. (MOLINA, 2007, p. 184-185). 

 Bansart (2008) evita o termo América Latina, por falsear também a realidade. 

O autor trata de integração indo-americana, afro-americana, multi-americana, 

dinâmicas da América mestiça, considerando a mestiçagem como parte da 

integração. Para Bansart (2008, p. 15), a integração consiste numa relação de povos 

entre si, a soma de recursos e a multiplicação de esforços para aumentar a 

qualidade de vida: ―Son los mismos pueblos quienes deben proponerse a sí mismos 

integrarse en un nuevo proyecto de sociedad‖. A hipótese deste autor é a de que a 

integração é um processo que deve realizar-se em todos os círculos da sociedade e 

em suas diversas práticas: culturais, ecológicas, econômicas, entre outras. Ou seja, 

é uma integração setorial. O autor trabalha a integração desde círculos menores 
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como a integração do indivíduo à sociedade, em nível local, nacional, governamental 

e regional.  

 Com um entendimento mais próximo à realidade concreta latino-americana, 

Marini (1991b, p. 4-5) parece se propor a um exercício de reflexão sobre o conceito, 

como um derivado do núcleo de suas obras. Explicita que as possibilidades futuras 

da América Latina estão na região enquanto ―[...] integrada y solidaria ante los 

campos de fuerzas que configura el nuevo orden mundial‖. A preocupação desse 

autor não é apenas com a emergência de grandes blocos econômicos na Europa, 

América do Norte e Ásia, mas, sobretudo, as tendências de transformação de ordem 

estatal, em nível mundial, que podem balcanizar definitivamente a região. Assim, é 

necessário levar em conta a integração econômica da América Latina, ―[...] 

prerrequisito indispensable a nuestra integración a la economía mundial. Sólo así 

evitaremos que, dispersos y aislados, seamos objeto de anexiones por separado‖.  

 Para o referido autor, 

La integración se planteó, pues, para solucionar dificultades 
encontradas por las burguesías industriales de los países de mayor 
desarrollo relativo y para viabilizar las inversiones extranjeras en la 
industria, contando, por eso, con el beneplácito de Estados Unidos. 
Cabe observar que, durante la guerra mundial, las relaciones 
comerciales establecidas entre los países latinoamericanos habían 
estimulado el crecimiento industrial y que, al fin de la guerra, 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay mantenían acuerdos comerciales 
entre sí, los cuales perdieron vigencia al crearse el GATT, en 1947. 
(MARINI, 1993, p. 2)60. 
  

 Marini (1991b, p. 1), ao discutir o Estado na América Latina, salienta que a 

emergência de uma nova ordem estatal na América Latina estaria relacionada a três 

questões: a primeira ―tiene que ver con los modos de participación de la sociedad en 

las estructuras y en el ejercicio del poder, es decir, con la democracia‖; a segunda 

―con la capacidad de esa sociedad para formular e implementar políticas atendiendo 

a sus propios intereses, lo que atañe a la autonomía y, por ende, la dependencia‖; e 

a terceira ―se plantea en la perspectiva del futuro de América Latina, en el contexto 

de las transformaciones por las que pasa el mundo en este fin de siglo [XX]‖, ou 

seja, diz respeito à integração econômica e política. Defende que, para a integração 

econômica ocorrer, seria preciso ter clareza sobre os problemas que encerra: o 

propósito de uma maior especialização das economias nacionais, pois só se pode 
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 São esses países que, no final da década de 1950, impulsionam a discussão sobre o comércio 
latino-americano e, na década seguinte, acordaram a criação da ALALC, como visto anteriormente. 
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integrar o que é complementar. O que, por sua vez, supõe a destruição de setores 

menos ou não competitivos de alguns países em benefício de outros, além de 

envolver um significativo custo social, que seria compensado pelo desenvolvimento 

conjunto. Outro aspecto relevante seria retirar a integração da competência 

exclusiva dos governos e das burguesias. Essa retirada se daria mediante uma 

maior iniciativa por parte das forças populares, o que supõe a coordenação de 

esforços no plano sindical, social, cultural, partidário e parlamentar. Pois, 

La integración debe dejar de ser un mero negocio, destinado tan sólo 
a garantizar áreas de inversión y mercados, para convertirse en un 
gran proyecto político y cultural, tal como la ha concebido la mejor 
tradición de la izquierda latinoamericana. Ello exige que obreros, 
estudiantes, intelectuales, mujeres, organizaciones sociales y 
políticas de los países de América Latina forjen los instrumentos 
hábiles para la unificación de sus demandas y para la coordinación 
de sus luchas en el plano reivindicativo y de la legislación laboral, de 
la política educacional y de las plataformas programáticas, y se batan 
por la inclusión de sus representantes en los órganos existentes o 
por ser creados en el marco del proceso de integración. (MARINI, 
1991b, p. 5). 
 

 Para o autor, a integração política inferida acima parece estar submetida ao 

duplo processo: de um lado, a emergência de uma Europa ocidental politicamente 

unificada, porém em que se observa uma série de nacionalidades reivindicando 

autonomia e, por outro lado, a derrubada do Estado soviético, que deu lugar a uma 

multiplicidade de novas nações. Conforme Marini (1991b), é como se iniciasse a 

derrocada do Estado-nação, expressão necessária e única de afirmação – e 

negação – das nacionalidades que o desenvolvimento do capitalismo mundial 

colocou de pé. Em seu lugar, sobre a base da internacionalização econômica e 

cultural, se esboça uma tendência à constituição de entidades maiores e, em 

contradição aparente, entidades nacionais menores e mais vinculadas às raízes 

históricas, étnicas e culturais de cada povo.  

 Para Ianni (1988), com a crise econômica mundial na década de 1970-1980, o 

impasse pelo qual passa o Estado-nação nos países da América Latina, que se 

insere no debate acerca de melhores condições para o desenvolvimento econômico 

nacional, reabre o problema das condições da independência nacional, dos limites 

da soberania e recoloca a questão da democracia.  

 O Estado nacional é parte integrante do sistema em que vai se consolidando 

o capitalismo. A nação, criada com a Revolução burguesa, ao emergir o capitalismo, 

é posta em causa quando das mudanças e crises que ocorrem nesse mesmo 
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sistema. Na América Latina, a nação é, também, produto e condição desse 

contraditório processo social. As nações aqui são fluidas. O debate sobre 

nacionalismo61 e nacionalização parece pôr em pauta a luta por uma segunda 

independência, esta ligada à hipótese de uma economia independente, de uma 

ideologia progressista. Ocorre, no entanto, que apenas aparentemente o Estado-

nação expressa toda sociedade nacional, pois, na realidade, é o Estado burguês 

(IANNI, 1988). 

 O termo nação, conforme Ianni (1999, p. 105), compreende ―[...] sociedade 

civil e Estado, formas de sociabilidade e jogos de forças sociais, classes sociais e 

grupos sociais, pode ser vista como um processo histórico simultaneamente 

problemático, difícil, possível e errático‖. O Estado-nação é ―[...] uma realidade 

problemática, atravessada por processos de integração e dissociação, 

desenvolvimento e distorção, acomodação e fragmentação. A questão nacional 

continua a desafiar indivíduos e coletividades, em termos práticos e teóricos‖ (IANNI, 

1999, p. 113).  

 Cuevas ([19--]b) entende que, stricto sensu, há uma validade particular do 

idioma, do território e da ideologia capitalista ao se referir à nação, unidade 

característica do modo de produção capitalista, sendo fundamental o momento 

constitutivo do processo nacionalista. O autor apresenta, a partir de Marx, o termo 

nação como força produtiva, da construção de uma identidade coletiva ou entidade 

histórica formada por homens juridicamente livres, que resulta ser mais eficiente 

para a instalação do modo de produção capitalista. Lênin se remetia às exposições 

de Marx, quando expunha que o Estado nacional é o cenário ideal para o 

desenvolvimento do capitalismo. A nação implica certo grau de ―homogeneidade‖ 

entre a sociedade civil e o Estado, ―el Estado nacional es lo que ocurre cuando la 

sociedad civil se ha convertido em nación y tiene un solo poder político‖, ou seja, o 

Estado nacional é a culminação da nação (CUEVAS, [19--]b, p. 47).  

 Engels ([198-]b) explicita que das tribos saíram as nações e os Estados, 

apareceram o direito, a política e a religião – reflexo fantástico das coisas no cérebro 

do homem, explicando seus atos pelo pensamento, ao invés de procurar essa 

explicação em suas necessidades. O Estado não é uma força imposta do exterior à 
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 Ouriques (2005) destaca a incompreensão da importância da luta nacional-popular na América 
Latina, bem como o caráter anti-imperialista da orientação assumida pelo governo venezuelano. 
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sociedade, nem a realidade da ideia moral ou a imagem e a realidade da razão, 

como pretendia Hegel (1998), mas, sim,  

[...] um produto da sociedade numa certa fase do seu 
desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se 
embaraçou numa insolúvel contradição interna, se dividiu em 
antagonismos inconciliáveis de que não pode desvencilhar-se. Mas, 
para que essas classes antagônicas, com interesses econômicos 
contrários, não se entredevorassem e não devorassem a sociedade 
numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se 
colocasse aparentemente acima da sociedade, com o fim de atenuar 
o conflito nos limites da ‗ordem‘. Essa força, que sai da sociedade, 
ficando, porém, por cima dela e dela se afasta cada vez mais, é o 
Estado. (ENGELS apud LÊNIN, 2007, p. 24-25)62. 

 Também para Spilimbergo (2002, p. 15) a formação das comunidades e dos 

Estados nacionais corresponde a um espaço e a um tempo determinado, qual seja, 

a Europa ocidental, a partir do Renascimento, por isso a nação não é ―qualquer 

comunidade‖, mas ―[...] uma estrutura comunitária determinada por certo nível do 

processo histórico, correspondente ao capitalismo em ascensão. É a forma normal 

da existência da sociedade burguesa, do mercado interno capitalista‖. Assim, ainda 

Ramos (1973b, p. 187) aponta, antes de chegar à questão nacional latino-

americana: ―La formación de la nación es el lógico coronamiento político y jurídico 

del desarrollo de la sociedad burguesa‖. 

 Assim, portanto, a nação é específica e histórica, criação burguesa, um 

momento da luta de classes e enquanto mediadora dessa luta se apresenta como 

―comunidade geral‖. Consequentemente, no seio dela, toda luta nacional deve 

explicar-se pela luta de classes, pois ―[...] a burguesia conserva em cada nação seus 

interesses nacionais particulares. Mas há uma classe que não tem absolutamente 

nenhuma espécie de interesses nacionais: o proletariado‖ (MARX; ENGELS apud 

SPILIMBERGO, 2002, p. 31). Por isso, para Spilimbergo (2002, p. 33), o 

reconhecimento que Marx e Engels prestam às nacionalidades oprimidas ou 

dispersas ―Funda-se no grau de progressividade histórica que representem as lutas 

nacionais de acordo com uma perspectiva orientada para o estabelecimento do 

regime socialista‖. 
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 Conforme Engels ([198-]a, p. 201), ―o Estado, o regime político, é o elemento subordinado, e a 
sociedade civil, o reino das relações econômicas, o elemento dominante‖. Para Saes (1998), 
entender que o Estado é de classe, ―reflexo em forma condensada das necessidades econômicas 
da classe que domina a produção‖, é a chave para desmontar sua ideologia. 
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 Spilimbergo (2002, p. 19), ao abordar a relação entre a luta nacional e o 

socialismo, trabalha a questão nacional como categoria fundamental para a 

revolução dos povos latino-americanos, uma vez que ―A destruição do capitalismo 

não será a destruição dos valores culturais nacionais, mas, simplesmente, das 

formas políticas e econômicas da atual comunidade nacional‖. O que, no entanto, 

essa comunidade tem enquanto realização da existência coletiva do homem em 

dado momento histórico, seus valores culturais, são realidades e não aparências. 

 O imperialismo, cuja condição ―reside na exploração dos países dependentes 

que, sem ela, se desmoronaria como um gigante de pés-de-barro‖ (SPILIMBERGO, 

2002, p. 16), com desníveis e conflitos, contraditoriamente nutre a reação dos povos, 

a realização revolucionária da grande nação inacabada e fragmentada: ―A unidade 

latino-americana, única via para a autodeterminação plena, nos vincula com a pátria 

comum que proclamava Bolívar seguido por Abreu e Lima. Somos uma nação 

inconclusa, porém ineludível‖ (SPILIMBERGO, 2002, p. 13; RAMOS, 1973b). 

 Logo, o mundo burguês, a princípio com processos nacionais, conclui com a 

insurgência nacional da periferia colonizada: ―Estados Unidos labraron su grandeza 

nacional mediante la unión de sus Estados; ahora impiden que América Latina haga 

lo mismo. Los civilizadores cierran el paso a los que pretenden civilizarse‖ 

(TROTSKY apud RAMOS, 1973b, p. 185). Todavia, as modernas revoluções 

nacionais expressam a crise do capitalismo imperialista63 e cumpre-se nelas a lei do 

desenvolvimento combinado, na qual, assim como na estrutura das sociedades 

colonizadas, coexistem as velhas formações sociais com as modernas, também no 

processo revolucionário coexistem etapas teoricamente sucessivas (SPILIMBERGO, 

2002). A impossibilidade de resolução, nesses moldes, imprime os fins socialistas. 

 A tendência capitalista se exerce, porém, para além de construir nações, 

constituir grandes nações, um grande Estado nacional, ou seja, núcleos 

historicamente viáveis, com capacidade de conformar um mercado interno e forças 

produtivas em expansão (ZIONOVIEV apud SPILIMBERGO, 2002, p. 33): 

[...] a formação das nacionalidades européias é resultado de uma 
seleção histórico-natural em que tal língua, tal país, tal monarquia – 
por causas econômicas, geopolíticas, militares – realiza seu ciclo 
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 Diferentemente, as revoluções nacionais clássicas, no intuito de cumprir as tarefas nacionais: 
unificação e independência política – dada a fragmentação e submissão nacional, característica do 
mundo feudal – expressam o impulso de um capitalismo maduro. Spilimbergo (2002) trabalha os 
processos nacionais, tais como: de Itália, da Irlanda e da Alemanha. 
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expansivo, incorporando províncias e culturas afins, deslocando aqui, 
juntando acolá, até tropeçar com uma fronteira absoluta: a de outra 
nação em desenvolvimento. (SPILIMBERGO, 2002, p. 34).   

 Nesse caso, a geografia é uma variável, a língua móvel e o poder político um 

condicionante. A determinação histórica refere-se ao nível de desenvolvimento das 

forças produtivas, que foi além das possibilidades do regionalismo econômico sem 

chegar a uma etapa que permita a expansão continental ―homogênea‖. Assim, a 

tendência unificadora culmina em vários núcleos poderosos, os Estados nacionais, e 

não apenas num vértice comum (SPILIMBERGO, 2002). 

 Tendo presente a relação entre a questão nacional e o projeto socialista, 

pode-se verificar que Marini (1991b) trata do âmbito econômico e político da 

integração face à nova configuração de forças na ordem mundial, pois a integração 

econômica significa também avançar na direção de uma integração política ―hacia 

un Estado supranacional en Latinoamérica‖, 

[...] más allá de datos geográficos, históricos y económicos, ningún 
país latinoamericano es hoy viable aisladamente. Llegamos a aquel 
punto en el que nuestra supervivencia como brasileños, mexicanos, 
chilenos, venezolanos depende de nuestra aptitud para construir 
nuevas superestructuras políticas y jurídicas, dotadas de la 
capacidad de negociación, resistencia y presión indispensable para 
tener efectiva presencia ante los super-Estados [...]. (MARINI, 1993, 
p. 9). 

Segundo Marini (1991b), no marco da integração internacional e do direito, as 

nacionalidades em plena autonomia parecem estar forjando o futuro. Logo, 

En la mejor tradición de la izquierda latinoamericana, el sueño de 
Bolívar y del Che se encuentra hoy reactualizado por la vida misma. 
No nos cabe sino luchar por una América Latina integrada política y 
económicamente, mediante estructuras supranacionales capaces de 
asegurar a sus pueblos y etnias el derecho a desarrollarse sin 
cortapisas. Pero, tanto en el plano regional como mundial, la 
desigualdad de los sujetos que se confrontan y las relaciones de 
explotación que subyacen a todo el proceso representan un reto que 
demanda un esfuerzo formidable de invención, tanto más que el 
mismo socialismo ha sido puesto en cuestión. Y, sin embargo, 
parece ser altamente improbable que ese nuevo curso de la historia 
pueda seguir adelante sin la superación del capitalismo, régimen 
social que se funda en la desigualdad y la explotación. Habrá, así, 
que revisar nuestra concepción del socialismo y, desechando su 
identificación exclusiva con la revolución bolchevique y sus avatares, 
retomar la idea-clave de Marx, que ve al socialismo como una era 
histórica, fruto de un largo período de transformaciones y realización 
efectiva del protagonismo de las masas (MARINI, 1991b, p. 6). 
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  E conclui que a forma como se está desenvolvendo a democracia burguesa, a 

reorganização econômica e a integração na América Latina, bem como seus 

reflexos em nível político, ―[...] están lejos de corresponder a nuestros deseos. Ello 

nos exige asumir nuestras responsabilidades para con los pueblos de la región y 

esforzarnos por señalarles un camino mejor‖ (MARINI, 1991b, p. 6). 

 Consoante o entendimento de Marini, também Ianni (1999) não vê a 

integração como uma alternativa original às injunções sociais, econômicas, políticas 

e culturais de globalização do capitalismo, uma vez que  

[...] pode ser ilusório, ou mesmo totalmente ilusório, acreditar que a 
integração regional, a regionalização ou o regionalismo acomodam 
as tensões e os impasses criados entre as pressões exercidas pela 
globalização, por um lado, e os interesses que organizam a 
economia e a sociedade no Estado-nação, por outro. (IANNI, 1999, 
p. 115). 

 O referido autor coloca em evidência que projetos de integração regional 

como a União Europeia, o MERCOSUL, a Área de Livre Comércio do Atlântico Norte 

(NAFTA) entre México, Estados Unidos e Canadá (em vigor desde 1994, iniciado 

pelo acordo entre Estados Unidos e Canadá, em 1988, e que é a base da ALCA), a 

Comunidade de Estados Independentes, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, 

entre outros, são operações comandadas principalmente por corporações 

transnacionais, com o apoio do FMI, BIRD, OMC, Grupo dos Sete (G-7) e da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Logo, os 

governos nacionais apenas em parcial aparecem como atores relevantes, os setores 

sociais subalternos ou assalariados, não participantes das estruturas dominantes de 

poder, são marginalizados ou esquecidos (IANNI, 1999). 

 Conforme Santos (1993),  

Todas as regiões do mundo contemporâneo passam por processos 
de integração, em maior ou menor escala, entre seus componentes e 
com outras regiões do mundo. Os Estados Unidos e a Europa 
continuam a ser o centro dessa economia supra-nacional. São eles 
que articulam este gigantesco conjunto planetário. Mas a União 
Soviética e o Japão saem de seus limites regionais para se 
integrarem também nesta nova realidade a partir da década de 1960. 
(SANTOS, 1993, p. 34). 

 Com limitação na década de 1980, o pós-crise econômica de recessão, 

expressa um auge econômico relativamente sustentado, entre 1983 e 1987, na 

recuperação da economia norte-americana à custa do déficit orçamentário e fortes 
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desequilíbrios. A crise da dívida externa na América Latina é resultado dessa crise, 

que, para alguns, ainda não acabou. A recuperação incorporou novas tecnologias 

desenvolvidas objetivando reestruturar a economia mundial com novas bases, cujas 

escalas de produção são de ordem planetária, o que, por sua vez, demanda a 

ampliação dos espaços econômicos em que atuam as empresas, ou seja, trata-se 

da formação de mercados planetários ou regionais viabilizando as operações de 

empresas de alta tecnologia e para introduzir inovações econômicas. Aí se insere a 

―[...] tentativa de integração dos mercados internacionais dentro dos espaços 

regionais delimitados por acordos entre Estados‖ (SANTOS, 1993, p. 42). 

  Esse processo de regionalização, para o autor supracitado, apresenta dois 

lados complementares e contraditórios. Sendo um o liberalismo, a livre mobilidade 

de fatores dentro da região em processo de integração e, o outro, a proteção das 

empresas e da produção regional contra a competição externa. No entanto,  

[...] os processos de integração visam não somente a defesa dos 
interesses empresariais das zonas envolvidas, mas também incluem 
uma visão ofensiva. Trata-se de favorecer a concentração e a 
centralização econômica dentro de novos padrões tecnológicos 
capazes de garantir o aumento da produtividade, a rebaixa de custos 
e, portanto, a competitividade dos produtos regionais no mercado 
mundial. (SANTOS, 1993, p. 43). 

 Logo, o processo de integração é acompanhado de medidas de cooperação 

científico-tecnológicas objetivando aumentar o poder das empresas locais. O 

anúncio da integração europeia – evidenciada, anteriormente, quando Jacques 

Delors enuncia, em nome da Comunidade Europeia, a decisão de estabelecer o ano 

de 1992 como meta a ser alcançada para a unificação da Europa – provoca um 

movimento no sentido de novas integrações ou mercados regionais. Os Estados 

Unidos, com o pan-americanismo, fundamento da integração do mercado regional, 

estendem suas fronteiras pelo mercado comum norte-americano, incluindo o 

Canadá e o México. Esse movimento se completa com a formulação da iniciativa 

Bush de um mercado comum de toda a América, desde que salvaguardadas a 

possibilidade de uma integração paralela da América Latina e a aceitação 

concomitante de integrações sub-regionais, nos termos do autor, tais como: 

MERCOSUL, Bloco Andino, Integração Centro-Americana, ―[...] cobrindo assim o 

continente de várias articulações menores que terminam por viabilizar a integração 

mais global‖ (SANTOS, 1993, p. 45). Dessa forma, entende-se que 
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[...] a América Latina busca um espaço de autonomia ou menor 
dependência dos Estados Unidos e visualiza sempre a possibilidade 
de utilizar o guarda-chuva das antigas metrópoles européias hoje em 
recuperação. A ALADI, a criação do Mercosul e do Pacto Amazônico, 
a recomposição do Mercado Centro-Americano e do Bloco Andino 
contam com apoio intelectual do SELA  e da CEPAL  e com apoio 
político da Reunião de cúpula dos presidentes ibero-americanos e 
com o apoio técnico e diplomático de várias instituições regionais e 
sub-regionais (SANTOS, 1993, p. 47). 

 Mas,  

A integração da América Latina depende de um aumento da sua 
competitividade internacional, que permita liberar-se do 
relacionamento unilateral com os Estados Unidos e amplie suas 
áreas de decisão autônoma e sua capacidade de implementar 
políticas de desenvolvimento para integrar sua população ao sistema 
produtivo moderno. (SANTOS, 1993, p. 48). 

 A capacidade de articulação com os países vizinhos e de geração de 

processos integracionistas torna esses países polos de crescimento e de poder na 

economia mundial. Isso pode ser indicado, em parte, pelo movimento 

interdependente do processo de globalização da economia mundial, que, 

aparentemente, ―une‖ nações e regiões num movimento que integra o conjunto da 

humanidade, numa ―civilização planetária‖, em que ―as necessidades do planeta‖ se 

sobrepõem às lógicas particulares e, por outro lado, para se inserirem nesse ―mundo 

global‖, as nações, as regiões e os agentes sociais veem-se obrigados ao 

fortalecimento em nível local para competir nessa economia mundial (SANTOS, 

1993). A América Latina não está à parte dessa situação:  

Ligados historicamente às potências coloniais ibéricas, seus Estados 
nacionais não conseguiram gerar uma força autônoma de 
crescimento ao estabelecer as suas independências nacionais. A 
região caiu então sob o domínio da economia inglesa, cuja expansão 
industrial conduziu a América Latina a uma nova etapa de 
fragmentação em zonas de exportação precariamente articuladas 
com economias externas locais. A dominação norte-americana, com 
a ideologia da doutrina Monroe, veio reforçar esta tendência ao 
fracionamento regional, impedindo a unificação em torno da 
concepção bolivariana de uma América Latina unificada. Pelo 
contrário, nos séculos XIX e XX prevaleceram as exigências da 
integração nacional, muitas vezes forçada e contra a natureza das 
relações regionais complementárias entre si. (SANTOS, 1993, p. 53-
54). 

 No entendimento de Santos (1993, p. 82), sob o peso dessa balcanização, 

uma estratégia regional teria que reconhecer a necessidade de dividir a América 

Latina em zonas estratégicas. Sendo elas, a Centro-Americana e Caribenha (ligada 
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ao México; intermediária entre o Atlântico e o Pacífico, entre América do Norte e do 

Sul), a Andina (com sua experiência histórica cultural comum), o Cone Sul (integrado 

num projeto comum de industrialização) e a Floresta Amazônica (com possibilidades 

naturais e energéticas). Além disso, seria imprescindível uma liderança política 

continental, com uma política de afirmação do Sul, com poder de negociação frente 

ao capital internacional e os centros de poder mundial. E conclui que ―Somente a 

realização dos ideais nacionalistas de integração das economias nacionais e o 

aumento de seu potencial produtivo voltado para o seu mercado interno daria a essa 

nações o poder de realmente se incorporarem ao mercado mundial‖. 

  A proposta de integração latino-americana contou com a hostilidade dos 

Estados Unidos, que se opôs à unidade da América Latina, considerada como um 

rompimento à unidade maior americana. A política internacional e a diplomacia 

latino-americana estiveram marcadas pelo dilema do confronto entre as concepções 

de Bolívar e de Monroe. A integração bolivariana situa-se diametralmente oposta à 

integração monroísta, uma vez que não é apenas uma integração autônoma e 

soberana, sem qualquer influência do Norte, mas uma integração solidária, onde 

nenhum país busque destacar-se como subpotência regional (MORAES; AVILA, 

2009). Para Díaz (2006a), o hispano-americanismo de Bolívar é a antítese do pan-

americanismo.   

 Conforme já visto anteriormente, na luta pela independência, Bolívar 

concebeu uma América hispânica independente dos Estados Unidos, pois que os 

Estados Unidos, pela origem cultural distinta, pelo poder econômico e pelas 

ambições expansionistas, se distinguiam do projeto libertário. No movimento pela 

independência latino-americana, por outro lado, foi central a influência da revolução 

americana e seu ideário democrático e republicano, além da ajuda econômica e 

militar: ―As nações latino-americanas já nasceram devendo aos ingleses e norte-

americanos, dando continuidade à sua condição dependente, constituída na sua 

fase colonial‖ (SANTOS, 1993, p. 109). 

 Por sua vez, os Estados Unidos ambicionaram uma posição hegemônica 

nesta região, concebida como seu ―território interno‖, ao passo que a ligação entre 

Pacífico e Atlântico se faz por meio da América Central e do Caribe. Essa acepção 

estratégica levou a ocupações, a instalações de bases militares64 e a indexações de 
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 Fernandez (2009a; 2009b) apresenta a atual força militar dos Estados Unidos, dividida em cinco 
comandos regionais, correspondentes aos continentes, além de dispêndios e arsenais. E a política 
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território aos ianques: ―A doutrina Monroe foi a formulação desta política, ao postular 

o princípio de ‗uma América para os americanos‘ (do Norte?). O pan-americanismo 

foi apresentado como uma alternativa ao colonialismo português e hispânico e ao 

britânico (que substituía aquela hegemonia)‖ (SANTOS, 1993, p. 110). Por isso, a 

luta anti-imperialista, as afirmações culturais do continente, reivindica o latino-

americanismo contra o pan-americanismo e a integração latino-americana como ―[...] 

opção a ‗integração‘ totalmente assimétrica do pan-americanismo‖ (SANTOS, 1993, 

p. 120).  

 Segundo o autor: ―Quanto mais popular o governo, maior sua busca de raízes 

latino-americanas e maior o enfrentamento com a hegemonia norte-americana. Há 

pois um conteúdo de classe implícito na questão do pan-americanismo versus latino-

americanismo‖ (SANTOS, 1993, p. 132). Pensar alternativas, a tendência leva a 

refletir acerca da questão da estrutura do poder, de mudança na classe hegemônica. 

E acrescenta, 

A integração latino-americana depende não só da unidade de ação 
política e diplomática dos Estados regionais, mas sobretudo da sua 
capacidade de gerar instâncias autônomas de decisão, instituições e 
estruturas sociais e políticas capazes de garantir a soberania de 
cada país. (SANTOS, 1993, p. 132). 

 De acordo com as citações acima, infere-se que a integração depende do 

papel da política externa norte-americana na região – se de aprofundamento da 

dominação, da capacidade de promover golpes e submeter os povos, numa relação 

unilateral –, mas também da viabilidade, da capacidade política integracionista de 

articulação entre os Estados soberanos e democráticos da América Latina, de 

relacionarem-se econômica, diplomática e politicamente com base nos interesses 

comuns das partes envolvidas, no diálogo Sul-Sul, assim como no diálogo com 

outros países do globo cujos interesses sejam afins ao tipo de integração almejada.  

 A Venezuela desempenha um papel importante na direção da ALBA-TCP e 

defende a concepção de integração latino-americana que se concretiza nesse 

mecanismo integracionista, que é solidariedade, cooperação, complementaridade e 

justiça. As outras formas de integração a que está vinculada (a UNASUL e a 

tentativa de entrar no MERCOSUL), também fazem parte do que a Venezuela 

entende como integração, ainda que não na mesma dimensão que a ALBA-TCP. 

                                                                                                                                                         
militar unilateral estadunidense adotada para a América Latina e outras regiões, de forma 
resumida, desde 1823, com a Doutrina Monroe, até 2001, com a ―guerra contraterrorista‖. 
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Isso não quer dizer que são secundários ou devam ser desconsiderados. O 

entendimento do que é a integração é resultado das relações e dos confrontos que 

se estabelecem no interior dos mecanismos, que dão sua direção. Esses outros 

mecanismos integracionistas também são fundamentais para a Venezuela, mesmo 

que não tenham a mesma possibilidade de intervenção. Isso pode ser uma chave, 

inclusive, à sobrevivência da ALBA-TCP, quer dizer, não vai sobreviver sozinha nem 

construir sozinha outro projeto de sociedade. Por isso, os mecanismos de integração 

podem ser instrumentos de difusão do socialismo. 

 É assim que, em suma, poder-se-ia dizer que, em contraponto ao 

regionalismo aberto, no cenário da economia mundializada – da globalização – 

encontra-se o esquema de integração profunda, em que o tema comercial é apenas 

um dos pertinentes, tal qual vislumbra a ALBA-TCP, enquanto proposição 

bolivariana a que a Venezuela se vincula e expressa sua concepção integracionista 

e de unidade. Entender a integração latino-americana, a relação com os demais 

países da região e no cenário mundial, como já vimos, é imprescindível na 

construção do caminho que está em curso. Com base na aproximação do que é o 

cerne da América Latina e nas diferenciações conceituais acerca da integração, 

localizar-se-á, então, de forma específica no Estado-nação venezuelano, na base 

legal e oficial, como se categoriza o conceito de integração latino-americana e, 

também, como se desdobra na educação bolivariana daquele país esse tema.  
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CAPÍTULO II 
A CATEGORIA INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA NA REVOLUÇÃO 

BOLIVARIANA DA VENEZUELA: BASES LEGAIS E DOCUMENTOS OFICIAIS  
 

Conocer es resolver. 
Conocer el país, y gobernar-lo  

conforme al conocimiento 
es el único modo 

de librar-lo de tiranías. 
 

José Martí. 

 

 Tendo em vista a exposição do percurso realizado no capítulo anterior e, em 

particular, o conceito de integração da América Latina como unidade, esse conceito 

também se configura, no processo histórico, como diversidade. A categorização do 

conceito emerge em uma determinada realidade que precisa ser explicada, 

desvelada e transformada: as categorias possuem historicidade, estão articuladas às 

relações sociais e históricas onde são produzidas (MARX, 2008b; NORONHA, 

2002). Neste capítulo pretende-se apresentar e analisar a categoria integração da 

América Latina nos marcos legais da Venezuela – a Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, de 1999 – e em documentos oficiais do governo Chávez, 

tais como: o Programa Económico de Transición 1999-2000; o Programa Econômico 

2000; o Programa Econômico 2001; o Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación (PDES) 2001-2007; e o Proyecto Nacional Símon Bolívar: Primer Plan 

Socialista (PPS) – Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-213. Como 

pressuposto, entende-se, também, que ―[...] toda forma de produção cria as relações 

jurídicas e políticas sem as quais ela não pode funcionar‖ (IANNI, 1979, p. 23).  

 Esta análise se faz necessária porque a categoria integração da América 

Latina expressa na educação bolivariana não está posta isoladamente, mas 

enquanto parte das relações da sociedade, que tem como orientação a base legal e 

esses documentos dos governos Chávez. Antes de realizar o que se objetiva, para 

ajudar a compor o entendimento da atual realidade venezuelana, onde está 

imbricada toda a pequena história da educação bolivariana e da própria LOE/2009, 

apresentam-se alguns antecedentes históricos do processo venezuelano, trazendo à 

tona elementos substantivos à compreensão social, econômica, política e cultural do 

país. 
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2.1 Antecedentes históricos do processo venezuelano: I República, Punto 
Fijo e V República 

 

 Toda realidade é resultado de um processo histórico. As mudanças em curso 

na realidade venezuelana, em grande parte, respondem ao resultado da 

implementação das reformas neoliberais colocadas em prática indistintamente nos 

vários países latino-americanos a partir da década de 1980. Tais reformas 

trouxeram, como consequência imediata, o aumento da pobreza e das 

desigualdades sociais intra e entre os países da região e os países centrais 

(ELLNER; HELLINGER, 2003). As políticas neoliberais, que imperaram no âmbito 

econômico e social, mantiveram e aprofundaram o processo de dependência com 

outros mecanismos de transferência de riqueza para os países de capitalismo 

avançado, em especial por meio de pagamentos dos juros, dos serviços e, 

principalmente, da dívida externa, bem como fizeram emergir movimentos 

contestatórios, que colocaram em evidência as mazelas que essa transferência de 

riqueza provocou e provoca no conjunto da população dos países periféricos 

(RIZZOTTO; NOGUEIRA, 2009).  

 O ano 2006 marca, no entanto, uma inflexão, porque governam a América 

Latina, nesse momento, governos de oposição. Há uma mudança considerável dada 

pelo fracasso da aplicação da agenda neoliberal na América Latina, refletida em 

diferentes medidas desses novos governos nos países da região, tais como: na 

Argentina, com Néstor Kirchner; no Brasil, com Lula; no Uruguai, com Tabaré 

Vasquez; na Bolívia, com Evo Morales; no Chile, com Michele Bachelet; na 

Venezuela, com Hugo Chávez; no Equador, com Rafael Correa; no Paraguai, com 

Fernando Lugo; na Nicaraguá, com Daniel Ortega; e em El Salvador, com Mauricio 

Funes. Esse quadro político na América do Sul, de acordo com Barros (2007a, p. 

162), ―[...] expressa a tentativa de reconstruir (ou construir) Estados que foram 

comprometidos nos anos noventa‖.  

 Na esfera governamental, tais governos vêm assumindo como tarefa principal 

a solução dos graves problemas internos decorrentes da histórica exclusão de 

grandes contingentes da população dos benefícios da riqueza produzida. Além 

disso, partem do entendimento de que a solução dos problemas domésticos 

depende da unidade e da integração dos países da região, visando à formação de 

um bloco econômico e político mais consistente, com capacidade de romper com a 
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atual forma subordinada e dependente de inserção dos países da região na 

dinâmica capitalista mundial e quiçá contribuir para a construção de outro projeto de 

sociedade, distinto do projeto burguês (RIZZOTTO; NOGUEIRA, 2009).  

 A Revolução Bolivariana da Venezuela, como projeto político e econômico – 

que recoloca em cena figuras como Simón Bolívar, Simón Rodríguez e Ezequiel 

Zamora, recuperando princípios, visões de mundo, de homem, de educação e de 

sociedade, também agora não se limita à nação venezuelana: pretende envolver 

outros povos da América Latina – se insere nesse contexto histórico e têm suas 

raízes anteriormente à eleição de Chávez para a presidência da república, em 

dezembro de 1998 (RIZZOTTO; NOGUEIRA, 2009).   

 Vale destacar que, na história da Venezuela, o processo de independência, 

emancipação política do jugo espanhol, foi consequência de intensas lutas, com 

início em 1808, e uma guerra civil entre 1811 e 1824. Já naquela época os objetivos 

dos libertadores não se limitavam às atuais fronteiras da Venezuela, mas 

expandiam-se a outras colônias espanholas no intuito de construir a Gran 

Colombia65, como visto no primeiro capítulo, pois, para Bolívar, a liberdade da 

Venezuela se consolidaria se todos os países do continente fossem livres e 

integrados, constituindo uma grande nação soberana, capaz de enfrentar ameaças 

externas e de inventar alternativas para os problemas internos. 

 Conforme Rocha (2009), na I República, a repartição desigual das terras, as 

rivalidades entre conservadores e liberais e a imposição dos interesses da oligarquia 

nacional sobre campesinos e a população originária desencadeou um movimento, 

de caráter social e político: a Guerra Federal (1859). Para Alvarado (1989 apud 

ROCHA, 2009), tratou-se de um combate longo e violento e que teve como 

protagonista o líder social Ezequiel Zamora, assassinado em 1860. O movimento 

engendrou, então, uma sociedade calcada no liberalismo, institucionalizando 

algumas demandas sociais e, como o poder político e econômico estava nas mãos 

das elites nacionais, o povo seguiu submetido às desigualdades sociais, econômicas 

e políticas e às ―[...] misérias herdadas do colonialismo, um regime basicamente 

agrário, produtor de bens primários para exportação, semi-feudal e caudilhista, 

vigoraram sem transformações até o início do século XX‖ (ROCHA, 2009, p. 125). 
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 Venezuela se tornou independente em 1811, Colômbia em 1819, Panamá e Peru em 1821, 
Equador em 1822 e Bolívia em 1824; a Venezuela se separou da Gran Colombia em 1830 
(RIZZOTTO, 2007). 
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 Segundo Caballero (2003 apud ROCHA, 2009), em 1903 ocorreu a 

Revolução Libertadora que destituiu o governo Castro (1899-1908), com preparo, 

impulso e apoio dos interesses imperialistas norte-americanos e europeus aliados à 

classe dominante interna. Logo, ―[...] aquela Revolução precisou acontecer para a 

entrada irrestrita do capital estrangeiro no país, haja vista a descoberta do petróleo 

em solo nacional‖ (ROCHA, 2009, p. 125). No período subsequente esteve no 

governo o ditador Juan Vicente Gómez (1909-1935) e as forças armadas foram 

usadas para a contenção das massas. 

 A economia venezuelana desde o século XVIII se caracterizou por extrair, 

primeiramente cacau, e exportar produtos primários. No século XIX expandiu a 

produção de café e, a partir do século XX, até atualmente, a exportação centra-se no 

petróleo (LOMBARDI, 2003). De monocultura agrícola voltada à exportação, como a 

maioria dos países da América Latina, com a descoberta do petróleo, começa a 

penetrar capital internacional, há ―[...] uma grande concorrência do capital petroleiro 

internacional para obter concessões na Venezuela, o que gerou, internamente ‗uma 

consciência nacional rentista‘, ou seja, a burguesia nacional começou a perceber 

que podia lucrar com o petróleo‖ (BAPTISTA; MOMMER, 1999 apud BARROS, 

2007b, p. 4). 

 Segundo Araque e Rojas (2007), as mudanças operadas na Venezuela pela 

existência de reservas petroleiras e pela renda gerada da sua exploração 

conduziram ao fato de que a principal contribuição no processo de acumulação 

capitalista na Venezuela do século XX fosse a capitalização dessa renda. Esse fato 

histórico imprimiu particularidades econômicas, bem como a conformação da 

estrutura social, política e cultural de um capitalismo rentista, dependente do 

ingresso petroleiro66 que originou a formação de uma burguesia parasitária. 

 No processo econômico – de desenvolvimento da acumulação e 

transformação da estrutura produtiva, buscando integrar o país ao sistema 

econômico internacional, agora sob nova condição – se deu a associação e 

identificação do capital nacional ao estrangeiro, criando, entre 1920 até os anos de 
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 Conforme Lander (2007), a dependência do petróleo é uma fonte de debilidade, por um lado, no 
sentido de reforçar o padrão petroleiro de concentração da economia venezuelana; por outro, 
relaciona-se ao problema de que modelos alternativos no mundo impõem na América Latina a 
necessidade de um modelo produtivo energético diferente ao padrão depredador que está 
conduzindo, de maneira acelerada, à destruição das condições que tornam possível a vida no 
planeta. 
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1950, as condições para a entrada substancial de capital estrangeiro na sequência 

desse período. Baptista (apud BARROS, 2007b) esclarece que, em 1920, o petróleo 

representava 1,7% das exportações, passando, em 1935, para 86,1%. 

 Conforme Ellner (2003), a base petroleira da economia venezuelana modelou 

o sistema democrático da nação e minimizou a luta de classes:  

Desde 1925, cuando el petróleo se convirtió en el primer producto de 
exportación del país, hasta derrumbarse los precios en 1986 (durante 
la mayor parte de este período Venezuela fue el exportador número 
uno en el mundo), el crescimiento fue casi constante. (ELLNER, 
2003, p. 20). 

 Com a morte do General Juan Vicente Gómez, em 1935, Eleazar López 

Contreras assume o governo até 1941. O contexto histórico mundial de pós-crise de 

1929 determina a ampliação da presença do Estado na economia, presença 

marcada na Venezuela no Plano Trienal 1938-1941, em que o Estado aparece como 

agente de desenvolvimento econômico, chamado a financiar a industrialização, bem 

como a garantir um mínimo de educação e saúde, respaldando esse processo com 

a formação de mão de obra minimamente qualificada e com consumidores 

(BARROS, 2007b). 

 Isaías Medina Angarita (1941-1945) dá consecução ao projeto nacional 

desenvolvimentista e de maior participação do Estado na renda e no controle do 

petróleo, segundo a visão da siembra del petróleo, ou seja, de que a renda petroleira 

deveria ser destinada ao investimento produtivo. Na legislação petroleira é criado o 

imposto adicional que estabelecia que os lucros da exploração do petróleo seriam 

repartidos igualmente entre Estados e companhias estrangeiras, o denominado fifty-

fifty. No pós-Segunda Guerra Mundial, a renda petroleira chegou a níveis sem 

paralelos e as expectativas de reverter a tendência rentista não se sustenta, 

mostrando-se frustrada. Com a conivência do partido Ação Democrática (AD) e 

empresas associadas ao capital internacional, principalmente a Federação Nacional 

de Câmaras e Associações de Comércio e Produção (FEDECAMARAS), um golpe 

derruba o governo meses antes do mandato constitucional (BARROS, 2007b). 

 Em 1945, a junta presidida por Rómulo Betancourt (1945-1948) assume o 

governo e, passando por um processo constituinte entre 1946-1947, é eleito Rómulo 

Gallegos (1948), logo derrubado por outro golpe, que põe no poder outra junta, 

presidida por Carlos Delgado Chaubaud, governando até 1950 quando este é 

assassinado. Entre 1945-1948 há, também, a agudização das revoltas populares 
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contra a repressão do exercício político. Surge, nesse período, uma segunda visão 

da siembra del petróleo, de necessidade de absorção produtiva, que não foi 

realizada, tornando o rentismo estrutural e o país mais dependente (BAPTISTA; 

MOMMER, 1999 apud BARROS, 2007b). 

Com essa nova visão acerca do papel do petróleo na economia, 
ficaram estabelecidos os padrões de consumo e de comportamento 
próprios de uma economia rentista e, portanto, contrários à meta 
estratégica de desenvolvimento das forças produtivas. Rómulo 
Betancourt atribui ao golpe de 1948 o não cumprimento da estratégia 
de superação da dependência proposta com a segunda ‗siembra del 
petróleo‟, tornando a dependência cada vez maior e pondo fim ao 
projeto de transformação da economia imaginado por ele. (BARROS, 
2007a, p. 79). 

 Em 1952 é eleito Jóvito Villalba, mas o governo altera os resultados e Marcos 

Pérez Jiménez (1952-1958) assume a presidência e põe em prática a doutrina 

Nuevo Ideal Nacional, propondo o ―reacondicionamiento gradual del territorio 

nacional en todos sus aspectos fisico, para hacerlo más apto a la civilización 

contemporánea‖, com base nisso promoveu-se a infraestrutura, indústrias de 

básicas, transporte e telecomunicações (BANKO, 2006, p. 7 apud BARROS, 2007b, 

p. 12). Derrubado em 1957, assume a nova junta, com Wolfgang Larrazabal (1958-

59), que suspende o fifty-fifty e altera a lei de impostos de renda elevando a 

participação do Estado a 60% (BARROS, 2007b). Tem início, com Jiménez, uma 

violenta e repressiva ditadura militar, marcada pela repressão total aos direitos 

políticos, às garantias civis, repressão às manifestações, práticas de tortura, 

violação dos direitos humanos, corrupção e enriquecimento elícito da classe 

dirigente (OBEDIENTE, 2008; ROCHA, 2009). 

 Toda essa instabilidade política e ao mesmo tempo repressiva na Venezuela 

se constitui, para um conjunto de historiadores, como uma década de ditadura, de 

1948-1958. A partir daí, com a instauração da democracia liberal, o país ―[...] 

comenzó un proyecto de 40 años diseñado para construir una serie de instituciones 

y establecer prácticas para cambiar […] la economía de extracción de origen 

hispánico y reemplazar la débil infraestructura institucional heredada del pasado‖ 

(LOMBARDI, 2003, p. 14). 

 Com a convocação das eleições, é eleito Rómulo Betancourt (1959-1964), 

reestabelecendo a democracia representativa, tendo um projeto nacionalista 

fundamentado no Pacto del Punto Fijo – que apoiava a distribuição das rendas do 
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petróleo internacional por meio do sistema de clientelismo (HELLINGER apud 

RIZZOTTO, 2007) – realizado entre os partidos social-democrata AD e o social-

cristão Comitê de Organização Política Eleitoral Independente (COPEI)67, 

prevalecendo por 40 anos no país (1958-1998), denominado de IV República68 

(OBEDIENTE, 2008), e que 

Só se torna possível quando os partidos AD, COPEI, URD e FND, 
com o apoio dos líderes da Fedecámaras, CTV, da Igreja e das 
Forças Armadas, se juntam para acabar com a traumática 
experiência de projetos de poder que sobrepunham às instituições 
próprias da ditadura militar. (BARROS, 2007b, p. 10). 

 Conforme o documento Pacto de Punto Fijo (1958 apud BARROS, 2007b, p. 

10-11), ―[...] todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defesa de 

las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de 

estado‖. Às Forças Armadas, no entanto, segundo o artigo 132 da Constituição de 

1961 (apud NORDEN, 2003; BARROS, 2007b), coube um papel apolítico, obediente 

e não deliberativo, organizado pelo Estado para assegurar a defesa nacional, a 

estabilidade das instituições democráticas e o respeito pela Constituição e pelas leis. 

 O período entre 1959 e 1973, que segue com Raúl Leoni (1964-69) e o 

primeiro governo de Rafael Caldera (1969-74), conforme Barros (2007b), é 

influenciado pelas teorias desenvolvimentistas da CEPAL. Foram executadas 

políticas de industrialização via substituição de importações, objetivando 

desenvolver o mercado interno – que, no entanto, não se completaram pela alta do 

preço internacional do petróleo. Esse modelo contribuiu para aumentar a 

dependência, uma vez que o Estado e as burguesias nacionais ―[...] tratan de 

resolver todos los problemas relacionados con la industrialización del país sobre la 

base de otorgar más facilidades a las inversiones monopolistas‖ (FIGUEROA, 1974, 

p. 745 apud ROCHA, 2009, p. 130). Também foi criada a Oficina Central de 

Coordenação e Planejamento (CORDIPLAN), organismo de planejamento para 

formular as diretrizes da política econômica em cada período presidencial. Assim, o 

Plan Cuaternal (1960-1964) apresentou 
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 Em 1961, os integrantes desse Pacto redigiram a Constituição que esteve em vigor até 1999. 

68
 Para alguns historiadores, a I República é entre 1810 e 1812, a segunda de 1813 e 1814 (ou 
Guerra a Muerte), a terceira entre 1817 e 1819, a quarta de 1830 a 1998 e a V República a partir 
de 1999.  
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[…] por primera vez de manera precisa la necesidad de poner en 
práctica un modelo de desarrollo económico que comprendía dos 
ejes: la industrialización  y la modernización de la agricultura. Sobre 
esta base, el Estado asumió el papel de ‗promotor‘ del proceso de 
industrialización para atenuar la crisis y estimular al sector privado 
mediante el auxilio financiero y medidas proteccionistas. (BANKO, 
2006, p. 7-8 apud BARROS, 2007b, p. 12). 

 Conforme Hellinger (2003, p. 43), a democracia (eleitoral) venezuelana do 

projeto puntofijista, consolidada na Constituição de 1961, ―[...] descansaba sobre una 

base material: la distribución de las rendas petroleras internacionales a través de un 

sistema de clientelismo‖. A ideia do projeto é expressa por Rey (1972 apud 

HELLINGER, 2003) como sistema populista de reconciliação. As interlocuções entre 

Estado e massas, conforme Rocha (2009), basearam-se na destruição da influência 

da esquerda, na época representada pelo Partido Comunista da Venezuela (PCV), 

nas frentes sindicais e na cooptação dos movimentos populares, necessárias à 

democracia realizada entre dois partidos e de parcas Políticas Sociais. 

 Conforme Carnevali (1992, p. 24 apud OBEDIENTE, 2008), a cúpula do bloco 

hegemônico no poder se organizava segundo o conceito de conciliação de elites, 

apoiada pela pequena e grande burguesia. E  

La ambigua ideología inducida en aquellos sectores da la clase 
dominante se fundaba, por una parte, en la reproducción del 
American way of life y el consumismo estadunidense mezclado con 
las propuestas desarrollistas de la CEPAL […], auspiciada por las 
Naciones Unidas; y por la otra, en la desnacionalización de nuestra 
soberanía, de nuestro sistema educativo y de nuestra cultura. 
(OBEDIENTE, 2008, p. 13). 

 O Pacto de Punto Fijo associava, dessa forma, democracia, nacionalismo 

petroleiro e desenvolvimento e seu cume foi entre 1973 a 1983, de bonança 

petrolera, nacionalização da extração do petróleo em 1976 – e criação da PDVSA 

pelo governo Pérez (1974-79) (HELLINGER, 2003). Na década de 1970, os recursos 

petroleiros financiaram benefícios, não da mesma forma para as distintas classes 

sociais, por meio de subsídios, baixos impostos, controle de preços, serviços 

públicos como educação, saúde e um sistema de seguridade social. Em 1978, 10% 

da população era considerada pobre e pouco mais de 2% vivia em extrema pobreza 

(BUXTON, 2003), mas, ao mesmo tempo, os recursos petroleiros, conforme Ellner 

(2003 apud RIZZOTTO 2007) fizeram emergir uma burocracia altamente 

improdutiva, que, mesmo com mudanças no governo, tem forte influência nas 

instituições públicas daquele país, mantendo as mesmas práticas de corrupção, o 
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que evidencia a dificuldade de se derrotar a estrutura do Estado burguês, 

independentemente da via que se escolha para promover a transformação social. 

 A economia petroleira também  

[…] debilitó a la oligarquía, al campesinado y a la clase obrera, y les 
impidió construir sus propias organizaciones políticas […] Los 
inmensos ingresos derivados del petróleo generaron una clase media 
excepcionalmente amplia, predominante en el liderazgo de AD, 
Copei y otros partidos, aunque tuvieran también contingentes obreros 
de cierta magnitud. (KARL, 1987; HELLINGER, 1984 apud ELLNER, 
2003, p.21). 

 Houve, no entanto, com a crise dos anos de 1980, cortes nos gastos sociais e 

nos salários, cortes que levaram ao aumento exorbitante da pobreza. O aumento 

expressivo das desigualdades sociais estava em proporção direta à apropriação do 

excedente petroleiro pelas classes dominantes, que se agudizou com a baixa dos 

preços do petróleo em nível mundial e devido à maior abertura da economia ao 

capital externo e instabilidade política internamente. A crise é expressa no viernes 

negro, correspondente a 28 de fevereiro de 1983, que marcou o início da 

desarticulação do Pacto do Punto Fijo. Nessa ocasião, o presidente Luis Herrera 

Campíns (1979-84) desvalorizou a moeda nacional como estratégia para enfrentar a 

crise econômica que o país sofria, provocando uma crise material e ideológica 

(HELLINGER, 2003; MAYA, 2005 apud ROCHA, 2009): ―Entre 1984 a 1995, el 

porcentaje de la población pobre aumentó de 36% a 66%, mientras el sector en 

pobreza extrema aumentó más del triple, de 11% a 36%‖ (REPÚBLICA DE 

VENEZUELA apud ROBERTS, 2003, p. 80). Em 1987, o gasto social chegou a 8% 

do PIB, e em 199469 somente alcançou 4,3% (EVANS apud ROBERTS, 2003). Em 

1993, o gasto per capita do Estado estava 40% abaixo do nível de 1980, incluindo 

reduções reais acima de 40% em programas educativos, 70% em desenvolvimento 

habitacional e urbano, 37% em saúde e 56% em desenvolvimento social e 

participação (REPÚBLICA DE VENEZUELA apud ROBERTS, 2003). 

[...] esse processo se acelerou na década seguinte com as políticas 
de ajuste estrutural, impostas pelos acordos firmados com o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional [...] que entre outras 
coisas pregava o ajuste fiscal por meio da redução de gastos sociais, 
da abertura comercial e financeira, do controle dos salários e da 
privatização de empresas públicas. (RIZZOTTO, 2007, p.16). 
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 A crise do setor bancário ocasionou uma fuga massiva de capitais. Para atrair reservas 
internacionais, a moeda venezuelana foi desvalorizada, aumentando o custo de vida a 70,8% em 
1994 (BUXTON, 2003). 
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 Dessa forma, a partir de 1980 a antiga estrutura cede espaço a uma nova 

estratégia, que prioriza a liberalização dos mercados, orientada para fora, no intuito 

de estimular o comércio e as exportações e reduzir a intervenção estatal. Como 

resultado da situação internacional caracterizada pelos baixos preços do petróleo e 

excesso de oferta, a Venezuela vivenciou, na década seguinte, a Apertura Petrolera, 

ou seja, a abertura da indústria petroleira ao capital privado nacional e estrangeiro, 

desvinculando a estatal PDVSA e Estado. As elites políticas entendiam que os 

modelos de desenvolvimento e política vigentes estavam em crise e o governo de 

Jaime Lusinchi (1984-1989) coloca em pauta a reforma do Estado (BARROS, 

2007b). O colapso da economia rentística é depreendido do fato de que ―O êxito do 

capitalismo rentístico implica, de maneira inevitável, que renda se transforma, pouco 

a pouco, de uma força dinamizadora em um obstáculo cada vez mais intolerável 

para o desenvolvimento normal do sistema‖ (BARROS, 2007b, p. 15)70. 

 Segundo Roberts (2003), o progressivo empobrecimento e o aumento das 

desigualdades sociais levaram a uma crescente polarização da sociedade, fazendo 

reaparecer a divisão de classes que estava entorpecida pela distribuição de renda 

das décadas anteriores. Em 1989, 66,5% da população era considerada pobre e 

29,6% vivia em extrema pobreza (BUXTON, 2003). Nesse mesmo ano, a renda do 

petróleo, que sustentava 80% da economia do país, caiu para 50% devido à queda 

dos preços mundiais (BARROS, 2007b). Conforme Naím (2001, p. 31 apud 

ELLNER, 2003, p. 35), o país ―[...] experimentó durante los años 90 uno de los 

mayores incrementos de desigualdad en el mundo‖. 

 A polarização social se expressou, segundo Ellner (2003), no crescimento da 

economia informal e agravamento das desigualdades sociais, ressentimento entre 

classes baixas e setores relativamente privilegiados, surgimento de partidos 

defensores das classes baixas e líderes políticos, como Chávez. E, mais aguda nos 

anos 1980, se converteu, posteriormente, em polarização política.  

 Carlos Andrés Pérez (1989-93), eleito sob o discurso de retorno aos tempos 

de bonança petroleira, ancorado no programa El Gran Viraje, logo após assumir o 

cargo, contradizendo o discurso que o elegeu, anunciou a negociação do primeiro 

acordo do país com o FMI, optando por El Paquete, como ficaram conhecidas 
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 O capitalismo rentístico é definido, conforme Mommer em Batista (1997 apud BARROS, 2007b), 
como forma de desenvolvimento capitalista nacional que se sustenta pela renda internacional da 
terra, cuja renda corresponde, primeiramente, ao Estado. 
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popularmente as reformas que o governo procurou realizar71 (BARROS, 2007b). E 

que, por seu caráter, expressavam grande sintonia com as medidas do 

neoliberalismo. Seu desfecho revelou-se, no entanto, distinto, pela rebelião popular. 

 Em reação às medidas de ajuste impostas pelo acordo, o aumento do preço 

da gasolina e, consequentemente, da passagem do transporte público, aumento nos 

produtos que compunham a cesta básica, e, como sintoma da degradação das 

condições de vida, teve início, em Caracas, em 27 de fevereiro, um levante popular 

que se estendeu para outras 19 cidades do país, conhecido como El Caracazo 

(NORDEN, 2003). Como resposta imediata, o governo federal suspendeu as 

garantias institucionais, convocou os militares para reprimir o povo e institucionalizou 

o toque de recolher. Desvelavam-se, assim, as contradições do atual modelo, 

marcando ―[...] el colapso del sistema populista de reconciliación‖ (HELLINGER, 

2003, p. 43) e  o Caracazo ―[...] se convirtió en símbolo permanente de la resistencia 

de los venezolanos a las reformas neoliberales‖ (ROBERTS, 2003, p. 85). Esse 

levante agudizou as tensões sociais e durou até 5 de março, quando o exército foi 

chamado para controlar a revolta, uma vez que a polícia não havia conseguido pôr 

fim às manifestações72.  

 O Caracazo e os distúrbios ocorridos ao longo da década de 1990 mostraram 

a fragilidade da tese da excepcionalidade venezuelana, que via esse país como 

diferente de seus vizinhos latino-americanos, quer pela maturidade política, quer 

pelo fato de ser grande produtor de petróleo e ter conseguido instituir uma melhor 

repartição da renda nacional (ELLNER, 2003 apud RIZZOTTO, 2007): ―Antes de 

1989, Venezuela era considerada la vitrina de la democracia latinoamericana‖ 

(ELLNER, 2003, p. 19), mas uma aparente solidez do sistema político sinalizava 

fraturas a princípio dos anos 1990.  

 Com as inúmeras manifestações de protesto e de reivindicação que 

ocorreram após o Caracazo, foi ficando evidente a incapacidade das organizações 

sindicais de defenderem os interesses dos trabalhadores informais, que já eram 
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 Incluía o fim de vários subsídios, aumento dos tributos e das tarifas públicas, liberalização das 
taxas de juros, flexibilização do câmbio, abertura comercial e privatizações, como da companhia 
nacional telefônica (CANTV), do sistema de portos e linha aérea (VIASA) (ELLNER, 2003; 
ROBERTS, 2003; BUXTON, 2003).  

72
 Segundo Norden (2003), muitos dos militares se identificaram mais com o povo, a quem por 
ordenamento estavam reprimindo, do que com seus superiores militares e civis. Foram 
contabilizados, por médicos, entre 1000 e 1500 mortos, bem acima dos 287 estimados oficialmente 
(HELLINGER, 2003). 
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maioria no país, bem como de os partidos políticos representarem as camadas 

populares (MAYA, 1999 apud HELLINGER, 2003). Nesse vazio de representação, o 

que González (2001 apud BARROS, 2007b) denominou de ―vazio político‖ 

acarretado pelo Punto Fijo, emergiram novas forças sociais73, entre elas o grupo 

cívico-militar denominado Movimento Bolivariano Revolucionário-200 (MBR-200), ao 

qual o tenente-coronel Hugo Rafael Chávez Frías estava vinculado e que articulou o 

fracassado levante cívico-militar de 199274 (em reação à aprovação da Lei de 

Privatizações), que o levou à prisão, bem como a outros militares por dois anos, 

1992-1994 (HELLINGER apud RIZZOTTO, 2007).  

 O fim do governo de Pérez é marcado pela destituição do cargo devido às 

acusações de corrupção. Eleito com 30% dos votos, ligado ao COPEI e aliado ao 

MAS, Rafael Caldera (1994-98) acaba repactuando com o AD e retoma, em 1996, 

sob a denominação Agenda Venezuela, o programa de reformas de Pérez, 

adaptando as políticas do Consenso de Washington e omitindo questões polêmicas 

como a liberalização do sistema financeiro e as privatizações, ainda, que 

efetivamente, as tenha feito75 (ELLNER, 2003; BARROS, 2007b). 

 Mesmo preso, Chávez passou a representar a possibilidade de mudança para 

o povo venezuelano, em oposição ao bipartidarismo (GOTT, 2004 apud BARROS, 

2007b). Após sair da prisão, iniciou uma incursão pelo interior do país e, a partir dos 

círculos bolivarianos – grupos comunitários que estudavam e discutiam política a 

partir do ideário bolivariano para assim pensar coletivamente estratégias de 

intervenção popular na sociedade, conhecendo para governar – começou a 

organizar um movimento político nacionalista, erigido sob as ideias do Libertador. 

Em 1998, pela via democrática, foi eleito presidente da república76 com 56,2% contra 

39,9%. Segundo Maya (2003 apud RIZZOTO, 2007, p. 29), o mais significativo de 
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 Forças sociais como o Movimento operário que deu lugar a La Causa Radical (LCR), dividida em 
1997, originando o Patria Para Todos (PPT); e um setor gerencial formado por executivos da 
PDVSA e grupos menores ligados à classe média (HELLINGER, 2003). 

74
 Rebelião dos chamados COMACATES: comandantes, capitães e tenentes (OBEDINETE, 2008). 

75
 Caso da companhia nacional siderúrgica (SIDOR), reforma do sistema de seguros sociais com a 
participação privada nos subsistemas de saúde e pensão (ELLNER, 2003). 

76
 Visando a presidência, em 1997, o MBR-200 – o 200 alude ao aniversário de Bolívar, em 1983, ano 
de criação do movimento – é convertido em Movimiento V República (MVR) já que, por 
determinação legal, não pode haver referência a Bolívar na sigla de qualquer organização política; 
PPT, Movimento ao Socialismo (MAS) e outros partidos menores se unem ao MVR para apoiar 
Chávez, formando o Polo Patriótico (PP) (HELLINGER, 2003).  
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consideração para a vitória eleitoral do MVR ―[...] fue la incorporación del pueblo en 

el discurso político como sujeto popular, y como sujeto político que se interpelaba‖. 

 Dessa forma, desde a sua ascensão ao poder, os governos de Chávez vêm 

procurando implementar um projeto econômico, político e cultural que tem como 

objetivo central ―refundar a república‖  a partir da ampliação da participação do povo 

nas decisões políticas, por meio de diversos mecanismos constitucionais como o 

referendo, a consulta popular e os Conselhos Comunais, e pela incorporação 

massiva da população nas Missões Sociais em diversas áreas sociais.  

 Dentre essas formas de participação popular, os Conselhos Comunais foram 

considerados como lei em 2006 e estão ligados à necessidade política de auto-

organização, que já vinha sendo desenvolvida em outras organizações. São  

[...] instâncias de participação, articulação e integração entre as 
diversas organizações comunitárias, grupos sociais e cidadãos e 
cidadãs, que permitem ao povo organizado exercer diretamente a 
gestão das políticas públicas e projetos orientados a responder às 
necessidades e aspirações das comunidades na construção de uma 
sociedade de equidade e justiça social. (VENEZUELA apud 
CABRERA, 2009, p. 91).  

 Quanto às Missões, atualmente são 28: 13 de Abril (fortalecimento do poder 

popular por meio das comunas socialistas); Alimentación/Mercal (alimentação 

subsidiada pelo governo e mercados populares); Árbol (produção e conservação em 

área rural); Barrio Adentro I (atenção integral à saúde nas comunidades), II (atenção 

por meio de Centros de Alta Tecnologia, Centros de Diagnóstico Integral e Salas de 

Reabilitação Integral) e III (modernização da rede hospitalar do país, tradicional, 

como elemento para compor um Sistema Público Nacional de Saúde); Ché Guevara 

(em 2007 essa missão substitui a Vuelvan Caras; formação com valores socialistas, 

desenvolvendo a consciência ética e moral); Ciencia (desenvolvimento científico e 

tecnológico endógeno); Cristo (considerada a Misión de Misiones, objetiva pobreza 

zero em 2021, por meio da execução em conjunto de todas as Missões; baseia-se 

nas Metas do Milênio da ONU); Cultura (desenvolvimento sociocomunitário e 

cultural); Guaicaipuro (indígena); Hábitat (habitação); Identidad (documentação para 

venezuelanos e estrangeiros); José Gregório Hernández (diagnóstico e atenção a 

pessoas com necessidades especiais); Madres del Barrio (apoio a donas de casa e 

incorporação em programas sociais); Milagro (atendimento oftalmológico e cirúrgico); 

Miranda (defesa da soberania nacional numa aliança cívico-militar); Música 

(promoção da música e consolidação do sistema nacional de orquestras e coros 
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infantil e juvenil); Negra Hipólita (assistência social à população de rua); Niños y 

Niñas del Barrio (atendimento e defesa de crianças e jovens de rua); Niño Jesus 

(proteção materno-infantil); Piar (diversificação da economia); Revolución Energética 

(uso racional da energia); Ribas (educação em nível médio); Robinson I e Robinson 

II (educação fundamental); Sucre (educação em nível superior); Sonrisa (programa 

odontológico); Villanueva (redistribuição populacional sobre espaço) e Zamora 

(contra o latifúndio e pela garantia da seguridade agro-alimentar)  (VENEZUELA, 

2010a)77. Logo, no que tange às Missões, 

[...] cada una de las cuales representa una acción social e política 
puntual, que se lleva a cabo fuera de la estructura burocrática 
tradicional del Estado burgués,  a la cual se asigna una 
concentración sustantiva de recursos humanos y medios materiales 
para resolver problemas concretos en un tiempo y un espacio 
determinado. (OBEDIENTE, 2008, p. 119). 

 Conforme Rocha (2009), as Missões  

[...] constituem um dos principais processos sócio-políticos do novo 
Estado Bolivariano que aos poucos se descortina, caracterizando 
uma importante trincheira de mobilização por uma luta segmentada 
em duas frentes principais: uma luta material pela superação de um 
passado de desigualdades, como também de uma luta simbólica por 
outra identidade nacional, relacionada à nossa própria história de 
povo latino-americano, ao ideal bolivariano de libertação, 
considerando a transformação cultural necessária ao projeto 
revolucionário em curso na sociedade venezuelana. (ROCHA, 2009, 
p. 144). 

 A Política Social implementada por meio das Missões tem papel crucial na 

construção da nova sociedade: ―Su propósito fundamental es enfrentar las causas y 

consecuencias de la pobreza y la exclusión, con la participación protagónica del 

pueblo‖ (VENEZUELA 2006b, p. 07). Conforme o documento Las Misiones 

Bolivarianas, 

Su despliegue fue posible gracias al rescate de los recursos 
petroleros; así como al compromiso inmediato de las mayorías 
excluidas de asumir el protagonismo en la transformación de sus 
vidas y de la sociedad venezolana en su conjunto. Se trata de un 
modelo revolucionario de políticas públicas, que conjuga la 
agilización de los procesos estatales con la participación directa del 
pueblo en su gestión. (VENEZUELA, 2006b, p. 17).   
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 Sobre a criação das Missões Bolivarianas e seus respectivos objetivos, consultar: Flores (2010). 
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 As Missões ―[...] são expressão da demanda popular por um modo 

radicalmente democrático e especialmente original de fazer política social pública‖. 

Nesse projeto, as Políticas Sociais ―[...] almejam formar um enredado que pretende 

tanto responder às necessidades sociais das massas, como também recuperar o 

caráter nacional e popular de um processo político que se propõe genuinamente 

latino-americano‖ (ROCHA, 2009, p. 147): 

Estas nuevas políticas participativas responden al llamado 
robinsoniano (―o inventamos o erramos‖) para buscar nuestro propio 
camino en la organización de la sociedad democrática, en base a 
nuestros propios valores y requerimientos y sin copiar modelos 
externos. El Estado liberal capitalista de los países latinoamericanos 
responde a modelos importados, que poco tienen que ver con 
nuestras realidades como pueblos. Las Misiones se orientan a 
transcender esse modelo copiado [...]. (VENEZUELA, 2006b, p. 25). 

 O programa de governo, com o qual Chávez se elegeu, previa, pois, a 

necessidade de destruição do modelo político anterior, para a construção de um 

novo modelo econômico a partir do controle do excedente petroleiro, o que somente 

poderia ocorrer num cenário de estabilidade econômica78. E organizava-se em torno 

de polos, voltados ao equilíbrio: político (constituinte para a democracia 

participativa), social (para a sociedade justa), econômico (humanista, 

autogestionado e competitivo), territorial (descentralização para o desenvolvimento 

sustentável) e mundial (soberania e mundialização) (MVR, 1998). 

 E, tratando de política econômica internacional, o programa de governo volta-

se para uma dinâmica integradora regional:  

[...] la inserción internacional de Venezuela en forma soberana, 
reduciendo su dependencia y vulnerabilidad externa implementando 
una política comercial bajo el principio de reciprocidad, equidad y 
justicia social internacionales. Los esfuerzos de integración que se 
cumplen en América Latina contarán con nuestro firme apoyo, por 
cuanto es imprescindible que en el actual escenario mundial, los 
países con menor grado de desarrollo hagamos causa común. El 
ideal de integración bolivariana tiene en el mundo contemporáneo su 
máxima vigencia. Venezuela tiene una posición geoestratégica 
privilegiada como punto de encuentro entre el PACTO ANDINO, 
MERCOSUR y el CARICOM, lo cual determina nuestra fortaleza 
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 A política monetária afirma a necessidade de ―[...] reforçar al Banco Central de Venezuela en su 
autonomia funcional, financiera y administrativa‖. A dívida pública ―será honrada y serán 
respetados los compromisos de la república‖, além disso, ―El abatimiento de la inflación es una 
tarea de primer orden. Sus causas son de carácter estructural y coyuntural, su combate debe ser 
una labor ininterrumpida, y los devastásemos efectos que tiene sobre la población de ingresos 
constantes la califican como un enemigo al cual no se te puede dar trégua‖ (MVR, 1998, p. 37-38). 
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como centro de una dinámica integradora y de complementación 
económica en el ámbito regional. (MVR, 1998, p. 38).  

  Para além do inicialmente expresso no programa de governo, a categoria 

integração da América Latina ganha contornos legais e oficiais, que podem ser 

depreendidos, primeiramente, a partir da nova organização jurídico-política, 

constante na Carta magna de 1999. 

  

2.2 A integração da América Latina na Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999 

  

 A Constituição da República Bolivariana da Venezuela (CRBV) é datada de 

15 de dezembro de 1999, resultado do processo que se iniciou quando, na posse 

em 2 de fevereiro de 1999, Chávez assina o decreto convocatório de um referendo 

popular no qual a população venezuelana deveria manifestar-se sobre a convocação 

da Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. 

Após a população aprovar a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, 

foram eleitos delegados constituintes e, concomitantemente, se iniciou um debate 

político em todo o país, com expressiva participação popular. Seis meses após o 

início desse processo o texto final da nova Constituição foi concluído e submetido a 

um novo referendo popular, quando mais de 70% da população se manifestou 

afirmativamente pela sua promulgação (VIEIRA, 2005a)79. 

 A nova Carta magna, que inicia formalmente a V República80, estabelece a 

refundação da república, que passa a se chamar República Bolivariana de 

Venezuela – em alusão a Símon Bolívar – e incorpora, de acordo com o artigo 70, 

novos mecanismos de participação, tais como: referendo popular (consultivo, 

revogatório ou aprobatório), consultas populares e outras formas de autogestão, 

cogestão e cooperativas (VENEZUELA, 2000a). Também há outros poderes 

instituídos, independentes, pois, para além do Legislativo, Executivo e Judiciário, 

que vigoram no liberalismo clássico, há o Poder Cidadão, exercido pelo Conselho 

Moral Republicano (composto por Defensor do Povo, Fiscal Geral e Controlador 

Geral da República) e o Poder Eleitoral (Conselho Nacional Eleitoral) (VENEZUELA, 
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 No funcionamento soberano da Constituinte, o Congresso esteve restringido apenas a questões 
orçamentárias, gerando polêmicas e oposições. Mais informações, ver: Vieira (2005a). 

80
 Conforme Barros (2007b), o ―livro azul‖, evocado nos discursos presidenciais, é um instrumento de 
vinculação direta entre o presidente e os eleitores.  
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2010c)81. Dessa forma, estão instituídos e em vigor cinco poderes, uma vez que, no 

artigo 5º da Constituição, redimensiona-se a constituição do poder de Estado 

democrático e participativo: ―La soberania reside intransferiblemente em el pueblo 

[...] Los órganos del Estado emanan da la soberania popular y a ella están 

sometidos"  (VENEZUELA, 2000a, p. 11).  

 Segundo Álvarez (2003, p. 197-198), esses novos aspectos que a 

Constituição introduz não são uma mera modernização da democracia 

representativa, pois ―[...] el poder constituyente persiguió la trasformación 

revolucionaria de la democracia formal en una forma original de gobiernos que ha 

otorgado al pueblo un papel ‗protagónico‘‖. Assim, as ―[...] asambleas de ciudadanos 

y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, confiere al pueblo la 

potestad de imponer su mandato al gobernante‖.  

 A democracia participativa e protagônica, estabelecida na Carta magna, 

incorpora mecanismos mais diretos de intervenção popular ―[...] a fin de garantizar la 

coexistencia de ambas as formas de democracia, representativa y participativa, y de 

estimular el ejercicio de esta última por parte de las organizaciones sociales más 

que por los partidos políticos tradicionales‖ (GARCÍA-GUADILLA, 2003, p. 232). 

 Segundo o artigo 62º da Carta, 

La participación del 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. 
Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la 
generación de las condiciones más favorables para su práctica. 
(VENEZUELA, 2000a, p. 58-59). 

 Para Rocha (2009), a introdução do poder popular como eixo estruturante do 

novo Estado que se pretende construir é significativa, haja vista a maioria das 

Constituições latino-americanas cujo cerne é a preservação do Estado liberal de 

direito. Além disso, de acordo com Vieira (2005a), 

A Constituição da República Bolivariana da Venezuela, ao recuperar 
um ideário que marcou decisivamente a sua história através da figura 
de Simón Bolívar, cujo pensamento está profundamente marcado na 
memória do povo, libera toda uma energia política indispensável à 
concretização de seu projeto político, que transcende as fronteiras da 
própria nação, constituindo-se em baluarte da integração Pan 
Americana, hoje mais necessária do que nunca, frente à imposição 
do projeto globalizador, que submete nossos países ao projeto do 
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 Conforme Barros (2007b), a versão final do texto extinguiu as antigas duas casas legislativas para 
dar lugar à nova Assembleia Nacional (AN) unicameral.  
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grande capital. (VIEIRA, 2005a, p. 66). 

 Também para Uharte (2008, p. 153), um dos pilares ideológicos do 

movimento bolivariano é o projeto integracionista de Bolívar, resumido no conceito 

de Pátria Grande, algo que remete ao que Neruda havia escrito: ―Bolívar despierta 

cada cien años, cuando despiertan los pueblos‖. 

 A categoria integração da América Latina está expressa no preâmbulo da 

Constituição da República Bolivariana da Venezuela, que explicita que se  

[...] promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y 
consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio 
de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía 
universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización 
de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio 
ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común 
e irrenunciable de la humanidad. (VENEZUELA, 2000a, p. 6). 

 De acordo com essa passagem, como é possível visualizar, a integração 

latino-americana, a ser impulsionada e consolidada, é orientada, entre outros, pelo 

princípio de não intervenção e de autodeterminação dos povos, ou seja, vincula-se à 

soberania nacional de cada país.  

 Conforme Vieira (2005a, p. 64), o ―[...] resgate da soberania das nações 

latino-americanas, neste contexto internacional adverso, passa, todavia, no nível 

interno, pelo resgate do papel protagônico do povo, enquanto unidade orgânica 

capaz de constituir-se em sujeito de sua própria história‖. Ou seja, ―a possibilidade 

de exercício direto do povo, enquanto ser soberano e protagônico [que] jamais 

integrou o horizonte do projeto da democracia liberal‖, uma vez que a democracia 

liberal representativa tem como objetivo garantir o funcionamento da reprodução 

social da sociedade burguesa, como mecanismo de administração dos conflitos das 

relações societárias. 

 Daí também, na direção de se contrapor ao atual modelo societário, a 

necessidade de um desenvolvimento endógeno, ou seja, de ―[...] uma economia 

baseada nas necessidades sociais e populares na qual as pessoas vêm antes do 

lucro, e onde ‗de dentro‘ capta a idéia de comunidade que transcende do local para 

o nacional, regional e global‖ (MINCI, 2008, p. 4 apud MUHR, 2010, p. 618): 

[...] se basa en el cambio del sistema productivo del país, para que 
cada región sea capaz de transformar sus recursos naturales en 
bienes y servicios que multipliquen el empleo y el bienestar social, lo 
que garantiza la  calidad de vida para las personas y el medio 
ambiente. (VENEZUELA, [20--], p. 4). 
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 O desenvolvimento endógeno significa desarrollo desde adentro, ―un modelo 

económico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas. Es decir, 

el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la 

comunidad misma‖. Busca ―incorporar a la población excluida y adoptar nuevos 

estilos de vida y de consumo‖ e ―es un proceso en que lo social se integra a lo 

económico, lo social y lo ecológico‖. Para tanto, impulsiona uma economia social, 

fundamentada em valores cooperativos e solidários (VENEZUELA, [20--], p. 4-5). 

 Para Vieira (2005a), a nova Constituição da Venezuela é a tentativa de uma 

alteração na essência do poder político, mediante o processo constituinte. E 

sustenta a tese de que essa Carta magna  

[...] consiste na tentativa de ultrapassar o conceito representativo 
moderno, próprio à democracia liberal, para a alteração da 
estruturação do espaço Político da sociedade, e que, 
conseqüentemente, esta Constituição altera profundamente a lógica 
inerente ao denominado ‗Estado Legislativo Parlamentar‘. (VIEIRA, 
2005b, p. 70). 

 No título IV – Do poder público, capítulo I – Das disposições fundamentais, 

seção quinta: das relações internacionais, o artigo 153 indica que o país 

[...] promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y 
caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de 
naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, 
políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir 
tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para 
promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que 
garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus 
habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a 
organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de 
las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de 
integración. Dentro de las políticas de integración y unión con 
Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con 
Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra 
América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los 
acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del 
ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la 
legislación interna. (VENEZUELA, 2000a, p. 132-133).  

 No artigo supracitado, explicita-se que a Venezuela promoverá e fortalecerá a 

integração latino-americana com vistas a avançar na criação de uma comunidade de 

nações, defendendo os interesses econômicos, sociais, culturais, políticos e 

ambientais da região. E, no intuito de concretizar esses objetivos, poderá redigir 

tratados internacionais. No que toca às políticas de integração e união com a 
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América Latina e o Caribe, enuncia o espaço geográfico em que privilegiará 

estabelecer relações.  

 Logo, amparado no que dispõe tal artigo, o governo venezuelano tem 

impulsionado e se vinculado a mecanismos integracionistas que, especialmente, 

perpassam a ALBA-TCP, a UNASUL, o Banco do Sul82, bem como o MERCOSUL. 

Conforme García (2009),  

[...] la Alternativa Bolivariana para América responde a la concepción 
integracionista de la política exterior venezuelana, que promueve un 
nuevo orden internacional basado en la multipolaridad, impulsa el 
diálodo Sur-sur y se expresa en una dimensión política, económica, 
cultural y militar [...]. (GARCÍA, 2009, p. 174). 

 E, de acordo com Lopes e Hitner (2009, p. 176), ―A proposta de fortalecimento 

do processo de integração sul-americano, baseado no modelo da Alba, está de 

acordo com a Constituição Bolivariana, aprovada em 1999, que aponta, em seu 

artigo 153 [...]‖. 

 Já no título VI – Do sistema socioeconômico, capítulo II – Do regime fiscal e 

monetário, seção terceira: do sistema monetário nacional, o artigo 318, ao tratar das 

competências monetárias do Poder Nacional, exercidas pelo Banco Central da 

Venezuela, cujo objetivo é alcançar a estabilidade de preços e preservar interna e 

externamente o valor da unidade monetária, o Bolívar, expressa que ―En caso de 

que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y 

caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la 

República‖ (VENEZUELA, 2000a, p. 293). 

 Com base no disposto nesse artigo, entende-se que o governo venezuelano 

sistematizou, de forma mais concisa, tal intuito ao propor o Sistema Unitário de 

Compensação Regional de Pagamentos (SUCRE)83, como proposição de uma 

moeda comum para negociações regionais. O SUCRE é uma unidade monetária 

virtual para trocas comerciais em substituição ao dólar84, no intuito de ter 

                                                 
82

 Para Toussaint (2009), este Banco deve promover políticas como de soberania alimentar, reforma 
agrária, desenvolvimento da investigação no campo da saúde, de integração dos sistemas de 
ensino, entre outros. Sobre o Banco do Sul, consultar: Carvalho, Gabriel, Pedroso e Kaneko 
(2009). 

83
 Com o 7º Encontro da ALBA-TCP é adotada a referida denominação, por expressar melhor o 
sentimento de unidade, anteriormente Sistema Único (ALBA-TCP, 2010a). 

84
 O uso do dólar em transações e o processo de dolarização objetiva aprofundar e acelerar a perda 
de autonomia dos Estados na gestão das políticas monetárias, além disso, o monopólio na 
emissão do dólar por parte do governo estadunidense pode transferir o peso de seu déficit 
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circularidade física no futuro. Os sócios fundadores do SUCRE são: Bolívia, Cuba, 

Equador, Nicarágua e Venezuela; seu valor depende das moedas locais desses 

países e em junho de 2010 a cotação de um Sucre era igual a 1,25 USD (ALBA-

TCP, 2010b)85: ―Seu objetivo é o de construir uma zona monetária unida e um fundo 

de reservas, com participação dos países-membros, para sustentar as políticas de 

desenvolvimento em curso‖ (LOPES; HITNER, 2009, p. 178):  

[…] lo Sucre es una declaración de independencia al colonialismo 
económico. No aceptamos el injusto orden económico financiero 
internacional, de Bretton Woods, del Consenso de Washington y por 
supuesto todo esa especie neoliberal, no estamos de acuerdo, 
entonces es una declaración política que también va a concretar con 
acciones específicas en los temas económicos. (ZAMBRANO, 2010, 
p. 8). 

 É uma resposta da ALBA-TCP, com políticas concretas e projetos 

estruturantes, à crise internacional do capitalismo no final da primeira década do 

século XXI, ideia que também está presente em Bilbao (2009).  

 Espinós (2009, p. 263), tratando de moeda comum, questiona que política 

monetária e que uso de moeda deve haver no interior de blocos regionais 

redefinidos dentro de outras estratégias de desenvolvimento, pois, por conseguinte, 

se ―[...] nuestras economías [...] no se inscribe dentro de un cambio de la lógica 

capitalista, a outra lógica (¿socialista?) es fortalecer el proprio desarrollo de las 

fuerzas productivas capitalistas‖.  

 Após essa breve incursão no corpo da Constituição venezuelana, pondo em 

relevo os aspectos concernentes à integração latino-americana, passa-se, nos itens 

subsequentes, a apreciação dessa categoria analítica nos primeiros programas de 

governo. 

 

2.3 A integração da América Latina no Programa Económico de Transición 
1999-2000, no Programa Económico 2000 e no Programa Económico 2001 
 

 Conforme Cano (2002), o governo Chávez assume enorme passivo das 

políticas neoliberais até então vigentes e um programa econômico recessivo para 

                                                                                                                                                         
comercial sobre os povos dos países latino-americanos e caribenhos (MOLINA, 2007). Sobre o 
dólar e a proposta de um novo regime monetário, ver: Valbuena (2010).  

85
 O SUCRE conta com: Conselho Monetário regional, Câmara Central de Compensação de 
Pagamentos, Fundo de Reservas e Convergência Comercial e a Unidade de conta comum ―Sucre‖. 
Entre as ações estão a operação comercial de exportação da Venezuela a Cuba e a de exportação 
do Equador à Venezuela, ambos em 2010 (ALBA-TCP, 2010b). 
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1999-2000. Não se pretende aqui realizar uma análise exaustiva e detalhada dos 

anos iniciais do governo, mas, de fato, destacar como a temática da integração 

aparece nesses documentos oficiais e orientadores de políticas.  

 O objetivo geral do Programa Econômico de Transição 1999-2000 consiste 

em ―[...] promover el crecimiento sostenido y diversificado de la economía, reducir la 

inflación y aumentar el nivel de empleo productivo para proteger el poder adquisitivo 

de las familias‖. O Programa expressa a política de estabilização macroeconômica 

como condição necessária para o desenvolvimento de políticas setoriais dirigidas a 

propiciar uma reativação econômica sob bases sólidas e permanentes 

(VENEZUELA, 1999a, p. 24). 

  Esse Programa, de curto prazo (e que manteve a ministra da Economia 

Maritza Izaguirre do governo anterior por nove meses), insistiu na retórica ―[...] tanto 

mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario‖ (VENEZUELA, 

1999a, p. 22). E, conforme Barros (2007a), concebeu o Estado como protetor do 

interesse geral da população, cabendo a ele promover as atividades econômicas 

privadas e regular a intervenção dos agentes econômicos para evitar condições de 

concorrência desleal, além de estimular e favorecer a acumulação de capital do 

país, não só via políticas de estímulo ao investimento nacional e estrangeiro, mas 

criando as regras do jogo que garantissem a segurança jurídica dos capitais que 

assumissem o risco de incorporar-se a esse esforço de transformação econômica. 

 Segundo Barros (2007a), a política de estabilidade foi satisfatória 

principalmente se analisada juntamente com a política petroleira do período, pois  

[...] a profundidade da crise petroleira, a apatia do setor privado, a 
ironia e a prematura hostilidade do capital e instituições 
internacionais e o escasso tempo entre a eleição e a posse 
(fevereiro/1999) não permitiram a Chávez compor uma imediata 
política econômica de cunho progressista. (CANO, 2002, p. 116)86. 

 Nesse tempo, o petróleo caiu ainda mais, atingindo o seu menor preço desde 

o começo da década de 1970, antes dos choques do petróleo e Chávez, além do 

programa econômico ortodoxo, foi obrigado a aceitar um acordo com o FMI (CANO, 

2002). Ainda assim, entre 1999 e 2001, os resultados da política econômica foram 

relativamente satisfatórios, bem como foi significativo o aumento dos gastos sociais: 

                                                 
86

 O Programa afirma claramente que ―[...] la privatización es una de las políticas públicas 
fundamentales que formarán parte de la gestión de gobierno de los próximos años‖ (VENEZUELA, 
1999a, p. 57). 
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(i) em educação passaram de 3,2% do PIB em 1998 para 3,8% no ano seguinte, 

4,4% em 2000 e 4,7% em 2001; (ii) em saúde, pouco menos expressivo, passou de 

1,3% do PIB em 1998 para 1,5% em 2001; e (iii) em infraestrutura, o gasto público 

ficou estabilizado em 0,5%. Os serviços da dívida pública também cresceram: 5,1% 

do PIB em 1998 para 6,1% em 2001. Os índices de desemprego permaneceram 

estáveis, próximos a 13%, porém a formalização cresceu de 46% em 1999 para 50% 

em 2001. O déficit público variou, em 1998 era de 4,1% do PIB e passou para 2,2% 

e 1,8% nos dois anos seguintes, mas voltou a crescer e foi a 4,7% em 2001. A 

contrapartida previsível foi um aumento na arrecadação: em 1998 era de 16,4% do 

PIB, o menor índice da América do Sul. Com Chávez no poder passou para 16,6% 

ainda com o orçamento aprovado no governo anterior. Em 2000 a arrecadação foi a 

19,2% do PIB e, no ano seguinte, alcançou 19,8% (VENEZUELA apud BARROS, 

2007a). 

 O Programa Econômico de Transição 1999-2000 não tece grandes 

considerações quanto à integração da América Latina: 

El modelo de desarrollo económico que está planteado, comprende 
como una premisa fundamental la superación de la vulnerabilidad 
externa, implementando una política comercial fundada en principios 
de reciprocidad y equidad en su incorporación a los mercados 
mundiales, poniendo especial énfasis en los acuerdos de integración 
que se cumplen en América Latina, especialmente en la Comunidad 
Andina de Naciones, Mercosur, el G3 y el Caricom, como centros de 
una dinámica integradora y de complementación económica en el 
ámbito regional. (VENEZUELA, 1999a, p. 24). 

 A política petroleira, em nível exterior, se refere ao  

Fortalecimiento de las relaciones con la OPEP a fin de restablecer el 
control de la oferta en aras de la defensa de los precios y Aminorar el 
impacto negativo de un precio bajo de la cesta petrolera venezolana, 
sobre las finanzas públicas y propiciar un mayor ritmo de inversión 
que garantice una mayor participación de los crudos y derivados 
venezolanos en los mercados internacionales. (VENEZUELA, 1999a, 
p. 30-31). 

 O Programa Econômico 2000 e o Programa Econômico 2001 também não 

são significativos ao abordar a integração, face o contexto problemático e os 

desafios imperativos, respectivamente, atualiza o conteúdo expresso no Programa 

Econômico de Transição 1999-200 e os resultados de 1999, e avalia a economia 

venezuelana em 2000 e as perspectivas para 2001.  
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 E, acerca da promoção da integração comercial, o Programa Econômico 2000 

trata da necessidade de construção de gasodutos, ligando minimamente a região: 

Las necesidades de apoyar a las estrategias geopolíticas de la 
nación implican para el sector gas, la estructuración de proyectos de 
exportación vía licuefacción de gas metano y a más largo plazo, de 
gasoductos para, asegurar para Venezuela una presencia importante 
en el naciente mercado de gas natural licuado de la cuenca del 
Atlántico, promoviendo la integración comercial con nuestros vecinos 
del Caribe, Colombia y Brasil. (VENEZUELA, 2000b, p. 45). 

 O Programa Econômico 2001 reafirma o fortalecimento estratégico da OPEP 

e intercâmbio de informações e análises entre países e com países produtores da 

OPEP ou não. Também enfatiza o fortalecimento da cooperação energética, 

consolidando novas relações com os países da região (VENEZUELA, 2001a). 

 Dessa forma, em síntese, após avaliar positivamente o desempenho da 

economia venezuelana entre 1999-2000, que reverteu a tendência de queda do PIB 

verificada no final dos anos 1990, e encerrar o período de grande mudança 

institucional vivido durante e logo após a Assembleia Constituinte, se estimava que 

se concretizassem as condições para um crescimento econômico consistente e com 

baixa inflação (BARROS, 2007a). 

 O novo processo de legitimação se deu em julho de 2000, em que, sob a 

égide da nova orientação constitucional, todos os funcionários eleitos em 1998 

colocaram seus cargos à disposição. O PP obteve a grande maioria legislativa e 

Chávez venceu, para mandato de seis anos, por uma diferença de 21% (57% contra 

36%) e abstenção de 43,5% (HELLINGER, 2003; GIORDANI, 2009). 

 As expectativas econômicas para 2001, delineadas por meio do Programa 

Econômico 2001, apontam para um novo impulso no crescimento da atividade 

econômica, acompanhada pela redução da inflação, com claros sintomas de 

melhora dos indicadores econômicos e sociais. Esperava-se que o PIB crescesse a 

uma taxa de 4,5%, com níveis de inflação inferiores a 10% ao final de 2001 

(VENEZUELA, 2001a). E que, ―[...] al final de 2001, Venezuela habrá superado la 

fase transitoria que marcará el inicio de un paulatino pero consistente redespliegue 

de la economía nacional hacia estadios superiores de crecimiento y equidad en la 

distribución de la riqueza‖ (VENEZUELA, 2001a, p. 22). 

 Conforme Barros (2007a), o crescimento almejado ocorreria com a diminuição 

da inflação até alcançar uma inflação semelhante à dos principais sócios comerciais 

da Venezuela, para o qual resultaria fundamental, segundo o Programa Econômico 
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2001, analisado por Guerra (2004 apud Barros, 2007a, p. 118), ―[...] la correlación 

positiva de una mayor estabilidad monetaria y cambiaria‖. Ocorreu, porém, um uso 

intenso da política cambial sem que as políticas fiscal e monetária contribuíssem de 

forma substancial para a redução da taxa de inflação. E a grande instabilidade 

política e econômica do período subsequente (2002-2003) impediu uma análise mais 

profunda das consequências do Programa Econômico 2001 (BARROS, 2007a). 

Também vale mencionar que  

A Política Econômica de Transição reforça a constatação de que o 
governo Chávez, nos dois primeiros anos de mandato, não tinha 
como pretensão uma guinada radical no campo econômico interno. 
As preocupações do governo pareciam ser focadas em evitar alguma 
crise de desconfiança interna ou externa que afetasse a economia e 
que inviabilizasse as mudanças institucionais que eram condição 
sine qua non para controlar a repartição dos recursos do petróleo, 
aumentar a participação de novos atores na política e enfraquecer as 
estruturas que sustentaram a política do país durante o período do 
pacto do Punto Fijo. (BARROS, 2007a, p. 109-110). 

 Logo, consoante o entendimento de Barros (2007b, p. 23), a política externa 

do início do governo objetivava, principalmente, ―[...] rearticular a OPEP, uma vez 

que um aumento dos recursos advindos do petróleo ajudaria tanto a estabilidade 

interna quanto a efetivação das diretrizes ‗bolivarianas‘, ‗integracionistas‘ e ‗latino-

americanistas‘ de seu discurso‖. ―A manutenção da estabilidade macroeconômica, 

somada ao aumento nos preços internacionais do petróleo, criou um ambiente 

bastante favorável para as mudanças institucionais que ajudariam a consolidação do 

grupo chavista no poder‖ (BARROS, 2007b, p. 24). 

 Todavia, uma inflexão política no governo pode ser vista, de forma mais 

nítida, no pós-2001, bem como um aclaramento da proposição integracionista na 

agenda da política externa venezuelana, expressa de forma mais elaborada – e 

confrontando-se com a política externa dos governos anteriores a Chávez – no 

primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico e Social da Nação, para o período 

de 2001 a 2007. 

 

2.4 A integração da América Latina no Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación (PDES) 2001-2007 

 

 Como apresentado acima, inicialmente a proposta do governo esteve 

expressa em programas econômicos. Ancorado na nova Constituição, o primeiro 
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Plano de Desenvolvimento Econômico e Social da Nação (PDES) 2001-2007, 

sistematiza políticas e estratégias  

[…] para la interacción dinámica del crecimiento económico 
sostenido, las efectivas oportunidades y equidades sociales, la 
dinámica territorial y ambiental sustentables, la ampliación de las 
oportunidades ciudadanas y la diversificación multipolar de las 
relaciones internacionales. (VENEZUELA, 2001b, p. 7). 

 Conforme o discurso presidencial de apresentação do PDES, esse plano 

materializa o esfuerzo planificador de 1991, quando da elaboração do Plan de 

Operaciones Ezequiel Zamora, pelo MRB-200, e tem como legado a diretriz 

estratégica de que ―[...] los objetivos estratégicos del proyecto nacional deben ser 

diseñados tomando como base las necesidades humanas‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 

7).  

 Tendo em vista a operacionalização dessa diretriz, o PDES está organizado 

em torno de cinco equilíbrios, quais sejam: econômico, social, político, territorial e 

internacional, e de um alicerce: ―[...] la participación protagónica de todo el pueblo 

venezolano sin discriminación alguna‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 8). E explicita a 

projeção de que suas linhas gerais se cumprirão na etapa da denominada Década 

de Prata (2001-2010), fase de transição para a Década de Ouro (2011-2020). 

  Ao tratar do equilíbrio econômico, refere-se ao desenvolvimento baseado no 

princípio de correponsabilidade, ou seja, 

El modelo planteado está vinculado con un sistema productivo 
diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados 
internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del 
Estado en industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión 
privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial; donde la 
productividad y eficiencia deben ser la base de la rentabilidad 
empresarial. (VENEZUELA, 2001b, p. 13). 

 Entende-se aqui que o PDES, embora reconheça a dívida social, expressão 

do fracasso da burguesia nacional em promover o bem-estar às massas, não 

problematiza a economia de mercado. Postula que ―[...] la lucha contra las 

desigualdades sociales y la pobreza es un imperativo ético, que no es contradictorio 

con la eficiencia económica‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 13). O projeto, num primeiro 

momento, não pretende romper com a lógica capitalista87, mas, segundo Rocha 
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 Lebowitz (2007, p. 52) salienta que, na época do Plano, ―Chávez creía en la ‗tercera via‘‖.  
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(2009, p. 141), trata-se, sim, de uma transição, ―[...] cuja preocupação fundamental é 

uma mudança na configuração do bloco de poder‖88.  

 Araque e Rojas (2007) sustentam que a Venezuela estaria em transição, 

iniciada na Constituinte, calcada na democracia participativa e protagônica: o povo 

como sujeito de sua própria história. Já para Barros (2007b) há duas conceituações 

de transição, a de 1998-2001, que se fez com a eleição e a Constituição, e a de 

2002-2003, pela reforma petroleira e o principal ator foi a oposição; e uma terceira, a 

partir de 2004, que se fez pela endogeneização do desenvolvimento, que foi 

possível devido às anteriores.  

 O entendimento que se tem aqui é que tratar de transição significa abordar 

―transição‖ de onde para onde. Nesse caso, entende-se, primeiramente, a transição 

de uma democracia representativa e clientelista para uma democracia participativa e 

protagônica, expressa na Constituição. E, recentemente, a partir de 2005, o país 

objetiva a transição do capitalismo para o socialismo, delineada no Primeiro Plano 

Socialista. 

 Cabe frisar que a Revolução Bolivariana não se fundamenta, ortodoxamente, 

nos princípios do marxismo-leninismo. Segundo Casanova (2006 apud NOGUEIRA; 

RIZZOTTO, 2009), o que a Venezuela tem vivenciado é uma volta aos princípios do 

republicanismo e do racionalismo laico da Revolução Francesa:  

O ideário igualitarista-democrático, que acompanha o imaginário dos 
povos do Ocidente desde o século XVIII, mostra que esse ideário 
pode vir a se realizar em um projeto no qual o Estado se oriente pelo 
tripé do direito, da democracia e da justiça social. Parece ser este 
também o pressuposto que baliza conceitualmente o atual 
nacionalismo bolivariano, que, vale destacar, não prescinde de temas 
religiosos, morais e éticos nem de discursos governamentais que 
rechaçam o imperialismo estadunidense. (GUIMARÃES; RIZZOTTO, 
2009, p. 107). 

 Acerca do marxismo-leninismo, tratando do ser revolucionario, Fidel Castro, 

no ato de comemoração do centenário do nascimento de Lênin, em 22 de abril de 

1970, explanou que:  

Cuando vemos los procesos que hoy se desarrollan en distintas 
partes del mundo, en mayor o menor grado, nosotros siempre 
tenemos el criterio, primero de que ignorar el marxismo y el 
leninismo constituye una enorme desventaja para cualquier 
revolucionario. Y puede parecer paradójico llamar 
revolucionarios a hombres y mujeres que no sean marxistas-
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leninistas. Y no hay tal paradoja. Llamamos al hombre que es 
inconforme con la sociedad en que vive, con la injusticia que 
prevalece por doquier, que quiere cambiar, que tiene instinto, la 

vocación del revolucionario…porque ¿Cuándo se llega a ser 

revolucionario? Se empieza siendo revolucionario un día, se 
enriquecen los conocimientos, las ideas, el espíritu; y nadie puede 
decir que era ayer más revolucionario que hoy ni que mañana sea 
menos revolucionario que hoy. (CASTRO apud FIGUEROA, 2006, p. 
99). [grifos nossos] 

  Conforme Troudi (2009), a Revolução Bolivariana passou por distintos 

momentos:  

[…] en su inicio matizó dos ideas centrales, la solución rápida de la 
deuda social acumulada, por la vía inclusive de programas 
asistencialistas que después han sido organizados y profundizados y 
ahora transcienden la lógica asistencialista para ahora imbuirse en 
una dinámica de participación protagónica de la gente que encuentra 
sus propias soluciones agenciando políticas públicas con el Estado, 
desde el Estado y luego la otra dimensión del Gobierno Bolivariano 
que en su inicios estuve centrado  en la perspectiva nacionalista de 
cerrarle las filas a la pretención neoliberal de desmantelar el Estado 
Nación. (TROUDI, 2009, p. 166). 

  A etapa atual da Revolução Bolivariana vem se configurando desde 2005 

como transición hacia el socialismo, declarada de caráter anti-imperialista e levanta 

a bandera del anti capitalismo (TROUNDI, 2009). Díaz (2006b, p. 143), ao tratar da 

transição do capitalismo ao socialismo, argumenta que o objeto essencial do 

marxismo segue existindo, razão teórica fundamental de sua vigência. E argumenta: 

―[...] el leninismo explica una posible excepción a la necesidad de la contienda 

armada. Cuando la burguesía luce impotente para pelear o, como dijera el pueblo 

‗no tiene con qué‘. Este puede ser el caso de Venezuela hoy‖. Todavia, nenhum 

modo de produção desaparece sem esgotar seu ciclo, nem cai por si mesmo. 

 Acerca do equilíbrio político, o PDES volta-se para a construção da 

democracia bolivariana, por meio do princípio de participação, expresso na 

Constituição, que, além de ampliar e complementar a democracia representativa, 

busca um maior controle da sociedade nos assuntos que a afetam diretamente 

(VENEZUELA, 2001b). 

 O equilíbrio social direciona-se a alcançar e aprofundar o desenvolvimento 

humano ―[...] mediante la ampliación de las opciones de las personas, el ofrecimiento 

de mayores y mejores oportunidades efectivas de educación, salud, empleo, de 

ingresos, de organización social y de seguridad ciudadana‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 

18).  
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El gobierno Nacional asumirá la lucha por la superación de las 
profundas y amplias desigualdades sociales […] como objetivos 
sociales y económicos contemplados en la Constitución de la 
República Bolivariana, como condiciones para alcanzar la 
ciudadanía, porque incluye, además de los derechos políticos, los 
derechos económicos y sociales de la población. (VENEZUELA, 
2001b, p. 18). 

 Os princípios que orientam o equilíbrio social são a universalidade, a 

equidade, a participação e a corresponsabilidade como base da garantia dos 

direitos. Por sua vez,  

El concepto de equidad social, rompe con la dicotomía tradicional 
que divide lo social de lo económico, subordinando lo primero al 
predominio de lo segundo. Dentro del objetivo de la equidad, el modo 
de producción económico es inherente y substrato fundamental de 
las condiciones de vida de la población y principal determinante de 
sus expresiones asimétricas. Asimismo, la búsqueda de la equidad 
social abandona definitivamente las políticas de ‗combate a la 
pobreza‘ o la ‗protección de grupos vulnerables‘ […] a través de 
medidas falsamente equitativas – focalizadas o de corte 
compensatorio […] que buscan remediar las fallas de un sistema 
económico y social en si mismo injusto y excluyente, que reproduce y 
acentúa históricamente las brechas de inequidad entre grupos 
humanos y territorios. (VENEZUELA, 2001b, p. 92). 

 Em oposição a essas políticas focalizadas e compensatórias, evoca a 

equidade a partir de uma visión universalista, ―[...] dando a cada cual según su 

necesidad y pidiendo de cada cual según su capacidad‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 

92). Vale, no entanto, considerar que concretamente há um processo histórico e tal 

princípio, para se concretizar em dada realidade, demanda outra estrutura societária, 

já que pressupõe uma lógica de funcionamento distinta da burguesa que, a princípio, 

não está delineada nesse PDES. 

 Apesar disso, o modelo de Política Social venezuelana propõe-se 

diametralmente oposto ao enfoque neoliberal. No âmbito da educação, como 

produto da Política Educacional, o governo põe em marcha o projeto das Escolas 

Bolivarianas e incorpora milhões de crianças ao sistema escolar. Os delineamentos 

da Política Educacional se materializam em acesso, permanência e consecução nos 

níveis e modalidades do sistema educativo, em articulação com programas e 

projetos não convencionais de oferta educativa. Uma educação de qualidade para 

todos: qualidade formal ―capacidade técnica y científica, con el desarrollo de 

capacidades de aprendizaje de contenidos y de métodos de relevancia académica‖ e 

qualidade política ―desarrollo y empoderamiento de los valores de democracia 
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solidaria, participativa y protagónica‖. O PDES indica, também, uma reforma 

curricular para alcançar a pertinência social, ampliar a cobertura de matrícula, 

articular o sistema educativo ao de produção de bens e serviços, desenvolver a 

estrutura física e equipamentos, atenção integral e necessidade de erradicar o 

analfabetismo. No que toca ao ensino superior há uma vinculação entre educação e 

integração latino-americana, pois menciona como uma das estratégias fortalecer a 

cooperação nacional, regional e internacional, por meio de programas curriculares, 

bolsas de estudo, sistemas integrados de informação acadêmica e intercâmbio de 

pesquisadores (VENEZUELA, 2001b, p. 93). 

 Além desses aspectos, no equilíbrio internacional do PDES há uma 

sistematização do que seria a política externa do governo, suas estratégias de 

atuação na América Latina e a definição prioritária de construção de um mundo 

multipolar. Ora, também, como denominação de efetivar um ―[...] mundo ‗pluripolar‘, 

ou seja, sem uma liderança hegemônica, defendendo uma integração social para 

que seja consolidada a formação de um bloco do Sul‖ (LOPES; HITNER, 2009, p. 

169). Para Muhr (2010, p. 618), a multipolaridade seria um ―equilíbrio mundial de 

poder‖, que está intrinsecamente relacionada à independência latino-americana e 

caribenha, cujo esforço deveria ser coletivo. Segundo o documento, 

[...] con un carácter estratégicamente crucial, se está fortaleciendo la 
soberanía nacional, definiendo un perfil internacional propio, 
fundamentado en una visión multipolar de las relaciones 
internacionales, que permita que éstas se desenvuelvan sobre la 
base de la simetría y reciprocidad entre las naciones. (VENEZUELA, 
2001b, p. 15). 

 Trata-se de uma pluralização das relações internacionais ―tanto en términos 

del número de países con los cuales Venezuela mantiene relaciones activas, como 

la diversidad y calidad de esas relaciones‖, sustentado no diálogo direto entre chefes 

de Estado a fim de formar um solo político sólido ao desenvolvimento futuro das 

relações bilaterais e, ao mesmo tempo, projetar a proposta venezuelana no sistema 

internacional, por meios de políticas e medidas como intensificar as relações 

econômicas com a Ásia, aproximação com países da Ásia Central e do Oriente 

Médio, estimular relações com França, Rússia, China e Irã e ampliar relações de 

cooperação com países do oriente europeu (VENEZUELA, 2001b, p. 159). Pois, 

como síntese da noção de soberania e autodeterminação, a expressão externa do 

desenvolvimento endógeno exige a promoção de relações externas multipolares, 
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―[...] que garantice en la relación internacional la neutralización de las tendências 

hegemónicas y desequilibradas del pasado‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 16). Como 

expressão interna do desenvolvimento endógeno, o Estado, expressão jurídica, e a 

sociedade geram condições para o desenvolvimento econômico e social, 

considerando o enunciado constitucional de que o povo deve ter o protagonismo, 

tanto no seu desenvolvimento, como no da nação (VENEZUELA, 2000a). A noção 

de desenvolvimento endógeno está imbricada ao desenvolvimento individual do 

cidadão ou do povo, que precisa comer, morar, ter saúde, educação e transporte. A 

Venezuela tenta construir, com consistência, diferente de toda sua história 

republicana, a integração física e econômica interna e externa que provoca o 

desenvolvimento endógeno, indicando como mecanismos o MERCOSUL e a ALBA-

TCP. Além disso, estabelece outras relações econômicas com países politicamente 

não alinhados ao american dream, como a China, o Irã e a Rússia, ―[...] mediante a 

troca de petróleo por tecnologia, transformando isto em trampolim para produzir, a 

partir de dentro, uma tecnologia própria que dê sustentação ao desenvolvimento 

endógeno‖ (NOGUEIRA, RIZZOTTO, 2009, p. 109-110). 

 Conforme Lopes e Hitner (2009), a estratégia inicial do governo Chávez, 

expressa nos programas de governo e no PDES, é de voltar-se para a América do 

Sul, formando um movimento contra-hegemônico único em contraponto à ALCA, o 

que logo viria a se ampliar para outras regiões do globo. 

 Tratando de equilíbrio internacional, sobre a integração latino-americana, o 

PDES reitera o exposto no preâmbulo constitucional e expressa que 

Las nuevas realidades mundiales nos  evidencian que el equilibrio 
internacional descansará en la reafirmación de la vocación 
integracionista del país. Es por esto que se ha venido confirmando 
una política de relaciones internacionales equitativas y mutuamente 
respetosa, que intensifique los procesos de cooperación e inserción 
de Venezuela en todo el ámbito mundial, enfatizando la integración 
de las naciones latinoamericanas y caribeñas. (VENEZUELA, 2001b, 
p. 8-9). 

 Como se vê, o PDES enfatiza a defesa da soberania nacional, o fomento da 

integração latino-americana e caribenha, numa revalorização do diálogo Sul-Sul. O 

tema integracionista aparece, ainda, entre os subobjetivos do equilíbrio econômico: 

a integração regional orientada a fortalecer a capacidade de competir nos mercados 

regionais e internacionais: 
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La integración económica latinoamericana debe revisarse para que 
constituya una palanca de acción efectiva a favor de la apertura de 
mercados a nuestra producción exportable. Una adecuada 
ponderación de las ventajas otorgadas y recibidas en el marco de los 
acuerdos suscritos o por suscribirse debe conducir a la creación de 
condiciones propicias para un mejor posicionamiento en mercados 
internacionales. Las relaciones comerciales multipolares, los 
acuerdos subregionales y la expectativa de un acuerdo económico 
continental (ALCA) inducen a programar el desarrollo intersectorial 
de la economía dentro de una clara perspectiva que debe determinar 
las ramas agrícolas e industriales donde se pueden lograr o se tienen 
ventajas competitivas sostenibles o incrementales a largo plazo. 
(VENEZUELA, 2001b, p. 29). 

 Por fim, também indicava a necessidade de fortalecer as relações com a 

OPEP e os países produtores de petróleo, além de associações estratégicas, 

incrementar o valor das exportações de petróleo e estimular a criação de um novo 

setor exportador, em vista de que o fortalecimento do posicionamento da Venezuela 

na economia internacional ―[...] estará basado en la mejora y diversificación de la 

oferta exportadora venezolana‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 161).  

 Nessa parte descritiva e de realização de breve análise da categoria 

integração da América Latina na Carta magna, nos programas iniciais de governo e 

no PDES, foco deste item que finda, foi possível observar a sinalização, em 

diferentes momentos, da inserção da integração latino-americana à política externa 

venezuelana. A política externa altera-se de acordo com o bloco no poder, e sendo a 

integração parte desta, interessa, na parte que segue, diferenciá-la na relação 

governos Chávez e anteriores. 

 

2. 4. 1. A política externa da V República em oposição às políticas externas 
dos governos anteriores 

 

 Para Lopes e Hitner (2009), a política externa é um elemento fundamental na 

garantia da legitimidade e da permanência no poder do grupo chavista, daí a 

importância do papel dos processos de integração para a manutenção do governo 

Chávez, bem como do papel da política externa na política interna venezuelana, na 

consolidação do projeto bolivariano. 

 A política externa bolivariana coloca-se em contraponto à política 

desenvolvida desde a Doutrina Betancourt, da década de 1950, que influenciou o 

período de vigência do Pacto de Punto Fijo (1958-1998). Tal doutrina 
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[...] foi propulsora de um isolamento regional que levou, entre outros 
aspectos, ao retardamento da adesão do país à Área de Livre 
Comércio Latino-Americano (Alalc), contrariando o movimento de 
integração sul-americana. A aproximação aos Estados Unidos e a 
dependência do petróleo foram as outras principais consequências 
dessa política. (LOPES; HITNER, 2009, p. 164). 

 Isso porque, a política exterior ―[...] de um lado estava incumbida de lutar pela 

manutenção da quota do petróleo no mercado norte-americano e, de outro, defender 

o protecionismo e as restrições às importações em nome da necessária 

industrialização interna‖ (LOPES; HITNER, 2009, p. 165). 

 Entre as diretrizes dessa política e sua ação na região pode-se indicar ―[...] a 

dependência das exportações de petróleo, cerca de 90% do total; a dependência 

dos Estados Unidos, principal investidor, cliente e fornecedor, e a repercussão 

interna dos acontecimentos políticos na área do Caribe‖ (CERVO, 2001, p. 159 apud 

LOPES; HITNER, 2009, p. 165). Ou seja, a Doutrina Betancourt, uma estratégia de 

governo, enfatizava sua ação exterior na OEA e priorizava, por conta do petróleo, as 

relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, além de fixar diretriz política 

rígida em relação aos países vizinhos (repúdio a governos tidos como não 

democráticos, propondo sanções, e fortalecimento do sistema interamericano). 

 No início dos anos de 1960, a Venezuela, juntamente com os países árabes e 

africanos, cria a OPEP, a fim de defender o preço do petróleo e garantir superávits 

na balança comercial, ao mesmo tempo estava fora do GATT e da ALALC, primando 

por acordos bilaterais. Na década de 1970, a alta dos preços do petróleo deu ao 

país condições de projetar seu prestígio, pela apropriação da renda petroleira por 

vários setores. Em 1976, final do governo Pérez, ocorre a nacionalização da 

indústria petroleira: 

[...] se antes da nacionalização o Estado taxava as companhias de 
petróleo e buscava, com isso, o aumento dos preços no mercado 
internacional, com a nacionalização, e consequente criação da 
Pdvsa, o petróleo passa a ser controlado pela burocracia da 
empresa, que é venezuelana, mas que advém das oligarquias 
petroleiras anteriores, e que, portanto, se configura como um grupo 
social internacionalizado. (MOMMER, 2003 apud LOPES; HITNER, 
2009, p. 166)89. 

 Nos anos de 1980 até final dos 1990 os preços internacionais do petróleo 

caem. Em nível interno venezuelano, os recursos petroleiros tornam-se cada vez 
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 Para Mommer (2003, p. 167), após a nacionalização, a PDVSA se transforma num ―Estado dentro 
del Estado‖. 
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mais restritos. A partir de 1990, com a Apertura Petrolera, reduz-se a arrecadação 

de impostos e projeta-se a desnacionalização da PDVSA. O período da abertura 

petroleira liberou a entrada de capitais transnacionais nas atividades primárias, 

reduziu a soberania jurídica e impositiva, diminuiu os ingressos fiscais do petróleo e 

colocou o país em vias de colisão com os outros países sócios da OPEP (LOPES; 

HITNER, 2009). 

Na política externa, o modelo neoliberal significava a defesa de uma 
nova proposta de ‗regionalismo aberto‘ (CEPAL, 1998), ou seja, a 
integração passa a ser vista, então, como um mecanismo relevante, 
mas com um papel diferenciado, já que o objetivo não é mais 
substituir em escala regional as importações, mas permitir ao país 
uma inserção no cenário internacional. A política exterior foi, 
portanto, reorientada do norte e oeste para o sul e o leste. O país 
deixava seu isolamento para trás, mesmo porque essa política não 
seria coerente com a desregulamentação e liberalização dos 
mercados latino-americanos. (LOPES; HITNER, 2009, p. 166). 

 Tal política externa, que começa a ser redirecionada nos governos Carlos 

Andrés Pérez e Rafael Caldera, deixa de existir nos governos Chávez. Segundo os 

autores supracitados, a nova política externa venezuelana é parte do processo de 

mudança institucional, que se inicia com a Constituição, aprimora suas formas no 

PDES e se explicita na tentativa de entrada no MERCOSUL.  

 Mas,  

[...] essa mudança da política externa só foi possível devido à 
conjuntura internacional extremamente favorável: alta dos preços do 
petróleo, eleição de governos sem alinhamento automático aos 
Estados Unidos na América Latina e mudança na ordem de 
prioridades da política externa norte-americana, que tirou a Alca do 
topo da lista. (LOPES; HITNER, 2009, p. 164). 

  Com a aprovação da Constituição de 1999, que prevê expressamente, no 

artigo 303, a proibição da privatização da PDVSA, vale mencionar que a Apertura 

Petrolera começa a ser freada (VENEZUELA, 2000a). Além disso, num primeiro 

momento é possível observar que as preocupações externas dos governos Chávez, 

ou seja, do grupo no poder, foram dirigidas à rearticulação da OPEP. Conforme 

Barros (2007b), o PDES traça linhas mestras da política petroleira em que sobressai 

o fortalecimento da OPEP e a prioridade ao investimento privado nacional, num 

processo de formação de novos capitais nacionais orientados a essa atividade. 

Fazem parte dessas preocupações viagens para Líbia, Argélia, Irã e Iraque, 

firmação de acordos com Nigéria, China, Rússia, a expansão da exportação de 
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petróleo para os chineses e a compra de armamento russo. E, a partir de 2001, a 

prioridade está também na integração sul-americana, incluindo uma mudança na 

forma de integração. Fazem parte desse movimento de mudança a compra de títulos 

da dívida argentina, manifestações explícitas de apoio às candidaturas presidenciais 

nas eleições na Bolívia, no Equador e no Peru e a proposta da ALBA-TCP (LOPES; 

HITNER, 2009). 

 Conforme Lopes e Hitner (2009), no PDES, o objetivo da política externa 

chavista é investir no fortalecimento da CAN para que os países membros do bloco 

se aproximassem em conjunto ao MERCOSUL: ―[...] se impulsará el ingreso de 

Venezuela como Miembro Asociado de MERCOSUR y la asociación entre 

MERCOSUR y CAN y se supeditará las negociaciones del ALCA a la previa 

conclusión de los acuerdos larinoamericanos‖. Quanto aos acordos vigentes, 

―impulsaremos los acuerdos destinados a desarrollar la agenda social y la 

integración económica entre los países andinos‖, além do objetivo de impulsionar o 

intercâmbio cultural e humano na América Latina e Caribe (VENEZUELA, 2001b, p. 

156). Após, porém, a promulgação dos tratados bilaterais de livre comércio com os 

Estados Unidos pela Colômbia, pelo Peru e pelo Equador, essa alternativa tornou-se 

inviável, ocasionando a saída da Venezuela do bloco (CAN) em 2006, e, logo em 

seguida, pleiteia sua entrada no MERCOSUL, conforme já indicado no primeiro 

capítulo. 

 Há uma maior atuação em nível mundial, bem como em nível regional, cujas 

áreas básicas para o esforço diplomático são a atlântica, a caribenha, a andina e a 

amazônica, pois, dentre os elementos, da estratégia de governo na nova 

organização territorial, está a fachada de integración ―[...] que permitirán favorecer 

tanto el desarrollo de las regiones fronterizas como la comunicación com los países 

vecinos‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 140). 

Seus objetivos desdobrar-se-iam na implementação de importantes 
projetos de cooperação bilateral e na determinação de contribuir, 
desde a região, para agilizar os processos de integração. Decidiu, 
desse modo, o novo governo venezuelano, jogar seu peso político, 
a força de seu mercado e de seu setor produtivo, 
particularmente o petrolífero, em favor da união da América 
Latina. (CERVO, 2001, p. 163-164 apud LOPES; HITNER, 2009, p. 
168) [grifos dos autores]. 

 O PDES, no item 5.2 – Promover la integración latinoamericana y caribenha, 

explicita o cunho social e político que a Venezuela atribui ao projeto de integração: 



 

 

 

 

149 

[...] la cohesión de los países latinoamericanos y caribeños, mediante 
la consolidación e instrumentalización de su identidad común, se 
convertirá en el mecanismo idóneo para ampliar las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo de la región y mejorar en forma sostenida y 
equitativa sus niveles de bienestar social. (VENEZUELA, 2001b, p. 
156). 

 Esse objetivo seria alcançado diversificando ―[...] las modalidades de 

relacionamiento, privilegiando las relaciones con los países latinoamericanos y 

caribeños y redefiniendo el modelo de seguridad hemisférica‖ (VENEZUELA, 2001b, 

p. 155). Quanto à promoção do novo regime de seguridade integral hemisférica, 

―estará basado en la incorporación de la Fuerza Armada Nacional al desarrollo 

nacional y hemisférico‖ com base nas estratégias de criação de unidades de 

desenvolvimento, promoção do diálogo democrático na integração (VENEZUELA, 

2001b, p. 161):  

Respaldando-se no mandato integracionista da Constituição 
Bolivariana e argumentando que os grandes problemas latino-
americanos como a pobreza e as desigualdades sociais podem ser 
mais bem abordados na medida em que a integração regional se 
aprofunde, a proposta de política externa do Plano da Nação busca 
encetar um conteúdo político ao processo de integração, fomentando 
o diálogo sul-sul a partir de uma agenda propositiva, articulando 
foros, debate e atuação em temas como investimento, transferência 
de tecnologia, dívida pública e biodiversidade. (MPD, 2001, p. 147 
apud LOPES; HITNER, 2009, p. 169). 

  Logo, há uma política com um viés nacionalista aumentando as tensões com 

os Estados Unidos, o que Cervo (2001 apud LOPES; HITNER, 2009) chamou de 

―nacionalismo social‖. Quer dizer, nas relações internacionais, ―a busca do 

multilateralismo como forma de legitimação interna e externa do governo. Essa 

política multilateralista anti-hegemônica chavista precisa de uma maior integração 

latino-americana como forma de se firmar no cenário internacional‖, por isso, a partir 

de 2001, o governo procura aprofundar as relações com os países da região 

(LOPES; HITNER, 2009, p. 170)90. Nas relações internas, a política de cunho 

nacionalista que o governo começa a desenvolver, como base nesse PDES, 

sinalizando que não se trataria mais de uma terceira via, coloca a burguesia 

venezuelana na rota do golpe e da greve petroleira, entre os anos de 2002 e 2003. 

 

                                                 
90

 Embora o discurso anti-imperialista, Venezuela tem os Estados Unidos como principal parceiro 
comercial, cabendo a este 60% da produção do petróleo venezuelano (LOPES; HITNER, 2009), 
correspondendo a 12% do total de importações petroleiras estadunidense (PETRAS, 2008).  
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2. 4. 2. Tensões e enfrentamentos na Revolução Bolivariana da Venezuela: do 
golpe de Estado à greve dos empresários – El Paro Petrolero (2002 e 
2003): uma mudança na direção da política externa? 

 

 Para Barros (2007b), há uma inflexão do governo91, que inicialmente se 

vislumbra no PDES – no qual estão postas as bases econômicas e sociais para a 

transição ao padrão de desenvolvimento necessário à sociedade de novo tipo – 

ganha expressão internacional com a promulgação das Leis Habilitantes, 49 leis que 

regulamentam artigos específicos constitucionais, passa pelo golpe de Estado, em 

11 de abril de 2002, e conclui, após a greve patronal, com a mudança de controle na 

PDVSA, em fevereiro de 2003.  

 Conforme Rocha (2009), outros elementos que contribuíram para essa 

inflexão, na sequência deste processo, foram: o desenvolvimento das Missões 

Sociais como eixo estruturante da Política Social de massas, a partir de 2003; o 

início da vigência do Proyecto Nacional Simón Bolívar, tratando da construção do 

socialismo do século XXI na nação venezuelana, a partir do terceiro mandato 

chavista; e a derrota de Chávez no referendo constitucional e o consequente 

reimpulso popular do processo bolivariano. 

 O golpe se desenrolou como resposta à Lei de Hidrocarbonetos, que previa o 

aumento nos repasses ao Estado para novas licenças e que a contabilidade das 

atividades internas e externas da companhia ocorresse em separado, explicitando 

que as primeiras geravam muito excedente enquanto as segundas enormes 

prejuízos, garantindo a apropriação dos recursos petroleiros por uma casta 

burocrática da PDVSA (LOPES; HITNER, 2009; BARROS, 2007b). O controle 

estatal sobre a atividade petroleira foi priorizado a partir da criação do Ministério de 

Energia e Petróleo e da redução da autonomia da PDVSA em relação ao poder 

público. A reforma petroleira 

[...] reconhecia que deveria ser restabelecido o controle do Poder 
Público Nacional sobre os recursos hidrocarbonetos, o direito do 
Estado de definir e garantir uma contribuição patronal pelo acesso ao 
recurso natural e a limitação de atividades da PDVSA a exploração, 
extração, transporte, refinação e distribuição de hidrocarbonetos e 

                                                 
91

 Marcado por uma crise econômica. O PIB que havia crescido 3,3% no período inicial do governo 
caiu 8,8% em 2002 e 7,7% em 2003. O desemprego da população economicamente ativa passou 
de 13% para quase 17% entre 2002 e 2003. A dívida pública interna de 4,3% do PIB em 1998 
passa para 8,3% em 2000, 11,5% em 2001, 13,7% no ano seguinte e 17,3% em 2003 
(VENEZUELA apud BARROS, 2007b). 
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produtos por ela elaborados, eliminando desta forma atividades 
financeiras especulativas e similares. (BARROS, 2007b, p. 28). 

 Conforme Barros (2007b), o governo passa a ser acusado, pela grande mídia, 

sindicato patronal, FEDECAMARA e setores conservadores, de dividir o país, 

atentar contra a propriedade privada e querer implementar um regime castrista no 

país92. Tais organizações, Los escuálidos – opostos aos monos: como são 

chamados os setores da classe popular – engendraram protestos em oposição ao 

governo no início de 2002 e em 11 de abril do mesmo ano93, por meio de um golpe 

de Estado, pretendiam derrubar o presidente. Todavia, 

A pesar de un silencio de los medios, la noticia de un golpe y una 
resistencia inicial al mismo corrió por los Barrios más pobres, 
especialmente en el oeste de la ciudad, y la gente se concentró 
alrededor del Palacio Presidencial para demandar el regreso de 
Chávez. Pese el apoyo de EEUU al golpe, los diplomáticos 
latinoamericanos se rehusaron a reconocer el nuevo gobierno. Parte 
de la oposición le retiró su apoyo activo después del anuncio de la 
Junta Interina de la suspensión de partes de la Constitución. Menos 
de 48 horas después de comenzado el golpe, Chávez regresó como 
presidente. (HELLINGER, 2003, p. 72). 

 As massas, num contragolpe, se mobilizaram pelo retorno presidencial ao 

palácio Miraflores, fazendo presente que não havia renúncia de Chávez, e sim um 

golpe orquestrado, que ―[...] mostro cuán polarizada permanecía la sociedade 

venezolana‖  (HELLINGER, 2003, p. 72).  

 Como se vê, o projeto revolucionário não se desenvolve sem tensões. Dos 

enfrentamentos que ocorreram entre governo e oposição, na sequência da tentativa 

de golpe, vale destacar a greve dos empresários ou El Paro-Sabotaje Petrolero, que 

ocorreu entre dezembro de 2002 e fevereiro de 2003. O movimento, que foi 

organizado pela FEDECAMARA, pretendia, com a paralisação da empresa 

petroleira, em última instância, derrubar o presidente.  

 O objetivo central do golpe de Estado e da greve petroleira  
                                                 
92

 Também foram polêmicas e se inscrevem no modelo de transição a Lei de Terras – limitando o 
máximo de terra entre 100 e 5000 hectares, determinado pelo nível de produtividade agrícola e 
sujeito a imposto por terra ociosa caso não alcançasse máxima de 80%. Esta lei se fazia 
necessária e radical, uma vez que 70% das terras cultiváveis estavam concentradas em mãos de 
3% de proprietários (BUXTON, 2003) – e a de Pescas.  

93
 Conforme Obediente (2008), uma das primeiras medidas tomadas pelo ditador Carmona, durante 
suas 47 horas, foi privatizar oficialmente a PDVSA. Nesse espaço de tempo, os meios de 
comunicação privados, com o canal oficial suspenso, bloquearam as informações sobre a rebelião 
popular, deixando evidente sua posição de classe, como de ―Partido da Imprensa Golpista‖. Uma 
das medidas adotadas, posteriormente, pelo governo Chávez, seria a redefinição do sistema de 
comunicação social e na não renovação de concessões.  
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[...] auspiciado por el gobierno de George W. Bush y la oligarquía 
empresarial venezolana, era precisamente privatizar tanto la PDVSA 
[...] como las poderosas empresas de Guayana, creadas con los 
capitales invertidos por la nación venezolana, para entregarlas a las 
transnacionales estadunidenses europeas. (OBEDIENTE, 2008, p. 
29). 

 Parte dos trabalhadores da petroleira que não haviam aderido à greve, 

petroleiros aposentados, das forças armadas e de setores populares se 

manifestaram, em 23 de janeiro de 2003, pela marcha multitudinaria. Para não 

suspender totalmente as atividades, o governo aceitou o envio de milhares de 

técnicos cubanos para trabalhar na estatal e demitiu 17 mil dos 40 mil funcionários 

da estatal (BARROS, 2007b). Depois de quase três meses de greve, o governo 

conseguiu pôr fim à paralisação e assumiu o controle da política petroleira do país.  

 A partir desse momento, da tentativa fracassada e Estado controlado, nos 

termos de Barros (2007b), o governo entendeu que teria que atuar de forma distinta 

nos campos econômico, político e social se quisesse efetivar o projeto de país com o 

qual se elegeu94. Dessa forma, passou a implementar uma série de Políticas Sociais 

de caráter massivo, denominadas Misiones Sociales, financiadas com recursos 

vindos diretamente da PDVSA, que integram o Proyeto Social Bolivariano e, como 

resulto direto, o sistema bolivariano de educação (OBEDIENTE, 2008). Este compõe 

o Projeto Bolivariano de Educação e é um sistema educativo inclusivo, atendendo os 

diversos níveis e modalidades de ensino. 

 Conforme Lander (2005 apud ROCHA, 2009), antes das Missões, o primeiro 

grande programa social do governo Chávez foi o Plan Bolívar 2000, realizado entre 

1999 e 2001. O Plano Bolívar 2000 é posto em prática em fevereiro de 1999. 

Constituiu-se num plano cívico-militar cujo propósito, conforme Flores (2010, p. 45), 

―[...] se orienta a aportar soluciones contingentes a los problemas urgentes de la 

                                                 
94

 Conforme Barros (2007b), em 2004 o governo criou o Fundo para o Desenvolvimento Econômico e 
Social do País (FONDESPA). A PDVSA firmou contrato para criação de um fundo em conjunto com 
o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BANDES), destinado a efetuar pagamentos 
necessários para a execução de programas e projetos de obras, bens e serviços de infraestrutura, 
atividade agrícola, saúde e educação. Outra mudança foi a restrição das remessas para o exterior, 
a imposição da cota de importação e a proibição do comércio de moeda estrangeira no país. Com 
o aumento do preço do petróleo, as reservas cambiais aumentaram e nessas condições favoráveis 
o governo mudou a legislação do Banco Central, possibilitando o uso de parte das reservas em 
programas sociais do poder executivo. Em 2005 criou um novo mecanismo na arrecadação da 
venda petroleira distribuída: até US$ 26/barril de posse da PDVSA, para pagamentos de tributos, 
funcionários, reinvestimento, etc.; acima deste valor os recursos seriam do poder executivo, para 
investimentos em programas sociais e em novas atividades por meio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento (FONDEN).  
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población a escala nacional, mediante una metódica de involucramiento, de 

participación ciudadana‖. Com isso, inicia-se uma ofensiva pontual objetivando 

resolver necessidades de saúde, educação e infraestrutura, já que as motivações 

para instalação do programa eram evidentes: 80% de pobreza, 39% de pobreza 

extrema, 14% de indigentes, 15% de desemprego; 50% de emprego informal. Para 

atender a essas problemáticas que demandavam soluções, se organizou em etapas: 

Projeto País (Propaís), Projeto Pátria (Propatria) e Projeto Nación (Pronación), 

respectivamente, assistência à população mais necessitada e em máxima exclusão; 

incorporação de empregados públicos e desempregados a atividades de atenção à 

sociedade e organização das comunidades para o trabalho produtivo; e, sob a 

direção da CORDIPLAN, desenvolvimento de projetos estruturais, como as 

indústrias petroquímicas, de gás e agrícola (VENEZUELA, 1999b; FLORES, 2010). 

 Um dos objetivos estratégicos do Plano Bolívar 2000 seria ―[...] alcanzar altos 

niveles de coordinación e integración‖ (VENEZUELA, 1999b, p. 1; FLORES, 2010, p. 

46). Segundo Hellinger (2003, p. 64), ―Los programas [sanitarios, de salud, cuidado 

a los indigentes, transporte público, etc.] produjeron un efecto inmediato a corto 

plazo y demostraron cómo los militares podían ayudar y no simplemente reprimir a la 

población‖. Tentando colocar as Forças Armadas Nacionais (FAN) do lado dos 

pobres, em aliança com as massas venezuelanas, ao mesmo tempo demonstrava a 

ineficiência do velho regime (NORDEN, 2003). E, com isso, Chávez esperava 

consolidar ―el caráter de su gobierno como ‗cívico-militar‘‖: ―Sin embargo, el Plan 

Bolívar también minó el control descentralizado de los programas sociales de los 

estados que, en muchos casos, aún estaban controlados por representantes del 

‗viejo‘ régimen" (MELCHER apud HELLINGER, 2003, p. 64). 

 Foi, portanto, emergencial no reparo da infraestrutura dos bairros, escolas, 

clínicas e hospitais, atenção médica, reforma e construção de moradia, distribuição 

de alimentos em áreas do interior do país. Apesar de constituir-se num programa de 

impacto social e político significativo nos setores populares a que era dirigido, 

apresentou sérios problemas e limitações, gerando controvérsias devido à sua 

improvisação, falta de institucionalização e de transparência e acusações de 

corrupção (LANDER, 2005 apud ROCHA, 2009). 

 Barros (2007b) salienta que, após as lições da greve patronal, não 

surpreende o fato dos novos programas sociais serem ligados diretamente à 

presidência da república: 
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O fato das missões não serem vinculadas diretamente a nenhum 
ministério, atentando contra os ‗bons manuais da administração 
pública‘, é explicado pela apropriação das repartições públicas e pela 
resistência partidária a mudanças que os funcionários ligados à velha 
burocracia de Punto Fijo têm em relação ao governo Chávez. 
(BARROS, 2007b, p. 29). 

 Conforme Severo (2006 apud Barros, 2007b), há sete fatores determinantes 

para o crescimento econômico a partir de 200495, a maioria dos quais não estavam 

no programa de governo do MVR, alguns compunham o PDES. São eles: 1) 

mudança da lei de hidrocarbonetos e aumento dos royalties cobrados das 

transnacionais petroleiras; 2) o controle de câmbio; 3) a lei do Banco Central e 

criação do FONDEN; 4) nova perspectiva do SENIAT, órgão federal responsável 

pela tributação, aumentando em 60% a arrecadação de impostos, sobretudo das 

grandes empresas nacionais e transnacionais; 5) ampliação do plano de 

investimento público de indústrias básicas e, em consequência, dos investimentos 

privados no setor, transformador de insumos básicos em produtos de maior o valor 

agregado; 6) aporte de US$ 5 bilhões às Missões Sociais em 2005, mecanismo em 

resposta a dívida social acumulada, para diminuir o desemprego e combater a 

inflação; e 7) o trabalho do Ministério da Agricultura e Terras de resgate e ativação 

de 1,5 milhões de hectares de latifúndios improdutivos, fortalecendo o Plan Siembra 

2006 e incorporando camponeses e trabalhadores ao processo produtivo. 

 E, com a vitória no referendo revocatório em agosto de 200496, abre-se 

espaço para uma atuação mais decisiva dos governos Chávez nas relações 

internacionais, já que, no plano interno, a supremacia estava legitimada por alguns 

anos. Trata-se de uma nova etapa na política externa, que busca consolidar a 

revolução bolivariana, declarada socialista, também no plano internacional, 

principalmente a partir de 2005 (JÁCOME, 2007 apud LOPES; HITNER, 2009; 

HARNECKER apud BARROS, 2007b). Essa nova etapa assim se define porque, 

agora, a política externa está orientada pela mudança que há na política interna do 

governo Chávez, após o golpe e a greve dos empresários.  

                                                 
95

 Conforme Barros (2007b), o PIB cresceu 17,8% em 2004 e 9,3% em 2005. A inflação próxima a 
30% em 2003 caiu para 14,4% no final de 2005. 

96
 Emerge, nesse momento, a denominada Lista Tascón, uma listagem de pessoas que haviam se 
manifestado para ativar o referendo revocatório contra o governo Chávez. A lista, no entanto, 
incluía números de cédulas que não correspondiam ao nominal, bem como de pessoas já falecidas 
e foi retirada da web, em 2005. A oposição criticou o governo de usufruir da mesma lista para 
perseguições políticas. Posteriormente, haveria uma nova versão: a chamada Lista Maisanta. 



 

 

 

 

155 

 E, como expressão da política externa, vale destacar que, nos termos de Villa 

(2007, p. 42 apud LOPES; HITNER, 2009, p. 178), a ―Venezuela concebe um 

processo de integração em bases não só econômicas, mas também profundamente 

políticas. Também concebe o processo de integração como um processo 

anticapitalista, coerente com sua visão do ‗socialismo do século XXI‘‖. 

 A vitória nas eleições de 200697 possibilitou a continuidade da discussão do 

projeto acerca do socialismo e culminou, em 2007, com o Primeiro Plano Socialista 

(PPS), no qual a discussão da integração latino-americana também está inscrita. 

 

2.5 A integração da América Latina no Proyecto Nacional Simón Bolívar: 
Primer Plan Socialista (PPS) – Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013 

 

 Em 2007, a Venezuela inicia o segundo plano de desenvolvimento econômico 

e social da nação, que dá continuidade ao PDES. Trata-se do Proyecto Nacional 

Símon Bolívar: Primer Plan Socialista (PPS) - Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2007-2013. Esse documento oficial contém as bases sociais, políticas, 

econômicas e éticas para a construção do Socialismo do Século XXI, por meio das 

seguintes diretrizes: nova ética socialista; suprema felicidade social; democracia 

protagônica revolucionária; modelo produtivo socialista; nova geopolítica nacional; 

Venezuela: potência energética mundial; e nova geopolítica internacional 

(VENEZUELA, 2007a). 

 A nova ética socialista passaria pela refundação da nação venezuelana nos 

patamares ético e moral: supõe um projeto para a nação venezuelana que tem suas 

raízes na fusão dos valores e dos princípios mais avançados das correntes 

humanistas do socialismo e da herança histórica do pensamento de Bolívar. Seu fim 

último seria a suprema felicidade para cada cidadão e a base desse objetivo se 

assentaria nos caminhos da justiça social, na equidade e na solidariedade entre os 

seres humanos e as instituições da república (VENEZUELA, 2007a).  O Proyecto 

Ético Socialista Bolivariano  

[...] tiene como misión la superación de la ética del capital, y se 
centra en la configuración de una conciencia revolucionaria de la 
necesidad de una nueva moral colectiva, que sólo puede ser 
alcanzada mediante la dialéctica de la lucha por la transformación 

                                                 
97

 Desde 2005, as eleições parlamentares são desvinculadas das presidenciais (OBEDIENTE, 2008). 
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material de la sociedad y el desarrollo de la espiritualidad de los que 
habitamos en este hermoso espacio de tierra que es Venezuela. Tal 
dialéctica debe llevarnos a fundar la convicción de que si nosotros 
mismos no nos cambiamos, de nada valdría cambiar la realidad 
exterior. (VENEZUELA, 2007a, p. 5). 

O projeto ético ainda propõe uma ―[...] ética cívica exclusiva de una sociedade 

pluralista que asume como propios un conjunto de valores y principios que pueden y 

deben ser universalizados porque desarrollan y ponen en marcha la fuerza 

humanizadora‖ (VENEZUELA, 2007a, p. 6). Também nas estratégias e políticas, 

para desenvolver a consciência revolucionária, indica uma sociedade pluralista. Se, 

no entanto, considerado o contexto atual, efetivamente não rompe com a lógica 

capitalista. Conforme Petras (2008, p. 201), ―En realidad, no hay nada plural en las 

democracias capitalistas, en términos de poder y riqueza‖; o pluralismo é um 

eufemismo, vago, para designar a sociedade de classes, que obscurece aspectos 

como o sistema de propriedade, a concentração dos meios de produção. 

A diretriz da suprema felicidade social parte do ideário de Bolívar. Trata-se de 

uma visão de longo prazo, cujo ponto de partida centra-se na ―[...] construcción de 

una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluídos, un 

nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista, endógeno‖ (VENEZUELA, 

2007a, p. 9). Todos os venezuelanos são chamados a ser protagonistas na 

construção da sociedade mais humana, conforme expressa o preâmbulo da 

Constituição da República Bolivariana da Venezuela: ―[...] refundar la República para 

establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, 

pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado que consolide los 

valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común‖ 

(VENEZUELA, 2007a, p. 7). Com essa perspectiva,  

El Proyecto Ético Socialista Bolivariano debe llevarnos a la 
construcción del hombre nuevo del Siglo XXI. Socialismo y hombre 
nuevo deben ser sinónimos. No puede pensarse ni concebirse uno 
sin el otro […] La conciencia moral revolucionaria constituye el motor 
para dejar atrás la prehistoria humana y entrar definitivamente a la 
verdadera historia, la sociedad realmente humanista En definitiva, 
habrá socialismo cuando exista un hombre nuevo. (VENEZUELA, 
2007a, p. 7).  

 E, na direção de construir o novo homem, recorre-se à educação (seja ela 

formal ou não) e a uma formação condizente com o projeto social que se tem 

desenvolvido, caso da Misión Ché Guevara e do Instituto Nacional de Capacitación y 



 

 

 

 

157 

Educación Socialista (INCES). Por isso o PPS estabelece – dentre as estratégias e 

políticas – ―[...] adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista‖ 

(VENEZUELA, 2007a, p. 12). No mesmo movimento, a consciência também é 

resultado das tranformações materiais. 

O PPS explicita que as relações sociais de produção do socialismo têm como 

base a propriedade social: autogestionária, associativa, comunitária, embora 

permaneçam formas de propriedade individual e pública. E, reconhece que  

La estructura social de Venezuela está en proceso de transición 
hacia una formación económico social más incluyente, porque el 
gobierno está ejecutando, especialmente con las Misiones, un 
proceso de inclusión social masivo y acelerado, financiado por la 
nueva forma de utilizar la renta petrolera, lo que ha permitido avanzar 
en la cobertura y la universalización en la satisfacción de 
necesidades de identidad, alimentación, salud, educación, vivienda y 
empleo. (VENEZUELA, 2007a, p. 9). 

Conforme o documento, essa política de inclusão social e econômica seria 

parte do sistema de planejamento, produção e distribuição orientado para o 

socialismo. O PPS indica a relação entre educação e integração latino-americana 

dentre os objetivos para alcançar a suprema felicidade social: ―Promover una ética, 

cultura y educación libertadoras y solidarias‖ e ―Profundizar la solidariedade con los 

excluídos de América Latina y el Caribe‖. Nesse sentido, indica algumas das 

estratégias e políticas, entre elas: a) aprofundar a universalização da educação 

bolivariana: estender a cobertura da matrícula escolar a toda população, com ênfase 

à população excluída; garantir a permanência e consecução no sistema educativo; 

adequar o sistema educativo ao modelo socialista; desenvolver a educação 

intercultural bilíngue, entre outros; b) massificar uma cultura que fortaleça a 

identidade nacional, latino-americana e caribenha; c) fomentar a participação 

organizada do povo no planejamento da produção e socialização equitativa dos 

excedentes (VENEZUELA, 2007a, p. 11).  

Rodríguez (2009), com base nas investigações sobre o novo modelo 

produtivo realizadas pelo Centro Internacional Miranda (CIM), da Venezuela, indica 

que as dimensões-chave da economia social venezuelana seriam: o 

desenvolvimento endógeno, a diversificação da economia, a criação de novas 

relações de poder, novas formas de propriedade social (a Ley de Fomento y 

Desarrollo de la Economía Popular promove o novo modelo socioprodutivo 

comunitário, delineia formas de organização socioprodutiva, entre elas, empresa de 
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propriedade social direta ou comunal; empresa de propriedade social indireta; 

empresa de produção social; empresas de distribuição social; empresas de 

autogestão; unidade produtiva familiar; grupos de intercâmbio solidário e grupos de 

troca solidária), desenvolvimento proporcional das regiões, proteção ambiental, 

integração latino-americana e a promoção da ética socialista, baseada nos princípios 

de solidariedade, de cooperação, de complementaridade, de reciprocidade e de 

equidade.    

O PPS, na diretriz Democracia Protagônica Revolucionária ―expresión 

genuína y auténtica de la verdadera democracia‖, reitera o que está expresso na 

Constituição: a soberania reside intransferivelmente no povo, que a exerce de forma 

direta ou indiretamente: ―La democracia participativa, es la soberanía popular la cual 

se hace tangible en el ejercicio de la voluntad general, la cual no puede enajenarse‖ 

(VENEZUELA, 2007a, p. 14). A relação Estado e democracia também está inscrita: 

En la democracia protagónica revolucionaria el Estado garantiza los 
contenidos materiales que exige la realización del bien común: la 
justicia está por encima del derecho; y las condiciones materiales 
para garantizar el bienestar de todos, tales como educación, salud y 
trabajo están por encima de la simple formalidad de la igualdad ante 
la ley y el despotismo mercantil. En la democracia protagónica 
revolucionaria el Estado es ético, de carácter solidario, preserva los 
derechos a la defensa de la vida y la solidaridad en comunidad como 
sentido de la cooperación social. Está fundado en la conciencia ética 
y no en la represión, pues no admite que intereses particulares se 
impongan al interés general de la sociedad y el bienestar de todos. 
(VENEZUELA, 2007a, p. 15). 

E, para uma maior solidez da democracia protagônica revolucionária, seria 

necessário ―[...] rescatar la política como mediación para la vida humana vital, a 

través de su sentido de solidaridad y de búsqueda del bien común‖. Dentre os 

objetivos dessa diretriz, vale destacar o de construir a base sociopolítica do 

Socialismo do Século XXI. Entre as estratégias e políticas consta: converter os 

espaços escolares em espaços para o ensino e prática democrática; desenvolver 

uma rede eficiente de vias de informação e educação não formal para o povo, ou 

seja, trata de promover canais de educação não tradicionais, como, por exemplo, as 

Missões (VENEZUELA, 2007a, p. 15). 

Nas linhas gerais do novo modelo produtivo socialista que pretende construir 

a geração, apropriação e distribuição dos excedentes econômicos da nova forma do 

processo de produção 
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La producción en la búsqueda de lograr trabajo con significado se 
orientará hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su 
estructura jerárquica actual y la eliminación de la disyuntiva entre 
satisfacción de necesidad y producción de riqueza. El modelo 
productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas 
[...] El Estado conservará el control total de las actividades 
productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país 
y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades 
productivas del individuo social. (VENEZUELA, 2007a, p. 21)98. 

Objetiva-se desenvolver o novo modelo produtivo endógeno como base 

econômica do Socialismo del Siglo XXI e alcançar um crescimento sustentável; 

incrementar a soberania alimentícia e consolidar a seguridade alimentária; fomentar 

a ciência e a tecnologia a serviço do desenvolvimento nacional e reduzir diferenças 

no acesso ao conhecimento; desenvolver a indústria básica energética, a 

manufatura e os serviços básicos (VENEZUELA, 2007a). 

 O modelo produtivo socialista é constituído por Empresas de Produção Social 

(EPS) que são ―el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI‖. As EPS 

são entidades econômicas de produção de bens e serviços baseados ―en una 

planificación participativa y protagónica‖ e na qual os trabalhadores se apropriam do 

excedente econômico resultante, repartido em proporção a quantidade de trabalho 

dedicado (VENEZUELA, 2007a, p. 21). Nelas, ―[...] el trabajo tiene significado propio, 

no alienado y auténtico, no existe la división social y jerárquica del trabajo, la riqueza 

social es distribuida de manera autodeterminada‖ (GIORDANI, 2009, p. 49-50). 

 A partir do desenvolvimento e expansão das EPS, avançaria também o 

caráter endógeno da economia, utilizando as matérias-primas e recursos naturais do 

país, interligando setores de produção nacionais e complementação de intercâmbios 

no comércio exterior (VENEZUELA, 2007a).  

 Conforme Barros (2007a), as EPS são formadas de acordo com os princípios 

do PDES, ainda que não estivessem previstas no próprio plano. São ligadas ao 

Ministério de Indústria Básica e Mineração (MIBAM) e têm objetivos políticos 

(estimular a organização popular, gerando e fortalecendo novas estruturas de 

participação), econômicos (impulsionar a transição ao novo modelo produtivo, via 

diversificação econômica e formação de novas cadeias produtivas), sociais 

(promover a geração massiva de empregos produtivos e estáveis, incluindo os 

homens e mulheres historicamente excluídos), territorial (impulsionar a geração de 
                                                 
98

 E expressa como princípio irrenunciável: ―De cada quien según su trabajo, a cada cual según sus 
necesidades‖ (VENEZUELA, 2007a, p. 7). 
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unidades produtivas, sob o conceito de EPS, em todas as regiões do país) e 

internacional (consolidar e diversificar as relações internacionais sob o conceito de 

solidariedade, reciprocidade, cooperação, complementaridade e sustentabilidade). 

 As EPS também devem procurar organizar sua produção de modo a cooperar 

com outras EPS e com os Núcleos de Desenvolvimento Endógenos (NUDES), 

unidades territoriais fomentadas pelo Ministério de Economia Popular que 

potencializam o desenvolvimento das comunidades locais, aprofundando o 

protagonismo políticos dessas comunidades (ARAQUE; ROJAS, 2007). Os setores 

prioritários das EPS são ligados às necessidades de alimentação, vestuário e 

calçados, habitação e saúde. Desse modo, há uma maior possibilidade de 

articulações com as Missões Sociais promovidas diretamente pelo executivo 

(BARROS, 2007a). 

 Há, pois, uma nova orientação em nível interno e externo, uma nova 

geopolítica. A geopolítica nacional remete a reverter o enfoque do padrão 

socioterritorial, de desarticulação estrutural entre setores produtivos, organizado em 

função da economia dependente, que concentra de modo desigual e desequilibrado 

a distribuição: ―[...] una escasa integración interregional y en espacios integrados 

exclusivamente desde los puertos hacia la extracción primaria o hacia los mercados 

conformados por los centros urbanos que captan principalmente la renta petrolera‖ 

(VENEZUELA, 2007a, p. 29).  

 Considerando tais aspectos, a modificação da estrutura territorial, a médio e 

longo prazo, requer esforços em gestão pública, planejamento estratégico e 

mobilização de atores políticos e forças sociais. Nesse marco se estabelecem eixos 

de integração e desenvolvimento: Norte-Costero, Orinoco-Apure, Occidental, 

Oriental, Norte-Llanero – estratégico para os anteriores, bem como para a 

integração regional sul-americana, pela extensão da infraestrutura da ferrovia, que 

poderá se estender também para a cordilheira andina. E indica: ―[...] mejorar la 

infraestructura para favorecer la integración geoestratégica con América Latina y 

Caribe‖ (VENEZUELA, 2007a, p. 33). 

 Vale apresentar a inserção geopolítica acerca da integração. O tema da 

geopolítica aparece nas discussões venezuelanas (geopolítica nacional) e sua 

inserção hemisférica (geopolítica internacional). A teoria da geopolítica global  

Entende que las capacidades materiales, de transporte, 
comunicación, tecnología y desarrollo industrial interactúan con 
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aspectos geográficos a gran escala que perfilan el mundo y su 
carácter porque tiene necesariamente que ver con los requerimientos 
materiales que los configuran. (JARAMILLO, 2008, p. 18). 

 Todavia, conforme Jaramillo (2008), essa teoria concebe o mundo como um 

sistema fechado, com unidades de tamanho crescente e em intensa competição. 

Segundo Mihailovic (2008), simbolicamente, a geopolítica nasce quando o mapa 

começa a perceber-se como uma formalização do espaço para a respectiva 

dominação, ―[...] una situación geopolítica se define [...] a través de las rivalidades en 

poder de mayor o menor momento, y a través de las relaciones entre fuerzas que 

ocupan partes diversas del territorio em cuestión‖ (LACOSTE, 1995 apud 

MIHAILOVIC, 2008, p. 117)99. Enquanto disciplina, emerge, no último quarto do 

século XIX, quando uma área específica do conhecimento se transforma em 

discurso legitimador da expansão imperial refletindo uma nova forma de interpretar o 

espaço global e a política internacional. A geopolítica funciona com base em 

fronteiras, identidades e delimitações que são instáveis e cujos significados variam 

com frequência.  

 No caso venezuelano, uma política de desenvolvimento que também é uma 

estratégica geopolítica se daria via petróleo. Por um lado, a indústria petroleira 

nacional é corresponsável na geração do novo modelo produtivo, fomentando as 

EPS. Mesmo assim, o petróleo como recurso natural, rentista, pela extração e pelas 

atividades subsequentes, o refino e a petroquímica, carecem se desenvolver, como 

garantia da soberania nacional:    

La soberanía nacional nunca constituye una conquista definitiva; la 
soberanía siempre hay que defenderla, o se corre el riesgo de 
perderla. La soberanía de un país con la riqueza natural de 
hidrocarburos como el nuestro, siempre está amenazada. Pero 
también constituye el petróleo potencialmente un arma poderosa de 
defensa. La mejor defensa, sin lugar a duda, es desarrollar esta 
riqueza, y desarrollarla plenamente en todas sus fases, dentro y 
fuera del territorio nacional. (VENEZUELA, 2007a, p. 39). 

 Por isso, a política de plena soberania petroleira é uma política internacional, 

de aliança com países que procuram desenvolver-se como nações e não aceitam 
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 Agnew e Corbridge (apud MIHAILOVIC, 2008) discernem três ordens geopolíticas: entre 1815-
1875, nos conceitos de economia territorial e Estados nacionais na Europa, sob o domínio do 
império britânico; entre 1875 até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, com a rivalidade inter-
imperial de alguns Estados europeus, Estados Unidos e Japão, disputando o controle da economia 
mundial; e o período da Guerra Fria, que combina Estados imperiais: Estados Unidos e União 
Soviética, cuja bipolaridade permeia: uma potência única e indiscutível ou a formação de um 
espaço multipolar. 
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―[...] marginalizarse en un mundo supostamente globalizado‖ (VENEZUELA, 2007a, 

p. 39). Com isso,  

[…] la economía de los hidrocarburos deberá seguir teniendo un 
papel relevante en la política internacional de Venezuela para el 
fortalecimiento de relaciones multipolares en el planeta y en 
particular para la política de integración latinoamericana y caribeña. 
(VENEZUELA, 2007a, p. 40). 

 Inscrito entre seus objetivos está converter a Venezuela em uma potência 

energética regional e fortalecer a integração energética latino-americana e 

caribenha, por meio de alianças energéticas no contexto integracionista, 

consolidação em nível regional dos processos associados ao desenvolvimento 

endógeno do setor e por alianças com Estados em áreas de interesses estratégico. 

(VENEZUELA, 2007a). 

 Como se observa, o PPS expressa desafios, políticas e estratégias. Ao 

abordar a nova geopolítica internacional, defende que a construção de um mundo 

multipolar, a integração latino-americana e caribenha e a diversificação das relações 

internacionais, cerne da política externa venezuelana – que procura não ser passiva 

nem subordinada aos interesses geopolíticos do imperialismo norte-americano – 

foram fortalecidas e avançaram em relação ao PDES (VENEZUELA, 2007a). 

 A multipolaridade da política mundial se aplicaria mediante a diversificação 

das relações políticas, econômicas e culturais, para a criação de novos blocos de 

poder atendendo as particularidades, conforme áreas de interesses geoestratégicos, 

cujo caráter está expresso na passagem abaixo: 

La construcción de un mundo multipolar implica la creación de 
nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía 
del imperialismo norteamericano, en la búsqueda de la justicia social, 
la solidaridad y las garantías de paz bajo la profundización del 
dialogo fraterno entre los pueblos, el respeto de las libertades de 
pensamiento, religión y la autodeterminación de los pueblos. 
(VENEZUELA, 2007a, p. 44). 

 Para a identificação e definição de uma política de construção e articulação 

de novos polos de poder geoestratégicos no mundo deveriam ser definidas novas 

formas e mecanismos de integração e a busca de uma nova matriz de poder 

mundial no âmbito financeiro, midiático, militar e político. Também seria prioritária a 

construção de valores políticos compartidos, possibilitando a unificação e o desenho 

de estratégias comuns, pois ―El criterio político unificado es lo que orienta el 

desarrollo de iniciativas que permitan operativizar el principio de la pluripolaridad, 
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usando como herramienta los instrumentos de integración‖ (VENEZUELA, 2007a, p. 

44-45).  

 São áreas de interesse geoestratégicas, com seus respectivos objetivos, ou 

seja, zonas geográficas definidas conforme o interesse estratégico nacional, 

considerando as características, o nível de relações e a afinidade política, para 

orientar a política externa da Venezuela, em função da construção de novos polos 

de poder:  

 a) América Latina e Caribe: 

Participar en la construcción del nuevo MERCOSUR hacia la 
conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, sobre la 
base de evaluación, revisión y reorientación de los contenidos de la 
integración. Consolidación del eje de liderazgo Cuba –Venezuela -
Bolivia para impulsar el ALBA como alternativa a ALCA y a los TLC. 
Fortalecer el esquema de integración suramericana, a través de la 
Comunidad Suramericana de Naciones, ampliando y consolidando 
las relaciones políticas, económicas y culturales en general con el 
Caribe. Entre los aportes del país para la cooperación y la 
complementación, están las experiencias transitadas en el combate a 
la pobreza y la inclusión social. Neutralizar la acción del imperio 
fortaleciendo la solidaridad y la opinión pública de los movimientos 
sociales organizados. Fortalecer la alianza Venezuela, Suramérica y 
el Caribe. (VENEZUELA, 2007a, p. 46). 

b) Irã, Síria, Bielo Rússia e Rússia:  

Consolidar la alianza política integral emergente con base en los 
intereses comunes antiimperialistas. Fomentar la creación de zonas 
de intercambio tecnológico productivo y para el fortalecimiento de la 
defensa nacional. Consolidación de una postura común en los 
organismos internacionales. (VENEZUELA, 2007a, p. 47). 

 c) China, Vietnam, Malásia e zonas vizinhas: 

Intensificación de la integración económica, social, cultural, científica 
y tecnológica. Construir un nuevo marco de comercio mundial que 
permita romper con los núcleos hegemónicos de intercambio 
comercial. Profundizar la atracción de inversiones de empresas y 
capital estadal. Creación de fondos binacionales de desarrollo para el 
apalancamiento de proyectos. (VENEUELA, 2007a, p. 47). 

 d) Europa: ―Consolidar las alianzas políticas con las fuerzas sociales, partidos 

políticos y Parlamentos Nacionales, haciendo especial énfasis en los movimientos 

sociales. Profundizar el acercamiento con los Gobiernos de España, Portugal y 

Reino Unido‖.  
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 e) África: ―Contribuir a consolidar la presencia de África en la geopolítica 

mundial. Incrementar las relaciones con los países africanos dentro del 

afianzamiento del intercambio sur – sur‖. 

 f) OPEP: ―Reforzar los vínculos con países de la OPEP. Incrementar el 

intercambio comercial científico y tecnológico con países del Medio Oriente. 

Incrementar las relaciones con otros países exportadores‖. 

 g) América do Norte:  

Intercambio con los movimientos sociales. Divulgación de 
información acerca de la realidad venezolana a través de medios 
alternativos. Fomentar el intercambio  permanente de personalidades 
del ámbito político, social, académico y religioso. Incrementar el 
apoyo y solidaridad con los sectores excluidos de la sociedad 
norteamericana. Incentivar la organización de grupos de solidaridad 
con la Revolución Bolivariana. (VENEZUELA, 2007a, p. 47-48).  

 Tais objetivos, listados por regiões, se expressam também em estratégias e 

políticas. O PPS prevê, ainda, a construção de novos esquemas de cooperação 

econômica e financeira orientados pelos princípios de complementaridade, 

cooperação e solidariedade – é o caso, por exemplo, da proposição do CELAC, do 

Banco do Sul e do SUCRE, além de impulsionar a ALBA-TCP – uma vez que parte 

do entendimento de que as ―[...] relaciones diplomáticas entre los pueblos se 

estructura sobre la amistad, la cual tiene como base el respeto a la 

autodeterminación y la soberanía‖. Bem como, o aprofundamento do intercâmbio 

cultural, educativo, científico e comunicacional ―para la expansión del conocimiento 

mutuo, de la diversidad existente en los pueblos‖ (VENEZUELA, 2007a, p. 45). 

 Em suma, o PPS dedica parte significativa à integração latino-americana, pois 

essa é parte essencial de sua política externa. Também delineia os contornos e o 

substrato dessa integração que é bolivariana: solidariedade, complementaridade e 

cooperação. E, embora com forte presença do âmbito energético, por conta do 

potencial venezuelano, poder-se-ia dizer que o PPS não expressa meramente uma 

integração comercial, mas, sim, uma proposição integracionista que envolve o 

econômico, o social, o cultural. Logo, tem-se que determinada categoria de 

integração da América Latina e mecanismos integracionistas orientados pela 

perspectiva bolivariana estariam mais próximos de ser um instrumento para a 

construção do Socialismo do Século XXI.  
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2. 5. 1. Radicalização da democracia e socialismo na Venezuela do PPS: 
democracia burguesa tensionando igualdade? 
 

A reflexão sobre a radicalização da democracia que a Venezuela tem levado 

adiante desde 1999, ampliando os mecanismos de participação e, ao mesmo tempo, 

as condições de vida da população que historicamente esteve à margem dos bens 

sociais, tem indicado, desde 2005, outro projeto de vida. A democracia participativa 

e protagônica que está na Constituição é anterior à discussão do Socialismo do 

Século XXI e essa democracia burguesa levada ao extremo pode ser uma das 

facetas desse socialismo.  

Conforme visto, o PPS explicita que, no período definido entre 2007-2013, a 

nação venezuelana se orienta para a construção do socialismo por meio de algumas 

diretrizes: a nova ética socialista, a suprema felicidade social, a democracia 

protagônica revolucionária, o modelo produtivo socialista, a nova geopolítica 

nacional, a Venezuela como potência energética mundial e a nova geopolítica 

internacional. Cabe, enfim, questionar:  Que via é essa?  

 De acordo com Carmona (2007, p. 89), a Venezuela levaria adiante o projeto 

de construção do socialismo como sinônimo de radicalização da democracia. O 

autor esclarece que, atualmente, ―[...] a grande tarefa é o compartilhamento, a 

confluência dos projetos nacionais próprios de cada experiência num ativo 

movimento integracionista que permita ampliar a margem para a ruptura com o 

neoliberalismo [...]‖. Ocorre que a vitória da nova luta pelo socialismo na região ―[...] 

depende de uma longa trajetória de acumulação revolucionária de forças, sujeita a 

idas e vindas, vitórias e fracassos, avanços e recuos‖. Esse é o desafio que estaria 

posto para a classe trabalhadora enfrentar, a partir do Sul, pois remete a um 

processo que está em curso.  

 Dado como uma crítica à visão eurocêntrica da revolução e do pensamento 

revolucionário, o socialismo bolivariano é a proposta da Venezuela de construção do 

poder popular socialista, de socializar o poder em todos os seus âmbitos. Ou seja, 

que, segundo Dieterich (apud TAVARES, 2010), democratiza a política, a economia, 

a cultura e o poder militar. Trata-se de democracia participativa, com economia 

planejada no valor do trabalho e não no valor de mercado:   

[...] a democracia participativa não é somente um fator de legitimação 
e um meio de garantir a defesa do projeto, mas também a 
continuação da revolução política na busca de um dos fins 
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substantivos do socialismo, a construção do poder popular. Se a 
insurreição nasce como poder popular paralelo, a democracia 
participativa constitui o desenvolvimento deste poder popular na 
sociedade civil, apoiando e apoiando-se simultaneamente nas 
instâncias de mediação política e administrativa, o partido e o estado 
revolucionários. A diferença da democracia representativa, a 
democracia participativa, que inclui as eleições e a representação 
parlamentar, é parte do projeto revolucionário para desterrar o 
isolamento parcelado e a não comunicação competitiva entre os 
homens... (NUNEZ, 1986, p. 72 apud OURIQUES, 2005, p. 145). 

 A orientação pautada na radicalização da democracia, com base na 

participação e no protagonismo dos setores populares, leva ao extremo, radicaliza a 

democracia burguesa, tensionando igualdade. Todavia, Marx e Engels (2007) 

defendem que a transformação substancial só vai ocorrer com a revolução, ruptura 

da forma da produção da vida.  

 Talvez ainda seja cedo para entender as relações metodológicas, teóricas e 

políticas da tradição do pensamento marxista, engelsiano e leninista e o processo 

em curso na realidade venezuelana. Por outro lado, há documentos oficiais da 

Venezuela sobre o socialismo que consideram as análises dessa tradição, bem 

como as de pensadores latino-americanos vinculados a ela. 

 Não se objetiva, de forma alguma, tecer uma profícua discussão da 

radicalização democrática como via para o processo revolucionário que objetiva a 

transformação da estrutura social e nem tampouco desenvolver, mesmo que 

tangencialmente, essa questão, pois teríamos que apresentar minimamente o que 

se vem discutindo sobre a teoria da transição. Embora seja pertinente a discussão 

da teoria da transição para o processo em curso na Venezuela, não cabe aqui 

recuperar, em razão do recorte deste trabalho, o que a experiência de construção do 

socialismo no século XX tem a dizer à nova luta pelo socialismo, bem como da 

análise da vigência ou não do legado da ortodoxia do pensamento marxismo sobre o 

tema, menos ainda recuperar essa experiência se considerada a vasta literatura que 

analisou e problematizou a relação entre democracia e socialismo. Sabe-se que é 

um terreno polêmico, no entanto, cabe resgatar uma pequena advertência.  

 No caso da Venezuela, o fato de que ―la revolución venezolana se esté 

llevando a cabo en forma pacífica y democrática‖ (VENEZUELA, 2001b, p. 13), 

ainda que tenha radicalizado a democracia burguesa e a participativa, a 

problemática pode residir no fato de permanecer nesses limites, o que ainda, de 

certa forma, não pode ser afirmado, por tratar-se de um processo recente e porque 
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aquele país tem objetivado construir sua própria via de socialismo, a partir das suas 

características. Daí emerge também a necessidade de compreender que não há um 

tipo ideal de revolução, mas que esta vai se construir de acordo com as condições 

que estão dadas no mundo real, mas, por se tratar de uma revolução, no sentido 

próprio do termo, não pode se limitar ao estágio atual, e carece, portanto, romper 

definitivamente com o que está posto.  

 Por isso, a radicalização da democracia e as instituições democráticas, 

conforme argumenta Saes (1998), a partir de Lênin, podem ser usadas como tática, 

mas não como estratégia, de transformação, pois ―A democracia tem uma enorme 

importância na luta da classe operária por sua emancipação [mas] não é um limite 

que não possa ser ultrapassado, e sim uma etapa no caminho que vai do feudalismo 

ao capitalismo e do capitalismo ao comunismo‖ (LÊNIN, 2007, p. 117).  

 Mesmo assim, porém, o entendimento dos governos Chávez, ao que parece, 

não vai ao encontro desta direção. Adota a democracia burguesa e está 

radicalizando-a – na medida até que deixe de ser democracia burguesa, como um 

elemento estruturante da base dos Conselhos Comunais que estão se constituindo 

incipientemente nas Comunas – como uma estratégia de transformação, 

incompatível com a formulação supracitada, o que pode ser um problema. 

 E Lênin (2007) acrescenta que 

Desenvolver a democracia até o fim, procurar as formas desse 
desenvolvimento, submetê-las à prova da prática etc., eis um dos 
problemas fundamentais da luta pela revolução social. Considerada 
isoladamente, nenhuma democracia dará o socialismo, mas, na vida, 
a democracia nunca será ―considerada isoladamente‖, mas sim ―em 
conjunto‖, e exercerá a sua influência sobre a economia, cuja 
transformação precipitará, sofrendo também ela a influência do 
desenvolvimento econômico etc. Tal é a lógica da história viva. 
(LÊNIN, 2007, p. 95).  

 Esses elementos de articulação ajudam a pensar o atual processo 

venezuelano, em especial a relação da democracia protagônica com a economia: as 

EPS, os NUDES, os Conselhos Comunais e as Comunas em construção, que são 

espaços nos quais as pessoas, para além de produzirem soluções às suas 

necessidades, também se reproduzem enquanto trabalhadores coletivos. Os 

mecanismos acima citados podem configurar-se na base da transformação subjetiva 

do homem no curso dessas circunstâncias concretas e objetivamente da atividade 

produtiva que permita a sustentação material, baseada nas necessidades locais. 
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Quer dizer, essa mudança objetiva que vem ocorrendo nas formas de produção 

econômica, das empresas autogeridas e cooperativas, propiciam novas relações 

entre os sujeitos sociais aí inseridos e podem ser fator de mudança subjetiva100. É 

necessário ressaltar que se parte dos elementos do socialismo marxiano, contudo, 

as bases do Socialismo do Século XXI são distintas, assim como os sujeitos 

revolucionários o são.  

 Lênin (2007) também ressalta a ideia fundamental das obras de Marx, que 

Engels recoloca, qual seja, de que  

[...] a república democrática é a etapa que conduz diretamente à 
ditadura do proletariado. Não é essa república, de fato, que porá 
termo a dominação do capital nem, por conseguinte, à servidão das 
massas e à luta de classes; mas dará a essa luta uma profundidade, 
uma extensão, uma rudeza tais que, uma vez surgida a possibilidade 
de satisfazer os interesses essenciais das massas oprimidas, essa 
possibilidade se realizará fatal e unicamente pela ditadura do 
proletariado, arrastando consigo as massas. (LÊNIN, 2007, p. 88). 

 Democracia burguesa significa, todavia, apenas igualdade formal e, após 

realizada a igualdade de trabalho e de salário, emergirá o problema da evolução 

seguinte, da igualdade real, em que a quantidade se transforma em qualidade, já 

que ―[...] la igualdad posible en el socialismo se basa en el tratamiento desigual de 

las desigualdades‖ (MARX apud FARÍA, 2006, p. 112). 

 Para Saes (1998, p. 161), a democracia é resultado do embate histórico de 

classe, sendo síntese resultante entre: 1) as instituições democráticas vinculam-se 

aos objetivos e intenções da classe proletária, pois o proletariado criou a 

democracia; posição correspondente à corrente política dominante na II 

Internacional, expressa nos trabalhos de Kautsky, Adler, no Brasil expressa nos 

trabalhos de Coutinho; 2) a burguesia criou as instituições democráticas, 

correspondendo aos seus objetivos, intenções e finalidades; defendida por Trótsky e 

Luckács. Logo, ―[...] embora consista numa forma de organização do Estado (de 

classe) burguês, a democracia burguesa é o resultado deformado de um processo 

de luta, não correspondendo às intenções, nem de um, nem de outro dos agentes‖. 

Conforme Engels ([198-]a, p. 198) a história, diferentemente dos sujeitos, não é 

teleológica, ―[...] é, precisamente, o resultado dessas numerosas vontades 

projetadas em direções diferentes e de sua múltipla influência sobre o mundo 
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 Sobre cooperativas, Conselhos Comunais, empresas geridas por trabalhadores venezuelanos e os 
desafios enfrentados, como a discussão sobre diferenças salariais, consultar: Ellner (2010). 
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exterior‖. Portanto, a intenção que move os atos humanos é secundária, uma vez 

que o resultado pode ser contrário ao pretendido, mas o que muda o mundo é o 

resultado. 

  Ao tratar da democracia burguesa e da luta proletária, Saes (1998) revela a 

complexidade da luta proletária numa democracia burguesa. O proletariado, de um 

lado, deve lutar pela conservação da democracia burguesa, pois esta cria condições 

políticas mais favoráveis ao desenvolvimento de um partido proletário revolucionário, 

que possa dirigir o processo de destruição do aparelho do Estado burguês, de dar à 

ditadura do proletariado o caráter de uma democracia de massas e de conduzir no 

processo de construção do socialismo a luta das massas contra as tentativas 

burguesas de restaurar o capitalismo. Por outro lado, porém, o proletariado deve 

criticar as próprias instituições democráticas, deve denunciar o caráter formal e 

ilusório da igualdade política da democracia burguesa. Por meio da ação legal-

revolucionária, o proletariado, ao mesmo tempo em que chama a proteção da 

legislação burguesa e, portanto, reivindica a legitimação do Estado democrático-

burguês, também denuncia a impossibilidade de seu cumprimento integral e revela o 

caráter de classe desse Estado e que pode se prolongar à 

[...] denúncia daquilo que Lênin nomeou ‗o segredo de todas as 
constituições burguesas‘: a negação de todas as liberdades políticas 
contidas na Constituição, em caso de ‗necessidade de manutenção 
da ordem‘ (isto é, manutenção da dominação política burguesa e do 
aparelho de Estado burguês). (SAES, 1998, p. 172). 

 Assim, na ação legal-revolucionária articulam-se reivindicação e denúncia, 

com o objetivo final, estratégico, de destruição do aparelho de Estado burguês e da 

democracia burguesa e de construção do Estado proletário e da democracia de 

massas, tal como Lênin (2007) entende. 

 A democracia burguesa, considerada como resultado histórico concreto de 

um processo em que as classes sociais antagônicas não veem realizadas as suas 

intenções iniciais, permite entender a dupla formulação de Lênin (2007), que, 

segundo Saes (1998), seriam a possibilidade de as instituições democráticas 

servirem como instrumento de dominação ideológica burguesa sobre o proletariado, 

e, por outro lado, a possibilidade de que se constituam em fator de desenvolvimento 

da consciência revolucionária do proletariado. No tempo e lugar em que se 

concretiza uma dessas possibilidades, a outra se encontra excluída. O caso 

venezuelano, ao que parece, tem sinalizado para a última possibilidade inferida por 
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Lênin, contudo é preciso ficar atento àquela realidade e se isso realmente se 

confirmará. 

 Também a fase superior do socialismo, explanam Marx e Engels (2007), não 

é um estado de coisas, um ideal ou então uma utopia e não se limita a reformas.  

[...] na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de 
atividade exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que 
lhe agradam, a sociedade regula a produção geral e me confere, 
assim, a possibilidade de hoje fazer isto, amanhã aquilo, de caçar 
pela manhã, pescar à tarde, à noite dedicar-me a criação de gado, 
criticar após o jantar, exatamente de acordo com a minha vontade, 
sem que eu jamais me torne caçador, pescador, pastor ou crítico. 
(MARX; ENGELS, 2007, p. 38). 

 Esse projeto de sociedade e de educação integral, que desenvolva as 

múltiplas potencialidades do indivíduo, proposto por Marx e Engels (2007), só 

poderá ser desenvolvido como resposta a uma necessidade que emergirá 

socialmente. Nas condições atuais, a realização do desenvolvimento do indivíduo, 

para uma das classes, revela a concepção de apropriação privada da riqueza e não 

a concepção resultante da coletivização dos meios de produção. Emancipar a 

sociedade da propriedade privada, ensejar mudanças e revolucionar é condição de 

resolução da contradição entre capital e trabalho e a possibilidade de emancipação 

humana. Trata-se de uma luta necessária, já que ―[...] toda luta de classe é uma luta 

política, giram em última instância em torno da emancipação econômica‖ (ENGELS 

[198-]a, p. 201).  

 O PPS venezuelano, ao traçar diretrizes, planos, objetivos e estratégias 

políticas, é um passo importante na construção da Revolução Bolivariana da 

Venezuela, é ―[...] uma agenda concreta de transformação social. Não é, todavia, a 

encarnação da própria transformação, já que essa é processo, é construção coletiva, 

é o longo parto da história‖ (ROCHA, 2009, p. 149).  

 Conforme Giordani (2009) a proposta socialista venezuelana envolveria: A) 

um projeto (o PPS); B) nove princípios fundamentais (da Constituição, que 

conformam o marco jurídico-político): 1) consagra a condição livre e independente 

da Venezuela, resgatando o legado histórico da independência; 2) a nação 

venezuelana é um Estado democrático e social de direito e de justiça; incorpora, 

como valores superiores ao ordenamento jurídico do Estado e ao de sua atuação, a 

vida, a liberdade, a justiça, a solidariedade, a democracia, a responsabilidade 

individual e social, a preeminência dos direitos humanos, a ética pública e o 
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pluralismo político; 3) tem como uma de suas motivações refundar a república para 

estabelecer uma sociedade democrática, baseada na educação e no trabalho como 

processos fundamentais para garantir os fins do Estado; 4) é um Estado federal 

descentralizado e se rege pelos princípios de integridade territorial, cooperação, 

solidariedade, concorrência e corresponsabilidade; 5) a soberania reside no povo, 

que a exerce direta ou indiretamente; os órgãos do Estado emanam da soberania 

popular e estão a ela submetidos; 6) o governo e as entidades políticas são 

democráticos, participativos, eletivos, descentralizados, alternativos, responsáveis, 

pluralistas e de mandatos revogáveis; 7) a Constituição é a lei fundamental de um 

Estado, define o regime básico dos direitos e liberdades dos cidadãos e os poderes 

e instituições da organização política; 8) a bandeira nacional, o hino101 e o escudo 

são os símbolos da pátria; 9) o idioma oficial é o espanhol, os idiomas indígenas 

também são e devem ser respeitados (VENEZUELA, 2000a; GIORDANI, 2009); C) 

sete linhas (com objetivos, estratégias, políticas, programas e projetos para a 

construção do Socialismo do Século XXI): nova ética socialista, suprema felicidade 

social, democracia protagônica revolucionária, modelo produtivo socialista, nova 

geopolítica nacional, Venezuela potência energética mundial e nova geopolítica 

internacional; D) cinco motores: Lei Habilitante, Reforma Constitucional, Educação 

(base da transformação social/moral e luzes), nova geometria do poder territorial e 

explosão do poder popular; E) e um partido: PSUV102 (GIORDANI, 2009). Mas, o 

partido ―Sin descartar la organización de nuevos partidos, incluindo el PSUV, esto no 

debe implicar la eliminación de la autonomía de las organizaciones populares de 

base [...] la autonomía popular como fundamento de la acción revolucionaria‖ 

(SÁNCHEZ, 2007, p. 136). 

 Esses aspectos iriam na direção da construção de um projeto nacional de tipo 

socialista bolivariano, em um prazo médio. As mudanças produtivas que se 

fundamentam na forma de geração e distribuição dos excedentes constituiriam o 

caráter institucional expresso nos seguintes âmbitos: economia pública, social e 

privada. Essa união coexistiria enquanto dure a transição política e seria o 

fundamento do novo tipo de sociedade (GIORDANI, 2009). 
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 O hino nacional venezuelano é canto de liberdade e unidade: ―Gloria al bravo pueblo [...] abajo 
cadenas [...] la América toda existe en Nación (SALIAS apud SOLIS, 2005, p. 5). 
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 O Libro Rojo é o documento fundamental do PSUV. 
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 Segundo o autor supracitado, o passo seguinte da proposta socialista foi o 

encaminhamento de uma proposição de reforma constitucional que permitiria 

reformular o conteúdo dos princípios fundamentais em face da necessidade de 

adequar a Constituição ao projeto socialista, pois o conceito de socialismo não está 

na Constituição e já que, como assevera Lander (2008 apud ROCHA, 2009), esta 

reservou demasiado espaço ao setor privado no âmbito da economia capitalista, 

constituindo-se, nesse momento, num entrave ao Socialismo do Século XXI.  

 Em 2 de dezembro de 2007, Chávez encaminhou para referendo popular a 

proposta de reforma constitucional, após sancionada pela Assembleia Nacional. E, 

de acordo com Lander (2008 apud ROCHA, 2009), embora as pesquisas de opinião 

apontassem favoráveis à aprovação, por 60%, o resultado foi revelador: 50,65% 

contrários à reforma e 49,34% favoráveis. A abstenção da população que votava 

pelo sí foi apontada pelo autor como um dos fatores influentes. A proposta foi ―[...] 

producto de meses de trabajo de una comisión presidencial, cuyo compromiso de 

confidencialidad hizo que la propuesta sólo fuese dada a conocer una vez que ésta 

estaba elaborada, y revisada por el Presidente‖ (LANDER, 2008, p. 136 apud 

ROCHA, 2009, p. 150). Expressava uma politização dos setores populares e suas 

exigências de maior protagonismo e participação. A derrota do sí revela que o povo 

quer uma democracia efetivamente participativa e não plebiscitária. Daí a 

necessidade de aprofundar as práticas democráticas que a Venezuela tem 

desenvolvido. Nessa conjuntura estrutura-se a Misión 13 de Abril, pretendendo 

reimpulsionar o poder popular.  

 Conforme Lebowitz (2007) e Hart (apud PETRAS, 2008, p. 200), ―la batalla de 

ideas forma parte integral de la lucha por el socialismo‖ ou, como diria Martí (2005, 

p. 31): ―Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra‖. Em dezembro de 

2007, quando do referendo para a reforma constitucional, 28% do eleitorado votou 

contra as mudanças, sendo que a abstenção foi de 45%: ―La reforma constitucional 

era un paso hacia la creación de un marco legal de reformas estructurales, cuando 

menos para ir más allá de una economía mixta controlada por los capitalistas‖ 

(PETRAS, 2008, p. 196). Essa reforma propunha as seguintes formas de 

propriedade: pública, social, coletiva, mista (cogestionada com os trabalhadores, que 

deveria ser transitória para uma forma de propriedade social) e privada 

(OBEDIENTE, 2008). Não tendo logrado aprovação no referendo, isso não impediu, 
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no entanto, que parte do projeto, que seria a nova Constituição, fosse aprovado por 

leis especiais. 

 Boron (2009), ao questionar, no caso da América Latina, quem estaria 

interessado em promover e financiar nosso desenvolvimento, defende que não há 

saída no capitalismo, a não ser romper com a dependência. Saes (2007, p. 163), ao 

caracterizar, no plano teórico, três grandes modelos de reação política nacional à 

novíssima dependência na América Latina, situa o ―modelo venezuelano, que 

implica uma reação radical aos programas de governo prescritos pelo capital 

financeiro internacional‖, o modelo argentino, de submissão, e o brasileiro, de 

conciliação. 

 Para Saes (2007), o modelo venezuelano corresponderia a um projeto de 

capitalismo de Estado, conduzido pelas Forças Armadas sob a liderança de Chávez 

e viabilizado pela economia de enclave mineiro, da produção de petróleo, que 

acabou levando o grupo militar ao projeto de reestatizar o conjunto da economia 

petrolífera: extração, refino, distribuição e produção de insumos e equipamentos. Na 

implementação desse projeto, os interesses militares se chocam com o governo dos 

Estados Unidos e suas empresas, maiores compradores e partícipes ativos: 

A possibilidade objetiva de realizar políticas de redistribuição de 
renda aliada à necessidade do grupo militar de obter uma base de 
apoio popular para fazer face à resistência das velhas oligarquias e 
do governo estadunidense têm levado o capitalismo de Estado 
venezuelano a intensificar a implementação das políticas sociais 
(subsídios, renda mínima, programas assistenciais); a inclinar-se, no 
plano político internacional, para a esquerda (por exemplo: a aliança 
com o governo cubano); e a intensificar o controle sobre o próprio 
setor privado não-petrolífero, como os bancos e as empresas 
multinacionais (IBM, etc.), acusados de sonegação de impostos ou 
de evasão de divisas. (SAES, 2007, p. 167). 

  Conforme Saes (2007), o grupo militar tem buscado inserir as classes 

populares ao seu projeto, apresentado ideológica e politicamente como a ―revolução 

bolivariana‖, estimulando a formação de cooperativas, autogestão operária nas 

empresas privadas com falência decretada, a organização de conselhos populares e 

a milícia popular.  

 E apresenta três possibilidades de evolução ao processo político 

venezuelano, ou seja: 1) ―de a construção do capitalismo de Estado desdobra-se, 

por intermédio de uma revolução cultural original, na gestão de um Estado 

democrático-popular, capaz de desempenhar um papel crucial na construção do 
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socialismo‖; 2) ―que o projeto militar de capitalismo de Estado seja derrotado por 

obra da ação combinada da oposição oligárquica tradicional e do governo 

estadunidense‖; ou 3) ―que a dimensão militar do projeto de capitalismo de Estado 

acabe abafando a dimensão democrático-popular do projeto, o que de resto 

aumentará o risco de derrota do grupo militar pelas forças políticas conservadoras‖ 

(SAES, 2007, p. 171). Neste estudo, considera-se que a análise de Saes (2007), 

descrita acima, sobre o processo venezuelano, permanece atual como tendência, 

mas não como dado histórico. 

 Lebowitz (2007, p. 55) indica que, grosso modo, a revolução bolivariana 

poderia desembocar numa variedade nova de capitalismo, com características 

populistas ou triunfar por construir uma sociedade nova, mas ―Sólo la lucha 

determinará esto‖. Trata-se, portanto, de um processo que está em jogo no campo 

da história, com avanços e retrocessos, e somente os próximos anos, décadas ou 

séculos, dirão o que virá a ser ou não ser: continuação do modo de produção 

capitalista ou socialismo, produto necessário da luta entre as duas classes formadas 

historicamente.  

 

2.6 Integração latino-americana: o caminho da difusão do Socialismo del 
Siglo XXI? 
 

A revolução vai ao cerne das coisas.  
Ela ainda só está atravessando o purgatório... 

É aqui que está a rosa, 
 é aqui que é preciso dançar. 

 
Karl Marx. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. 

 

 Em 2004, quando a vitória no referendo revogatório de 15 de agosto do 

mesmo ano já estava praticamente assegurada, o presidente venezuelano enuncia a 

proposta de socialismo, que sintetizaria, a partir de então, a continuidade do projeto 

político venezuelano sob seu governo (BARROS, 2007a). 

 O termo socialista, associado para qualificar a revolução venezuelana, 

conforme Hernández (2006) e Lebowitz (2007) foi usado em 2005, no V Fórum 

Social Mundial. Naquele momento, Chávez manifestou que a revolução deveria ser 

socialista, ou não seria revolução.  
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 Cabe aclarar que Mariátegui, embora considerando que a revolução latino-

americana seria uma fase da revolução mundial, decorrente do entendimento da 

época, já fazia alusão a que: 

[…] la palabra Revolución, en esta América de las pequeñas 
revoluciones, se presta bastante al equívoco. Tenemos que 
reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos que restituirle 
su sentido estricto y cabal [...] la revolución socialista. A esta palabra 
agregad, según los casos todos los adjetivos que queráis: 
antiimperialista, agrarista, nacionalista revolucionaria […] He aquí 
una misión digna de una generación nueva. (MARIÁTEGUI apud 
BORON, 2009, p. 91). 

 O presidente venezuelano também explicitou que esse socialismo deveria ser 

do século XXI, como um novo conceito, em construção, que não tem uma definição 

acabada, convidando o povo venezuelano a participar da sua discussão: ―Tenemos 

que reivindicar el socialismo como una tesis, un proyecto, un camino, pero un tipo 

nuevo de socialismo, un socialismo humanista que pone a los seres humanos y no a 

las máquinas o al Estado antes de todo‖ (CHAVÉZ apud LEBOWITZ, 2007, p. 7).  

 O Socialismo do Século XXI é a denominação utilizada para designar o 

processo em curso na Venezuela e o distinguir dos outros processos socialistas/ou 

que objetivem ser – já que, conforme Ponce (2006, p. 31), ―no todo lo que tiene el 

rótulo socialista es verdaderamente socialismo‖ – que também se desenvolvem no 

século XXI. O termo Socialismo do Século XXI seria cunhado (embora não haja um 

consenso na literatura estudada), entre outros, por Dieterich (apud TAVARES, 

2010), que aponta não haver socialismo na Venezuela, mas um nacional 

desenvolvimentismo. A definição deste socialismo permeia 

 [...] uma forma de governo que ainda não encontrou guarida na vida 
dos países que atualmente estão na ponta de lança das mudanças 
estruturais [...] governos como o da Venezuela, Bolívia e Equador, 
apesar de avançarem no processo de transformação, ainda não 
deram rédea a mecanismos de consolidação do que define como 
sendo socialismo. ‗É certo que a discussão sobre o socialismo do 
século XXI começou na Venezuela, houve um grande debate, mas 
não redundou em profundidade, o que significa que, lá, não há 
grandes avanços na consciência anticapitalista‘. (DIETERICH apud 
TAVARES, 2010, p. 1). 

 A relação entre esse socialismo e a integração da América Latina parece ter 

como ponto de encontro a unidade e a diversidade latino-americana. Segundo 

Hernández (2006), Chávez enfatizou que, para definir o Socialismo do Século XXI, é 

preciso buscar o pensamento latino-americano, especificamente o bolivariano. 
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Benítez (2005) menciona, referindo-se às colocações de Chávez sobre o assunto, 

que a fonte ideológica do socialismo venezuelano, bem como do pensamento 

bolivariano, está no árbol de tres raices.  

 Tal árvore de três raízes, que se fundamenta na história venezuelana, é 

constituída por Bolívar, Rodríguez e Zamora. Bolívar é raiz em relação a fatores 

como independência, determinação, soberania popular, resistência ao imperialismo, 

patriotismo, república, justiça social, educação popular, moral e luzes e felicidade 

possível para todos os cidadãos, unidade dos povos da América Latina e integração 

continental, que ―cobra vigencia hoy, cuando el império del capital busca desunirnos 

para someternos‖. Rodríguez é raiz pela referência ao projeto de sociedade original, 

baseada na educação e na criatividade, na moral e na educação para o/e pelo 

trabalho. E Zamora é raiz pela igualdade social, orientação popular e reivindicação 

campesina ((VENEZUELA, 2007b, p. 29; ZAMORA; BOLÍVAR, 2009). Paz (2006), ao 

discutir a base da democracia revolucionaria bolivariana, defende que o pensamento 

de Rodríguez evidenciou coincidências com os socialistas utópicos franceses e que 

a doutrina de Bolívar estaria vinculada ao socialismo embrionário. Influenciado pelas 

ideias de Rousseau, defendia que as nascentes repúblicas americanas deveriam 

inventar suas próprias instituições. Propôs um modelo sobre o funcionamento das 

escolas, a forma e os conteúdos da educação que deveria ser ministrada às 

crianças nos primeiros anos (VENEZUELA, 2007b)103.  

 Há, inclusive, ―[...] la necesidad de construir un concepto de socialismo 

basado en la reivindicación de los postulados históricos del marxismo crítico y los 

aportes del pensamiento-praxis social y revolucionario desarrollados en nuestra 

pátria-continente‖. A proposta de socialismo, indicada pelas Frentes Zamora e 

Bolívar, seria de construção do poder popular: o povo exercendo diretamente o 

poder, o avance a formas de propriedade social e comunal dos meios de produção e 

estabelecimento de empresas de propriedade social e comunal autogestionadas, 

formação cultural e educativa da consciência humanista, socialista, anti-imperialista 

e bolivariana (ZAMORA; BOLÍVAR, 2009, p. 7).    

 Conforme o documento venezuelano sobre o Socialismo do Século XXI, a 

tradição socialista iniciada por Marx e Engels, passando por Lênin, Luxemburgo e 

Gramsci, entre outros, ―[...] juga un papel vertebral en su conformación ya que 
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 Sobre o pensamento pedagógico de Rodríguez, consultar: Arreaza (2010). 
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constituye la única explicación científica de la sociedad y, en especial, del 

capitalismo‖ (VENEZUELA, 2007b, p. 21): 

El socialismo científico sigue vigente como arma de guerra contra la 
explotación […] el Socialismo del siglo XXI se basa en el viejo 
socialismo, pero se adapta a los nuevos tiempos y lugares, tomando 
lo bueno de la experiencia del siglo XX, se enriquece y se amplía con 
nuevos conocimientos de otros pueblos y corrigiendo las tendencias 
erróneas que nos obligaron a replegarnos […] es el socialismo 
‗repotenciado‘. (VENEZUELA, 2007b, p. 22).  

 Lander (apud DIERCKXSENS, 2008) salienta que o projeto do Socialismo do 

Século XXI precisa iniciar debatendo a experiência histórica do socialismo do século 

XX, em especial o socialismo realmente existente: a não superação das limitações 

formais da democracia liberal burguesa; a negação da diversidade étnico-cultural 

existente no planeta; o não questionamento dos padrões de produção de uma 

sociedade de crescimento sem limite; a relação entre Estado e partido, que asfixiou 

a possibilidade de debate. 

 Monedero (2008, p. 104), por sua vez, adverte que, quando se discorre sobre 

Socialismo do Século XXI, se pretende, às vezes, uma novidade teórica que, em 

realidade, não se sustenta e acaba se deixando de lado a verdadeira novidade, que 

são as práticas. A base do socialismo enquanto movimento bebe em realidades bem 

concretas. E acrescenta: ―Hay que recuperar la memoria […] De ahí que la reflexión 

teórica sobre el socialismo en el siglo XXI debe nutrirse de la lectura dialogada del 

pasado y de la construcción igualmente debatida de la realidad en curso‖. 

 Segundo o documento venezuelano, o Socialismo do Século XXI ―[...] se nutre 

de múltiples experiencias sociales vividas por distintos pueblos y colectivos en su 

lucha contra la injusticia en otros confines de la geografía y del tiempo‖ 

(VENEZUELA, 2007b, p. 24). E ―pasa también por la revisión obligada del 

pensamiento emancipador marxista latinoamericano del siglo XX‖: Mariátegui, Julio 

Antonio Mella, Fidel, Che, Sandino e pela tradição anti-imperialista, pensamento e 

procesos emancipadores encabeçados por Bolívar, Sucre, Artigas e Martí 

(VENEZUELA, 2007b, p. 26). Ao mesmo tempo, no entanto, incorpora o que é 

subversivo no pensamento religioso, conformando um ―socialismo cristiano‖  

(VENEZUELA, 2007b, p. 30). Com tal conformação, poder-se-ia dizer que essa 

formulação se apresenta como eclética:  

El Socialismo del siglo XXI representa la profundización y extensión 
del socialismo en todas las direcciones: nacionalización y 
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socialización de distintos rubros de la producción y de los servicios; 
difusión y enseñanza de una ética socialista que destrone 
definitivamente al individualismo; reforzamiento de la auto 
producción; consolidación de relaciones de intercambio con nuestros 
vecinos del sur basadas en la cooperación, la solidaridad y la 
complementariedad. El camino es largo, pero es el camino […]. 
(VENEZUELA, 2007b, p. 32).  

 Sobre esse caminho, que se faz ao andar – parafraseando Machado (apud 

BORON, 2009, p. 32), ―caminante no hay modelo, se hace el modelo al andar‖ –,  

Lebowitz (2007) argumenta que o socialismo não cai do céu, nada cai, a não ser a 

chuva: quando do seu processo e das condições adequadas às suas circunstâncias 

de produção. Socialismo é processo. Seu desenvolvimento tem como base as 

particularidades e características históricas de cada país, que, logo, constroem seu 

próprio caminho:  

Se trata de injertar en la universalidad socialista, los rasgos de 
nuestra naturaleza, los dones de la biodiversidad nacional, las 
singularidades de nuestra historia, de nuestra cultura e idiosincrasia, 
de los atributos de nuestro carácter colectivo, las peculiaridades 
multiculturales y multiétnicas de país. En síntesis: la nacionalización 
venezolana de la universalidad socialista. (ALDANA, 2006, p 43). 

 Para Lebowitz (2007), essa seria a continuação de uma lógica que partiu do 

rechaço ao imperialismo, ao neoliberalismo, à lógica do capital, por uma economia 

social, um socialismo humanista, baseado na democracia protagônica, cujo primeiro 

passo é o controle do Estado, para criar as bases de novas relações de produção. 

Entenda-se, porém, que ―[...] el objetivo estratégico del socialismo es que la propia 

sociedad asuma la solución de sus problemas y se constituya en la libre asociación 

de individuos que no requiera de un cuerpo coactivo para mantener la disciplina 

social‖ (WOHNSIEDLER, 2006, p. 58). 

 Segundo Faría (2006, p. 105), o período de transição ao socialismo é uma 

fase histórica de desenvolvimento social, determinada em sua complexidade, 

alcance, duração e caráter por fatores internos e externos, objetivos e subjetivos, 

econômicos e sociais, políticos e culturais. Entre esses fatores estão: o nível de 

desenvolvimento das forças produtivas; a existência de relações de produção pré-

capitalistas (como latifundiária), o grau de agudização das contradições de classe e 

seu impacto sobre a estabilidade política e o desempenho econômico do país; a 

intensividade dos ataques imperialistas, ―El avance de la integración con las 

economías latino-americanas (de vital significación en ausencia de un campo 
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socialista)‖, o grau de organização e consciência da classe trabalhadora, a 

existência de uma vanguarda política com organização, programa e ideologia 

revolucionária, a destruição do Estado burguês e o aprofundamento do poder 

popular. A economia venezuelana 

[...] no podrá desarrollarse sobre la base del intercambio comercial 
dominado por las corporaciones transnacionales, por lo que la 
integración latinoamericana se convierte en una condición caso 
indispensable para la subsistencia de nuestro proyecto [el 
socialismo]. Sólo por esta vía será posible cambiar la posición del 
país en la división internacional del trabajo, caracterizada por su rol 
de suplidor de energéticos, de comprador de toda clase de productos 
manufacturados y agrícolas, así como por sus elevados niveles de 
dependencia en relación al capital extranjero. Hasta el momento, la 
fortaleza del país en la búsqueda de mayores niveles de integración 
regional se ha basado en el petróleo […] La diversificación 
integracionista pasa por la diversificación de nuestro perfil productivo. 
(FARÍA, 2006, p. 117-118). [grifos do autor]. 

 Conforme o autor supracitado, a formação de um setor socialista da economia 

proveria as bases materiais, as condições mínimas, sobre as quais começariam a 

operar as leis típicas dessa formação social – que já podem estar na sua forma 

embrionária com as EPS, os NUDES e as Comunas. Daí que uma questão 

importante é a relação entre planejamento estatal e mercado, neste momento de 

formação de diferentes setores da economia. A atividade revolucionária no âmbito 

econômico está submetida aos lineamentos da estratégia política: a estratégia 

econômica se converte em instrumento fundamental da estratégia política e, por sua 

vez, responde diretamente ao conteúdo ideológico desta última: ―La economía se 

convierte en la máxima expresión de una política de transformaciones, cuja 

correcta definición, racionalidad y objetividad le otorgan la viabilidad a aquella‖ 

(FARÍA, 2006, p. 107). [grifos do autor].  

Plantear la necesidad de un Socialismo en el siglo XXI para 
Venezuela, parte de la constatación de que el modelo rentista que 
tenemos es incapaz de garantizar la satisfacción de las necesidades 
sociales de los venezolanos de forma permanente […] se refuerza al 
considerar las graves contradicciones estructurales que el sistema 
capitalista no resuelve. (GIORDANI, 2009, p. 11).  

 Giordani (2009, p. 77)104, questionando como passar de um modelo baseado 

na lógica capitalista petroleira a outro de caráter socialista, afirma a necessidade de 

                                                 
104

 Vale salientar que Giordani, Dieterich e Saes, mencionados anteriormente, são autores que 
analisam o caso da Venezuela de prismas distintos. Giordani é um dos principais formuladores da 
política dos governos Chávez e responsável pelo Ministerio del Poder Popular de Planificación y 



 

 

 

 

180 

um período de transição e ―[...] tiene en cuenta el insuficiente desarrollo de las 

fuerzas productivas nacionales propias de un capitalismo subdesarrollado que ha 

caracterizado al país en el último siglo desde la aparición del petróleo‖. Conforme 

Giordani (2009, p. 107), ―La transición que vive el país es parte de una crisis entre 

regímenes políticos el de la Cuarta República, representativa y clientelar […] y el de 

la Quinta en pleno proceso de conformación y desarrollo‖. O estudo desenvolvido 

pelo referido autor tem como referência teórica Mészáros: crise estrutural do 

capitalismo, que, em certas situações, se relacionaria à possibilidade de transição de 

um modo de ser a outro; Gramsci: partido socialista que represente uma liderança 

coletiva, com papel de intelectual orgânico; e Luxemburgo: socialismo ou barbárie. 

Ao tratar de transição, ancora-se: 1) em Mészáros, que sustenta que, a partir dos 

anos 1970, o capitalismo entrou numa crise estrutural e estariam dadas as 

condições objetivas para a estratégia socialista passar a uma ofensiva; 2) na 

experiência soviética e desmantelamento nos anos 1990; 3) na revolução política, 

mudança de mediação política entre governo e população; e 4) as mudanças 

funcionais, alterações que não ultrapassam a estabilidade do sistema, mas 

aprofundam as relações existentes na lógica do capital. 

 Conforme o autor, as políticas de inclusão social e o desenvolvimento das 

forças produtivas nacionais seriam condições necessárias para poder superar essa 

dependência do petróleo e da captação da renda internacional que provêm de sua 

realização nos mercados internacionais: ―La cuestión está en que esa captación de 

la renda internacional y la distribución de la misma al interior de Venezuela no 

vienen a fortalecer a los propietarios del capital‖ (GIORDANI, 2009, p. 78). Logo, a 

primeira condição refere-se à propriedade do recurso por parte do Estado, captando 

e distribuindo a maioria da população, em espaços sociais e políticos como as 

Missões Sociais.  

 Alguns dados significativos para entender os governos Chávez e a 

popularidade junto à classe trabalhadora podem estar ligados aos seguintes 

avanços: o IDH passou de 0,77 para 0,82. O índice de pobreza geral passou de 

50,5% em 1998 para 33,4% em 2007. Em relação à pobreza extrema, em 1996 era 

de 42,5% da população, índice que desceu a 9,5% em 2007. Na área da saúde, o 

percentual do PIB passou de 2,3% para 4,2%; o acesso à água potável de 80% para 

                                                                                                                                                         
Finanzas (MPPPF) – resultante da fusão, em 2010, dos Ministérios de Planejamento e 
Desenvolvimento e de Economia e Finanças. 
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92%; a taxa de mortalidade infantil caiu de 24% para 13,7% para cada mil crianças 

nascidas vivas, devido ações preventivas e a campanhas de vacinação. Em 1998, a 

produção agrícola vegetal foi de 15,2 milhões de toneladas, índice que passou para 

19,5 milhões em 2007. A taxa de desemprego caiu de 16% para 6,3% 

(VENEZUELA, 2008). Conforme o ministro Giordani, do MPPPF, na apresentação de 

Memoria y Cuenta de 2010, a taxa inflacionária do governo Chávez esteve na média 

de 21,7%, bem abaixo dos 45,3% do segundo governo de Carlos Andrés Pérez e 

dos 59,6% do segundo governo de Rafael Caldera e recordou, também, que, em 

1989, a inflação chegou ao topo desproporcional de 81% e em 1996 a 103,2% 

(MPPPF, 2011a). Com a distribuição de renda, relacionada diretamente com o 

controle estatal do petróleo, a distância entre os pobres e os mais ricos da 

Venezuela caiu cerca de 10 pontos, isto significa que aproximadamente 30% da 

renda nacional estaria sendo redirecionada à população empobrecida  uma renda 

que, até então, era abocanhada pela burguesia petroleira venezuelana (PORTO, 

2009). Quanto às crises cíclicas do capitalismo, a do final de 2008 atingiu seu ponto 

crítico, revelando a ―bolha financeira‖ das hipotecas imobiliárias, ocasionando a 

queda do ritmo da economia norte-americana, centro do sistema capitalista, e 

influindo nas economias menores, como as da América Latina. Pela desaceleração 

da economia mundial, a Venezuela enfrentou desequilíbrios no sistema financeiro 

nacional em 2009, mas ―El crecimiento de 0,6% experimentado por el Producto 

Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2010 permite prever un nuevo período 

de auge económico, tras el quiebre de la tendencia negativa que se venía 

reportando desde el segundo trimestre de 2009‖ (MPPPF, 2011b, p. 1).  

 O processo de transformação socialista objetiva ―el ir más allá del capital, el 

superar la lógica de su metabolismo destructivo‖: assegurar o ―trabajo con 

significado‖, a ―igualdad substantiva‖, a ―distribución autodeterminada de la riqueza 

social e assegurar o ―debilitamiento gradual del Estado‖  (GIORDANI, 2009, p. 58) 

[grifos do autor]. ―El socialismo consiste en formas de relacionarse y de producir que 

anulan y superan las prácticas egoístas del capitalismo‖ (VENEZUELA, 2007b, p. 

14).  

 Logo, de acordo com Lebowitz (2007, p. 25), ―El cambio simultáneo de las 

circunstancias y de sí mismo (o lo que Marx llamó ‗la práctica revolucionaria‘) es la 

forma en que construimos la nueva sociedad y los nuevos seres humanos‖: 
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Marx insistentemente señalaba que el proceso mismo de lucha era 
un proceso que producía una transformación en la gente: luchando 
por sus necesidades [las personas] ‗adquieren una nueva necesidad 
– la necesidad de la sociedad – y lo que aparece como un medio se 
transforma en un fin. Las personas, a través de su práctica, se 
transforman a sí mismas en sujetos capaces de cambiar su mundo. 
(MARX apud LEBOWITZ, 2007, p. 34).  

 Nota-se, no entanto, num primeiro momento, que, na Venezuela, as pessoas 

não lutam muito por suas necessidades, pois as obtêm do Estado com pouco 

trabalho, uma vez que o Estado tem atuado na direção da mudança, intervindo. 

Também é preciso destacar que o Socialismo do Século XXI é diferente do 

socialismo marxiano, no qual o proletariado, o trabalhador urbano, da fábrica, era o 

agente de transformação. Caberia questionar, então, na construção desse processo, 

quem é o sujeito revolucionário desse Socialismo? Na base da mobilização das 

massas e organização, da consciência de classe trabalhadora venezuelana, a luta 

como espaço de transformação do próprio trabalhador estaria realmente reduzida? 

As indagações inscrevem-se na prática revolucionária, na raiz do termo. 

 E, ―[...] para que esta sociedad se transforme cualitativamente es necesario 

educar el pueblo […] para crearle conciencia histórica, social y política sobre su 

papel como sujetos históricos de la Revolución Bolivariana‖: moral e luces, toda la 

patria una escuela, ―orientado a extender el conocimiento y los beneficios de la 

educación y la cultura socialista a todas las capas de la sociedad venezolana‖ 

(OBEDIENTE, 2008, p. 51).  

 Tendo em vista que, numa sociedade dividida em classe, a educação também 

se reveste num caráter de classe, reflete a contradição da luta de classes e o campo 

no qual está sendo travada, há que se considerar ainda que essa luta se desenvolve 

na história concreta com o objetivo de ―ganhar‖ o homem concreto que atua, como 

defensor do sistema existente ou como lutador pela transformação revolucionária do 

mundo (FIGUEROA, 2006). 

El socialismo por su naturaleza supone un desarrollo integral del 
individuo, desarrollo al que pueden contribuir las diferentes misiones 
y el nuevo sistema educativo en Venezuela. Sin embargo, escribía 
Lenin que: ‗el desarrollo integral de la personalidad no es un acto 
único‘. Es el resultado de un largo proceso de evolución y de 
educación, dado que el socialismo comienza a edificarse no con un 
material humano fantástico, ni especialmente creado por nosotros 
sino, dijo Lenin: ‗con lo que ha dejado como herencia el capitalismo‘. 
(FIGUEROA, 2006, p. 99). 
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 Desta forma, considerando que a educação não é neutra, a Venezuela, como 

visto anteriormente, expressa formalmente no PPS a necessidade de adequar o 

sistema educativo ao projeto socialista. E volta-se na direção de uma formação e 

uma educação calcada no ideário bolivariano, na solidariedade, complementaridade, 

a união com países que compartilhem a necessidade de emancipação e que 

resistem ao imperialismo. Por isso, a educação venezuelana, como parte da 

sociedade – desde a criação das Escolas Bolivarianas, em 1999, que posteriormente 

iriam integrar o Sistema Educativo Bolivariano, até a emergência e aprovação de 

uma nova Lei Orgânica de Educação – expressa o tema da integração latino-

americana. Por conseguinte, passamos a identificação e análise de como isso 

ocorre.  
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CAPÍTULO III 
A INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA NA EDUCAÇÃO VENEZUELANA: DO 

SISTEMA EDUCATIVO BOLIVARIANO À LEI ORGÂNICA DE EDUCAÇÃO 
(1999-2009) 

 

He dicho Escuela del Sur; 
porque en realidad,  

nuestro norte es el Sur. 
No debe haber norte, para nosotros, 

sino  por oposición a nuestro Sur. 
Por eso ahora ponemos el mapa al revés, 

y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, 
y no como quieren en el resto del mundo. 

La punta de América, desde ahora, prolongándose, 
señala insistentemente el Sur, nuestro norte. 

 
Joaquín Torres García.  

 

 Trata-se de uma escola e de uma educação a partir do Sul, com valores que 

contribuam para a formação do sujeito histórico situado num espaço e tempo 

determinado, que se entenda latino-americano e caribenho e indique e afirme que o 

nosso norte é o Sul. Seria esse projeto um dos objetivos almejados da educação 

bolivariana da Venezuela, a partir da categoria integração da América Latina 

expressa na base legal e oficial educacional deste país?   

 Ao buscar responder à questão suscitada, o presente capítulo, considerando 

o percurso realizado nos capítulos iniciais, objetiva identificar e analisar a categoria 

integração da América Latina expressa na educação bolivariana da Venezuela, 

partindo da análise do Sistema Educativo Bolivariano à Lei Orgânica de Educação 

de 2009. E, como corolário do objetivo central, este capítulo busca compreender a 

importância que a educação tem na Venezuela para a integração latino-americana. 

Para a realização desses objetivos, foram tomados os seguintes documentos 

oficiais: Escuelas Bolivarianas (VENEZUELA, 2006c) e Diseño Curricular del 

Sistema Educativo Bolivariano (VENEZUELA, 2007e); e a base legal: Ley Orgánica 

de Educación de 2009 (VENEZUELA, 2009c). A escolha desses documentos se deu 

com vistas à apreensão mais próxima do que seja o conjunto das ideias políticas e 

os aspectos legais da educação bolivariana. Dessa forma, respectivamente, 

priorizamos que a identificação e análise da categoria integração latino-americana 

permeassem um documento específico de nível educativo, que compõe o Sistema 

Educativo Bolivariano, e seguimos com outros dois documentos que contêm 
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orientações marco, uma base comum nacional, sendo um deles a referência 

educacional, em âmbito legislativo.   

 

3.1 Estado, Políticas Sociais e Educação: da influência do neoliberalismo à 
emergência de um novo projeto educativo na Venezuela  

 

 Antes de expor especificamente o desenvolvimento da temática central do 

trabalho neste capítulo, cabe situar brevemente a influência do neoliberalismo na 

educação venezuelana e a emergência de um novo projeto educativo no contexto do 

projeto societário dos governos Chávez. Desde 1999, a Venezuela passa por um 

processo de transição – que, para Araque e Rojas (2007) e Giordani (2009), como 

visto no capítulo anterior, é resultado de uma crise do regime político da IV 

República, representativo e clientelista, para a V República, em desenvolvimento, 

iniciada com a Constituição, orientada à criação e fortalecimento de uma democracia 

sustentada na participação e protagonismo do povo – e, em sua fase atual, após 

2005, direciona-se para a construção do socialismo. Também foi indicado que esse 

é um processo recente e só o movimento histórico concreto da luta de classes 

determinará seu alcance ou não. Dessa forma, para ajudar a compreender a 

educação escolar no atual projeto venezuelano, rumo ao socialismo, é preciso iniciar 

caracterizando a educação na sociedade venezuelana antes dos governos Chávez, 

uma vez que esta é parte das relações sociais.  

 Conforme Ratjes (2009, p. 9-10), ―La escuela ha sido la organización, 

institución, el medio, instrumento, dispositivo o mecanismo que ha creado la 

sociedad para cumplir sus fines educativos‖, é a ―institución del Estado venezolano 

regida por una normativa que establece sus finalidades en la sociedad‖, na qual ―se 

concreta, materializa y desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje 

estructurado a partir de un currículo que la regula‖ (RATJES, 2009, p. 14). 

 Também para Jáuregui (2006, p. 12), ―la institución escolar lo que educa es la 

instrucción socialmente acordada en el currículo formal por intermedio de las 

razones de Estado‖. E tratando da escolaridade, o tipo de educação propiciado na 

relação ensino-aprendizagem formalizado na escola, como uma das expressões de 

educação,  

La escuela es una parte, la que el Estado instala normativamente, 
con un sistema formativo más amplio: el sistema educativo, el cual 
está integrado por las agencias sociales que educan, entre los cuales 
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destacan los medios de comunicación social, las iglesias, las 
instituciones militares y policiales, la calle, la pandilla y otras tantas 
cosas. (JÁUREGUI, 2006, p. 11). 

 Logo,  

Na sociedad venezolana la dinámica curricular se ha estructurado a 
partir de la construcción y creación de planes de estudio que han 
respondido a los fines supremos del Estado. En ese sentido, la 
orientación principal de los gobiernos de la democracia ha sido la 
legitimación del régimen a través del desarrollo del concepto de 
educación de masas, de igualdad de oportunidades y de desarrollo 
del Estado docente como ejes articuladores de la política educativa. 
Esta realidad ha permitido el desarrollo de un currículo 
consubstanciado con los valores de la sociedad occidental, centrado 
en el desarrollo de la democracia como régimen político y el 
capitalismo como régimen económico y social. (JÁUREGUI, 1999 
apud RATJES, 2009, p. 113-114). 

  Vale destacar, da passagem acima, a relação da educação escolar 

venezuelana – mas não apenas esta: a educação escolar também em outros 

momentos históricos e em outros países como expressão do poder do Estado – com 

as finalidades do Estado, tal como a legitimação do regime. Isso ocorre porque o 

Estado não é neutro e sim uma relação social, de natureza contraditória, uma 

relação que expressa a disputa e o poder entre as classes (e frações de classe). 

 Entende-se, considerando a argumentação feita até aqui do projeto 

bolivariano, particularmente no segundo capítulo, que a Venezuela busca romper 

com a relação de causa-efeito no campo educacional. Os fragmentos acima tratam a 

educação como reprodutora das relações estabelecidas na sociedade, num contexto 

determinado, e não indicam contradições ou problematizações quanto a isso.  

  Recuperando o fragmento de Ratjes (2009), citado anteriormente, que 

discorre, tratando de educação formal venezuelana, que a escola é a instituição do 

Estado regida por normas que estabelecem suas finalidades na sociedade, percebe-

se que nas últimas décadas do século XX, o Estado venezuelano foi reduzindo 

progressivamente suas responsabilidades em relação à educação. Essa, todavia, 

não é uma peculiaridade do caso venezuelano, mas um resultado da Reforma 

Educativa, levada a cabo nas décadas de 1980 e 1990 – de forma indistinta em 

vários países da América Latina – como parte da chamada Reforma do Estado 

(GAJARDO, 2000; OSZLAK, 1999). De certo modo, como uma estratégia para 

construir a viabilidade do projeto de privatização do ensino e descentralização, 
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seguindo a ―onda‖ neoliberal, o que acabou por favorecer a exclusão dos estudantes 

oriundos dos setores mais pobres (VENEZUELA, 2005a). 

 As reformas neoliberais não se desenvolveram linearmente produzindo 

resultados idênticos nos diferentes países da América Latina. Um dos aspectos em 

comum nas reformas educacionais dos países periféricos foi a presença das 

recomendações de organismos internacionais (WILHELM, 2010).  

 A origem da Reforma Educativa na América Latina tem sua raiz nos 

empréstimos de ajustes estruturais e setoriais do Banco Mundial, assim promovendo 

a reestruturação no caráter produtivo das nações, que culmina com o Consenso de 

Washington, receituário orientado para a América Latina, e os Acordos de 

Jomtien105, ao estabelecerem diretrizes aos países periféricos numa concepção de 

educação como variável de desenvolvimento (GAJARDO, 2000; CEPAL, 2000). O 

argumento central em relação ao problema do sistema educativo na região estaria 

na forma de gestão: os sistemas seriam ineficientes, por isso a ideia era 

descentralizar, de modo a transferir funções, custos, avaliar os resultados, 

viabilizada pela política de qualidade, para ver os ―ganhos educativos‖ melhorando a 

eficiência e a eficácia do sistema por meio de reformas institucionais, sem aumento 

de financiamento. 

  Gajardo (2000), ao realizar o balanço de uma década das reformas 

educativas na América Latina, evidencia as seguintes diretrizes, presentes nas 

reformas de quase todos os países latino-americanos: a qualidade, a eficiência e a 

equidade106. Segundo a autora, 

Os países da região estão integrando-se gradualmente a uma nova 
ordem econômica mundial baseada em um modelo de economias 
nacionais abertas à concorrência internacional, ao investimento 
estrangeiro e à inovação tecnológica. Em matéria de política, a 
reinstalação de governos democráticos impôs a redefinição das 
funções do Estado, abrindo caminho à aplicação de estilos 
descentralizados de gestão, ao consenso em torno dos esforços 
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 A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990, enfatizava ―[...] a 
centralidade da educação para o desenvolvimento econômico e social, a abertura das escolas 
para a sociedade e a participação dos mais diversos atores sociais no desenho e execução de 
políticas e programas de reforma‖ (GAJARDO, 2000, p. 7). 

106
 Segundo Gajardo (apud WILHELM, 2010), os organismos internacionais têm a seguinte 
interpretação: qualidade enquanto melhores resultados em termos de aprendizagem escolar, 
trabalho produtivo e atitudes sociais; eficiência como melhor uso dos recursos e busca de novas 
opções financeiras; e equidade como participação e atenção prioritária aos grupos excluídos – 
para atingir este objetivo, experiências de aumento da jornada escolar e programas que têm como 
foco grupos vulneráveis são aceitos como uma das políticas mais adequadas (GAJARDO, 2000). 
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sociais e à promoção de uma maior participação de outros atores nos 
esforços pelo desenvolvimento nacional. Afirma-se hoje que este 
novo cenário implica necessariamente a geração de capacidades e 
competências indispensáveis à competitividade internacional, o 
aumento do potencial científico-tecnológico da região, bem como o 
desenvolvimento de estratégias que propiciem a formação de uma 
moderna cidadania vinculada à competitividade dos países, à 
democracia e à eqüidade. (GAJARDO, 2000, p. 4). 

 O que está sendo enfatizado é o papel da educação como motor de 

desenvolvimento social e sua relação com a esfera econômica. Conforme Saes 

(2005), é importante notar que  

[...] na era das políticas estatais de orientação neoliberal, o 
argumento de que a educação escolar é essencial para o 
desenvolvimento da sociedade tende a ser acionado, de modo 
particularmente intenso, para explicar os fracassos registrados 
noutros domínios da política estatal. (SAES, 2005, p. 29). 

 Essa conotação ganha eco a partir de recomendações, em nível internacional 

e regional, de diversos organismos (tais como: UNESCO, BM, BID, Acordos de 

Jomtien) e está expressa, por exemplo, nos documentos cepalinos: ―Transformação 

Produtiva com Eqüidade: A Tarefa Prioritária do Desenvolvimento da América Latina 

e do Caribe nos anos 1990‖107 (CEPAL, 2000) e ―Educação e Conhecimento: eixo da 

transformação produtiva com eqüidade‖108 (CEPAL/UNESCO, 2000), bem como no 

relatório da UNESCO intitulado ―Educação: um tesouro a descobrir, Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, 

coordenado por Jacques Delors‖109 (DELORS, 2006). Tais orientações também 

penetraram na educação venezuelana, conformando determinada concepção de 

educação.  

 De acordo com Núñez (2005 apud MUÑOZ; MORALES; DÍAZ, 2007), dentro 

do processo de Reforma do Estado venezuelano, iniciado em 1989, estaria a 

Reforma Educativa110, estabelecendo a necessidade de reformular a Política 

                                                 
107

 Corresponde ao capítulo 1 e 4 do seguinte documento: CEPAL. Transformación Productiva con 
Equidad: la  tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa. 
Santiago de Chile,  1990. 

108
 Do seguinte documento: CEPAL/UNESCO. Educação e Conhecimento: Eixo da Transformação 
Produtiva com Eqüidade. Brasília: IPEA/CEPAL/INEP, 1995.  

109
 Documento iniciado em 1993 e concluído em 1996. 

110
 Tratava-se de uma reestruturação educativa acadêmico-pedagógico para adequá-la as exigências 

dos setores estratégicos do país, de acordo com as mudanças mundiais. Os objetivos da Reforma 
Educacional estão delineados no marco da Comissão Presidencial para a Reforma do Estado 
(COPRE, 1992 apud BONILLA-MOLINA, 2004). 
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Educacional nacional, com vistas a adequar os conteúdos curriculares, 

caracterizando-os como aberto e flexível. É interessante mencionar que, dentre os 

documentos venezuelanos da época, tais como: La Reforma Educativa: Una 

Prioridad Nacional, de 1994, Plan de Acción del Ministerio de Educación, de 1995, 

Proyecto Educativo de Educación Básica: Reto, Compromiso y Transformación, de 

1996, há, também, o Diagnóstico del Banco Mundial, de 1992 (NÚNEZ, 2005 apud 

MUÑOZ; MORALES; DÍAZ, 2007). 

 Conforme Casanova (2008), entre o final dos anos 1950 e 1970, a Venezuela 

viveu um período de expansão fácil da educação, resultante dos altos lucros da 

extração do petróleo, que foi revertida em Políticas Sociais, como educação pública. 

Tal expansão era uma necessidade decorrente do processo de urbanização e 

formação da massa de trabalhadores oriundos das zonas rurais e imigrantes que 

povoavam as cidades. No final da década de 1970, no entanto, com a crise da dívida 

externa, recessão econômica e novas políticas de desenvolvimento com a adoção 

do Consenso de Washington, serão, sobretudo, os anos 1980 e 1990 da perda de 

impulso original, intelectual e político do esforço educativo.  

 Nesse contexto determinado, é que se vislumbra a influência do 

neoliberalismo na educação. A Política Educacional não está descolada das 

relações sociais vigentes e as reformas neoliberais que incidiram diretamente sobre 

essa base, de forma mediada, produziram efeitos no trato da educação escolar da 

população venezuelana (WILHELM, 2010). 

 No auge das reformas neoliberais, Casanova (2008) aponta que houve 

crescimento demográfico e revelou-se a incapacidade do Estado em incorporar à 

escola a população em idade escolar, devido a problemas de infraestrutura e à 

disparidade na distribuição dos serviços educacionais públicos – marcado por 

segmentações organizacionais: diferenciações nas ofertas, nas escolaridades, nos 

desempenhos e resultados educativos e desequilíbrios na distribuição territorial dos 

serviços, afetando principalmente a população fronteiriça, indígena e rural, que 

apresentam índices mais altos de pobreza – gerando, com isso, a desigualdade 

educativa: 

[...] la expansión de los servicios de la enseñanza básica para 
cumplir con las decisiones de la obligatoriedad al mismo tiempo que 
con la dinámica demográfica que implicaba nuevas infraestructuras, 
equipamientos y trabajadores educativos, estará supeditada a la idea 
de que tal expansión era posible simplemente introduciendo cambios 
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administrativos en la gestión de los servicios, invocando para ello 
estrategias de descentralización. En los hechos, lo que ocurrirá con 
estas estrategias será una transferencia de costos y 
responsabilidades a administraciones locales, a proveedores de un 
mercado escolar y a las familias mismas, generándose lógicas 
múltiples de fragmentación de la organización escolar. (CASANOVA, 
2008, p. 16). 

 Entre os pontos da agenda reformista na educação, Casanova (2005, p. 5 

apud WILHELM, 2010, p. 139) destaca ―[...] la retracción política y presupuestaria 

federal, el ideal de la cultura empresarial en la administración pública y la gestión 

privada de las escuelas‖. Estava posto o controle e a minimização dos gastos 

públicos, deixando a cargo da sociedade a captação de outras fontes financeiras, o 

que levou à deterioração das escolas públicas – que passaram inclusive a cobrar 

matrícula – e, por outro lado, corroborou para fortalecer o novo mercado, ou seja, a 

rede privada de ensino, com destaque para a de caráter confessional, que, segundo 

Albornoz (apud RATJES, 2009, p. 34), ―intenta jugar un rol de sustituto del Estado en 

matéria educativa. [... ] la iglesia se convirtió en una entusiasta defensora de la 

descentralización como un mecanismo para capturar aparato escolar venezolano y 

defender los intereses de la elite venezolana‖. 

 Dessa forma, sobre o desmantelamento do ensino público,  

[...] cuando la desinversión es prolongada, como en el caso 
venezolano, como se sabe produce daños irreversibles en las 
cohortes que la viven, pues la no reposición de equipamientos, el 
deterioro de infraestructuras, por ejemplo, hacen muy deficitarias sus 
escolaridades, o, sencillamente, provocan retrocesos en la cobertura. 
(CASANOVA, 2005, p. 6 apud WILHELM, 2010, p. 139). 

 Inscritos nesse contexto, conforme Ratjes (2009), os governos de Carlos 

Andrés Pérez (1989-1993) e Rafael Caldera (1993-1998), com a adoção e execução 

de pacotes de ajustes estruturais nesse período, formularam políticas educativas 

influenciados por um pensamento totalmente contrário aos interesses da maioria da 

população. Para Martínez (2001 apud MUÑOZ; MORALES; DÍAZ, 2007), durante o 

período do governo Pérez prioriza-se a função normativa da educação, em 

detrimento à formativa, além disso, os recursos destinados e os funcionários não 

foram correspondentes ao incremento substancial de matrícula. 

 Na tentativa de reverter esse processo, os governos Chávez, a partir de 1999, 

têm desenvolvido ações com o objetivo de resgatar o caráter público da educação, 

ampliando a cobertura educacional e incorporando os excluídos do acesso a esse 
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bem social. Esses objetivos têm sido alcançados pela implementação de políticas de 

grande impacto social, que se propõem como contraponto frontal a política de cunho 

neoliberal.   

 

3.2 Sistema Educativo Bolivariano: o projeto de educação dos governos 
Chávez e a Política Educacional atual 

 

 No intuito de reverter a tendência das últimas décadas, o governo eleito em 

1999 tem como ponto de partida da mudança a nova Carta magna. Esta, de acordo 

com Maingon (2000), representou o primeiro grande esforço por dotar o Estado de 

um marco estratégico que possibilitaria sua intervenção na resolução dos problemas 

sociais. Conforme a autora, a concepção de Política Social da Constituição de 1999 

está exposta por meio dos direitos sociais que são definidos como direitos de caráter 

indiscutível e de aplicação imediata e universal, a saber: a saúde, a educação, a 

habitação, a seguridade social e o trabalho (MAINGON, 2000). São direitos que, 

além de outros (como a seguridade alimentar, a defesa, direitos ambientais, 

indígenas, entre outros), devem ser garantidos pelo Estado (BRICEÑO, 2000). 

 A Constituição venezuelana revela o formato jurídico-político do Estado, 

indicando uma reorientação e a definição de que a Venezuela se constitui, de acordo 

com o artigo 2º, ―[...] un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia 

(VENEZUELA, 2000a, p. 9). Esta nova acepção de Estado teve desdobramentos 

políticos, econômicos, culturais e educacionais, na medida em que seria preciso dar 

respostas efetivas, tais como à problemática educativa de exclusão da população 

pobre e marginalizada, que se arrastava historicamente e se aprofundou na década 

de 1990 com as políticas neoliberais. Ainda que, conforme Casanova (2008), o país 

viveu um período de expansão da educação entre o final de 1950 e 1970, esse 

processo perdeu seu impulso e não foi possível incorporar a população em idade 

escolar a partir dos anos 1980, como já visto anteriormente:  

A maior dívida que obteve o país petroleiro não foi com o Fundo 
Monetário Internacional, nem com o Banco Mundial, nem com outros 
governos do mundo; foi com seu próprio povo, o sumindo [sic] na 
ignorância como uma vítima da negligência e o egoísmo do saber 
(VENEZUELA, 2005a, p. 6). 

 Dentre as características da educação na década de 1990, do sistema 

educativo venezuelano, estavam os seguintes problemas: ―[...] deficientes índices de 
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cobertura y baja calidad, falta de capacidad física instalada para atender la demanda 

requerida; deterioro acusado de la infraestructura escolar; deficiencia de dotación, 

carencia de textos y útiles escolares‖. Os diagnósticos evidenciavam a carência de 

um enfoque sistêmico, que considerasse múltiplas variáveis e propiciasse o 

desenvolvimento integral da educação, com práticas de políticas e estratégias 

adequadas às necessidades da realidade social (VENEZUELA, 2006c, p. 7). 

 Para que se consiga chegar à refundação da República, definida 

constitucionalmente, como o governo Chávez almeja, seria necessário, portanto, 

destruir a concepção de Política Social impregnada do neoliberalismo e construir 

uma nova, que rompa com o sistema instituído e edifique as bases para o novo 

Estado. Nesse sentido, as noções que sustentam as diretrizes das Políticas Sociais 

dos governos Chávez estão, inicialmente, na proposta de equilíbrio social do PDES, 

para o período 2001-2007. A partir da crítica às políticas focalizadas e 

compensatórias do projeto neoliberal, o governo propõe, via Plano de Equidade 

Social, a defesa da universalização com equidade: ―expresión superior de justicia 

que garantiza a todos y todas el ejercicio de derechos, dando a cada cual según su 

necesidad e pidiendo de cada cual según su capacidad‖, para fortelecer o público 

como espaço de ―apropiación por, del y para el interes colectivo‖ e instrumento de 

poder cidadão, na formulação, execução e avaliação das decisões públicas. O 

alcance da equidade social, traduzida em estratégias para superar as iniquidades, 

se daria: pela universalização dos direitos com garantia de equidade; redução das 

brechas em relação à riqueza, renda e qualidade de vida; e pela apropriação do 

público como espaço de interesse coletivo e de construção de cidadania 

(VENEZUELA, 2001b, p. 92). 

 Para concretizar o ―Estado de direito, justiça, eqüidade e de acesso real aos 

direitos dos mais desfavorecidos‖, o governo bolivariano pressupõe que seja 

necessária uma educação conscientizadora da população excluída e, nesse sentido, 

implanta a educação bolivariana opondo-se à neocolonização, ao transplante de 

culturas, à alienação, às elites e à exclusão, pois entende que o sistema educacional 

da Venezuela transita na direção indispensável à construção de uma nova 

sociedade (VENEZUELA, 2005a, p. 7). 

 Com todo o cenário de marginalização da população com empregos informais 

e desempregados, a orientação constitucional supracitada permitiu aos governos 

Chávez propor e implementar, a partir de 2003 – após o desfecho ocorrido entre 
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2002 e 2003, que foi o golpe de Estado e a greve-sabotagem petroleira dos 

empresários – programas de grande impacto social, na direção de deixar no 

passado a enorme dívida social com o povo venezuelano que esteve à margem dos 

bens sociais:   

Diferentemente do golpe de Estado, a greve petroleira produziu um 
resultado político mais claro na luta hegemônica a favor das forças 
do governo [...] Ao resgatar sua capacidade de controle sobre a 
indústria petroleira, o Estado pôde converter essa capacidade de 
controle em instrumento central de políticas econômicas e sociais 
orientadas pelo projeto de governo. (MAYA, 2005, p. 274 apud 
NOGUEIRA, RIZZOTTO, 2009, p. 112). 

 Dessa forma, na área social, passou a implementar uma série de Políticas 

Sociais de caráter massivo, denominadas de Missões Sociais, financiadas com 

recursos vindos diretamente da PDVSA, como já abordado no capítulo anterior. 

Dentre as ações voltadas para a consecução do Projeto Revolucionário Bolivariano, 

propôs, também, o Projeto Bolivariano de Educação (PBE). Logo, no que diz 

respeito à educação, o novo mapa estratégico da educação bolivariana – que, na 

sua estruturação e implementação, foi chamada nos documentos oficiais de Sistema 

Educativo Bolivariano – foi composto dos seguintes níveis: Proyecto Simoncito, 

Escuela Bolivariana, Liceo Bolivariano, Educación Técnica Robinsoniana y 

Zamorana (ensino técnico, educação média profissional), Universidad Bolivariana de 

Venezuela (UBV) e Sistema Nacional Inclusivo de Misiones - Robinson, Ribas e 

Sucre (educação do adulto em todos os níveis). 

 

QUADRO 6 – SISTEMA EDUCATIVO BOLIVARIANO 
 

Nível Duração População atingida 

Simoncito Educação Infantil, em tempo integral, maternal de 0-3 
anos e pré-escolar de 3-6 anos 

Crianças, jovens e 
adultos que estão 
dentro da faixa etária 
– na relação entre 
idade e série do nível 
de ensino – e estão 
com seus estudos 
incompletos 

Escuelas 
Bolivarianas 

Educação Básica, educação em tempo integral da 
criança de 7-12 anos, correspondente ao 1º a 6º grau * 

Liceos 
Bolivarianos 

Ensino Médio, diversificado ou profissional, educação 
em tempo integral a adolescentes e jovens dos 13-18 
anos.   

UBV Ensino Superior 

Robinson I 
111

 Alfabetização Jovens e adultos que 
estão fora da faixa 
etária 

Robinson II Educação primária e promoção da leitura 

Robinson III Capacitação de ofícios – para os que não querem 
avançar a outros níveis 
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 Essa denominação é uma homenagem a Rodríguez, que, ao morar na Jamaica, em 1979, mudou 
seu nome para Samuel Robinson. Os alunos matriculados nessa missão são chamados de 
patriotas (NOGUEIRA, RIZZOTTO, 2009). 
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Ribas 
112

 Continua a escolaridade e o ensino profissional, 
destinada aos aspirantes à graduação 

Sucre 
113

  Ensino Superior 

 
Fonte: Quadro elaborado com base em Venezuela (2005a; 2007f).  
* Ao concluir satisfatoriamente o sexto grau é outorgado ao aluno um Boleto de Promoção ao 
subsistema de Educação Secundária Bolivariana: os estudos no Liceu duram 5 anos e ao concluir é 
outorgado o título de estudo em nível secundário em Ciências Naturais ou Sociais; na Escola Técnica 
Robinsoniana e Zamorana, o estudo tem duração de 6 anos e, ao final, o estudante recebe o título de 
Técnico Médio (VENEZUELA, 2007e). 

 

 Esse sistema de educação escolar teve caráter experimental e foi 

implementado em paralelo ao sistema escolar que já existia naquele país, desde a 

Lei Orgânica de 1980. O sistema procura corrigir as distorções e a exclusão de 

todos os que estão à margem do sistema educacional na Venezuela.  

 Entende-se aqui que o germe desse novo mapa estratégico da educação 

bolivariana está quando, em 1999, por resolução, como se verá mais a frente, foram 

criadas as Escolas Bolivarianas – com caráter experimental de duração de três anos 

e avaliação permanente que orientaria a decisão sobre a expansão e 

desenvolvimento do programa – atendendo aos níveis pré-escolar, primeira e 

segunda etapa da educação básica (JÁUREGUI, 2006). Conforme esse autor, 

―Desde el año 2005 se consolido el Proyecto Educativo Bolivariano, o mejor, 

Chavista‖. E identifica que o sistema escolar estaria dividido em dois subsistemas: o 

bolivariano e o convencional/tradicional, que já vigorava na Venezuela, e, ainda, um 

extra-escolar constituído pelas Missões Educativas (JÁUREGUI, 2006, p. 43). 

 A educação bolivariana, definida como ―un proceso político y socializador que 

se genera de las relaciones entre escuela, família y comunidade‖, é, no processo 

revolucionário, o sistema que ao mesmo tempo resolve, por meio das missões, a 

dívida social gerada pelo sistema de exclusão e cria o modelo de equilíbrio social 
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 Referência ao militar que participou das lutas pela libertação da Venezuela e venceu uma batalha 
importante para o processo de emancipação do país. Os alunos dessa missão são chamados de 
vencedores (NOGUEIRA, RIZZOTTO, 2009). 

113
 Menção a um herói da independência do país. Os alunos da Missão Sucre são chamados de 
triunfadores, tanto pelo significado do triunfo na luta pela libertação como pelo fato de, agora, 
conseguirem atingir este nível de formação educacional. As missões trabalham com vídeos e 
facilitadores. A Missão Sucre conta também, no caso do Programa Nacional de Formação de 
Educadores e Educadoras, com um professor-assessor. Ao todo são mais de vinte programas de 
formação (definidos de acordo com as necessidades locais, podendo deixar de existir quando 
estas forem supridas, por isso não são cursos e sim programas; a definição da oferta dos 
programas depende do planejamento e das demandas, o que justifica a existência de uma política 
de municipalização da educação e a formação de aldeias universitárias (espaços educativos 
municipais) em todo país. O processo legal de titulação dessa missão é conferido pela UBV 
(NOGUEIRA, RIZZOTTO, 2009). 
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que atende integralmente a educação do ser social desde a gestação, com um 

contínuo de programas-bandeira (VENEZUELA, 2007e, p. 15).  

 Conforme Mundó (2000), a Constituição de 1999, no artigo 103, estabelece 

que a educação seria obrigatória em todos os seus níveis, desde o maternal até o 

médio diversificado. O Estado venezuelano se compromete que a educação seja 

ofertada de maneira integral. Esse integral, de acordo com o autor, significa a 

incorporação da atenção nutricional, da saúde, da formação esportiva e cultural, de 

apoio às atividades escolares, entre outras. 

 Segundo o referido autor, a Constituição de 1961 não especifica esse 

aspecto, mas a Lei Orgânica de Educação de 1980, em seu artigo 9º, afirma que a 

educação seria obrigatória em todos os níveis de educação pré-escolar e educação 

básica. A Constituição de 1961, no entanto, sem necessidade de emendas, permitiu 

―[...] la realización y convivencia de políticas educativas con propósitos tan diversos 

como la democratización de la enseñanza a través de la extensión de la matricula, la 

creación y luego la transformación de la educación técnica o la implantación de los 

programas compensatorios para mitigar la pobreza propuestos por el Fondo 

Monetario Internacional‖ (MUNDÓ, 2000, p. 50). 

 Cabe mencionar que, nesse novo sistema, há vagas para todos em todos os 

níveis, gratuitamente. Segundo Jáuregui, 

[…] el Presidente quiere la gratuidad en todos los niveles, incluso el 
superior, y le impone el país una imagen según la cual va en serio lo 
del no pago de matrícula en preescolar, básica y media, porque 
tampoco las universidades van a caer en la tentación neoliberal de 
cobrar matrícula. Se ocupa el funcionariado del Ministerio de dejar en 
claro que el gobierno en 1999, iba en serio respecto a la gratuidad 
absoluta. (JÁUREGUI, 2006, p. 33). 

 Alguns dados quantitativos da educação nos governos Chávez podem ser 

apreendidos da apresentação de Memoria y Cuenta 2010, um informe que realiza 

um balance nas diversas áreas: sociais, políticas e econômicas do país. Nessa 

ocasião, a ministra do Poder Popular para a Educação, Maryann Hanson Flores, 

salientou que, com a aplicação de Políticas Sociais de inclusão, a matrícula escolar 

foi incrementada em 24% em todas as etapas, níveis e modalidades do sistema 

educativo. No quadro que segue são apresentados os percentuais de cobertura por 

nível educativo, comparativo entre os anos letivos de 1997-1998 e 2009-2010, foco 

do informe. 
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QUADRO 7 – COBERTURA EDUCATIVA POR NÍVEL 
 

Nível Ano letivo 

1997-1998 2009-2010 

Educação Inicial 43% 71% 

Educação Primária 89,7%* 93%** 

Educação Secundária 48% 72% 

Educação Superior 21,8%*** 83%**** 

 
Fonte: Portal Educativo Nacional (2011). No informe não constam dados da educação básica e 
universitária (nomenclatura atual).  
* Dado do período 1998-1999 coletado de Venezeula (2008). 
** Correspondente à taxa neta (SISOV, 2011a). 
*** Para os anos 1998-1999 (VENEZUELA, 2008). 
**** Referente à taxa bruta de matrícula; conforme dados divulgados pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Venezuela ocuparia o 5º lugar mundial e o 
2º na América Latina, com taxa de cerca de 2,5 vezes a média regional, que é de 34% (AVN, 2010). 
 

 Na época referida no quadro, o recurso público em educação como 

porcentagem do PIB era de 4,87 em 1999 e em 2008 foi de 6,34 (SISOV, 2011b). 

Além do incremento na cobertura educativa, a ministra salientou que, em 2010, 92% 

de alunos em idade escolar não abandonaram os estudos e registrou apenas 2% de 

deserção. No quadro abaixo estão dispostos dados relacionados a esse aspecto: 

 

QUADRO 8 – TAXA DE ABANDONO, REPETÊNCIA E PROSSEGUIMENTO POR NÍVEL 
EDUCATIVO 
 

Taxa Educação Primária Educação Secundária 

Ano letivo Ano letivo 

1998-1999 2007-2008 1998-1999 2007-2008 

Abandono 12% 8,2 2,5 1,7 

Repetência 6,8 3,5 11,2 4,9 

Prosseguimento 90,7 94,8 76,8 86,9 

 
Fonte: SISOV (2011c; 2011d; 2011e). 

 

 Dentre as medidas adotadas que favoreceram a redução das taxas de 

abandono e repetência e obtenção de taxas mais elevadas de prosseguimento 

educativo, a ministra destacou a proibição da cobrança da matrícula, o uso do texto 

único, o programa de alimentação escolar, a eliminação do uso de uniforme, a 

construção de mais de 4 mil escolas no país e o desenvolvimento do programa 

Canaima.  

 Também é importante notar que o aspecto da Política Social como antídoto 

para compensar o caráter antissocial da economia, ao que parece, está se 

invertendo. É o que demonstra o gasto do PIB em Políticas Sociais. Embora a crise 

econômica capitalista, do final de 2008, que atinge grande parte dos países do 
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mundo, o investimento social, dirigido à redução da pobreza e à melhoria da 

qualidade de vida dos venezuelanos, representaria 45,7% do orçamento nacional 

para o ano fiscal de 2010. Desse total, 18% são destinados à educação, 8,7% à 

saúde, 12% ao desenvolvimento social e participação social, entre outros, como 

seguridade social, cultura, comunicação, ciência e tecnologia, o que permite um 

melhor IDH e distribuição da riqueza. Em 2005, o investimento público social como 

porcentagem do investimento total foi de 57,7%; em 2006 foi de 54,9%; em 2007 foi 

de 60%; e em 2008 foi de 58% (VTV, 2009; SISOV, 2011f). 

 Conforme Muñoz, Morales e Díaz (2007, p. 2), ―El Estado venezolano a través 

de sus políticas públicas manifiesta como objetivo alcanzar la justicia social basada 

en la inclusión social, para disfrutar los derechos, disminuyendo las inequidades y 

priorizando necesidades sociales‖. No caso da educação, como um instrumento 

fundamental para alcançar os fins do Estado,  

Las reformas educativas que se están implementando en Venezuela 
se inclinan entre la universalización del conocimiento, la identidad 
cultural y la búsqueda de una mayor equidad social. Igualmente, en 
los sistemas educativos se ha incorporado la educación en valores 
en los currículum […]. (MUÑOZ; MORALES; DÍAZ, 2007, p. 10). 

 O Sistema Educativo Bolivariano se constitui, então, como o ―conjunto de 

elementos estructurados e integrados entre sí, orientado de acuerdo con las etapas 

del desarrollo humano que tiene como finalidad garantizar los servicios educativos a 

toda la población venezolana‖ sob a direção do Ministério do Poder Popular para a 

Educação (MPPE) (VENEZUELA, 2007f, p. 5). 

 Remontando à origem do termo, e suas partes constitutivas, Saviani (2008), 

ao discutir teórica e conceitualmente o que é um sistema, explicita, inicialmente, que, 

a partir da segunda metade do século XIX, a emergência ou consolidação dos 

Estados nacionais foi acompanhada pela implantação dos sistemas nacionais de 

ensino em diferentes países. Tratava-se de uma forma de organização prática da 

educação, constituindo-se numa ampla rede de escolas abrangendo o território 

nacional e articulada entre si por normas e objetivos comuns: ―o Sistema Nacional 

de Educação integra e articula todos os níveis e modalidades de educação com 

todos os recursos e serviços que lhes correspondem, organizados e geridos [...]‖ 

(SAVIANI, 2010, p. 387): 

Com efeito, a educação aparece como uma realidade irredutível nas 
sociedades humanas. Como assistemática, ela é indiferenciada, ou 
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seja, não se distinguem ensino, escola, graus, ramos, padrões, 
métodos etc. Quando o homem sente a necessidade de intervir 
nesse fenômeno e erigi-lo em sistema, então ele explicita sua 
concepção de educação enunciando os valores que a orientam e 
as finalidades que preconiza, sobre cuja base se definem os 
critérios de ordenação dos elementos que integram o processo 
educativo. E surgem as distinções: ensino (como transmissão de 
conhecimentos e habilidades), escolas (como locais especialmente 
preparados para as atividades educativas), articulação vertical e 
horizontal (graus e ramos) etc. Com base nesses critérios pode-se 
classificar o sistema educacional. (SAVIANI, 1999, p. 120) [grifos 
nossos]. 

 O uso difuso do conceito de sistema na educação tem, em sua base, que o 

termo ―sistema‖ se refere a conjunto de elementos, reunião de várias unidades 

formando um todo, o que remeteria ao conjunto de unidades escolares ou de rede 

de instituições de ensino, e isso, por sua vez, a critérios de classificação dos 

diferentes aspectos ou partes que constituem o sistema, sob diferentes pontos de 

vista: a) da entidade administrativa: federal, estadual, municipal, particular, etc.; b) 

do padrão: oficial, oficializado, livre; c) do grau de ensino: primário, médio, superior; 

d) da natureza do ensino: comum ou especial; e) do tipo de preparação: geral, 

semiespecializado ou especializado; f) dos ramos de ensino: comercial, industrial, 

agrícola, etc.. No entanto o uso dessas expressões é impróprio, pois, em todos os 

casos, se trataria do sistema educacional (SAVIANI, 2008; 1999). 

 Sistema ―[...] denota um conjunto de atividades que se cumprem tendo em 

vista determinada finalidade [...] atividades [...] organizadas segundo normas 

decorrentes dos valores que estão na base da finalidade preconizada‖ (SAVIANI, 

2008, p. 3). Logo, implica organização sob normas próprias e comuns. Nas 

sociedades modernas, a instância que tem legitimidade para legislar, ou seja, definir 

e estipular normas comuns impostas à coletividade é, pois, o Estado:  

[...] o sistema só pode ser público já que uma de suas características 
é a autonomia, o que implica normas próprias que obrigam a todos 
os seus integrantes. E, obviamente, somente o Estado, isto é, o 
poder público tem a prerrogativa de definir normas que obrigam a 
todos. (SAVIANI, 2010, p. 381). 

 O sistema ―[...] é produto da ação sistematizada, isto é, da capacidade 

humana de agir intencionalmente segundo objetivos previamente formulados, o 

sistema educacional é resultado da educação sistematizada‖ (SAVIANI, 2010, p. 

380; 1999). 
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Com efeito, sistema não é unidade da identidade, uma unidade 
monolítica, indiferenciada, mas unidade da diversidade, um todo que 
articula uma variedade de elementos que, ao se integrarem ao todo, 
nem por isso perdem a própria identidade. Ao contrário, participam 
do todo, integram o sistema, na forma das respectivas 
especificidades [...] sistematizar significa reunir, ordenar, articular 
elementos enquanto partes de um todo. E esse todo articulado é o 
sistema. (SAVIANI, 2008, p. 15).  

 Nessa passagem, o referido autor trabalha dialeticamente sistema, mas, vale 

mencionar, esse termo tem suas raízes no entendimento funcionalista, ou seja, é um 

desdobramento do positivismo. A noção de sistema aproxima-se do denominado 

enfoque sistêmico, um conceito epistemológico que se refere à determinada maneira 

de analisar os fenômenos, especificamente ao método estrutural-funcionalista:  

[...] quando aplicado à educação, o referido enfoque diz respeito a 
um dos possíveis modos de se analisar o fenômeno educativo. Em 
contrapartida, a noção de sistema educacional tem caráter 
ontológico, pois se refere ao modo como o próprio fenômeno 
educativo é (ou deve ser) organizado. (SAVIANI, 2008, p. 18). 

 Um sistema decorre, pois, de uma ação planejada. Sistema de ensino 

significa ―[...] uma ordenação articulada dos vários elementos necessários à 

consecução dos objetivos educacionais preconizados para a população à qual se 

destina. Supõe, portanto, o planejamento‖ (SAVIANI, 1999, p. 120). Para Saviani 

(2008), é clara a vinculação entre lei específica da educação e sistematização, uma 

vez que a lei procurará consolidar o sistema ou reformá-lo, ou, então, instituí-lo:  

[...] se por diretrizes e bases se entendem fins e meios, ao serem 
estes definidos em termos nacionais pretende-se não apenas indicar 
os rumos para onde se quer caminhar, mas organizar a forma, isto é, 
os meios através dos quais os fins serão atingidos. E a organização 
intencional dos meios com vistas a se atingir os fins educacionais 
preconizados em âmbito nacional, eis o que se chama ‗sistema 
nacional de educação‘. (SAVIANI, 2008, p. 16). 

 A constituição de um sistema educativo demanda determinadas condições 

materiais e políticas, bem como quanto à mentalidade pedagógica que sustenta tal 

projeto, ou seja, entre a forma e o conteúdo das ideias educacionais, já que esta 

articula uma concepção de homem, de mundo, de vida e de sociedade que se 

relaciona com a questão educacional. Logo, ―[...] numa sociedade determinada, 

dependendo das posições ocupadas pelas diferentes forças sociais, estruturam-se 

diferentes mentalidades pedagógicas‖ (SAVIANI, 2008, p. 13). 
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  Já conforme Cunha (1980, p. 14), sob uma perspectiva mais ampla, a 

ideologia da escola a apresenta como um sistema, ―[...] subentendendo a idéia de 

um mecanismo bem lubrificado, automático, perfeitamente regulado e adaptado aos 

sistemas econômico e social‖. Baudelot e Establet (apud CUNHA, 1980, p. 15) 

interpelam pelo abandono da noção de sistema em proveito da noção de aparelho, 

no sentido de prótese: a escola como ―instrumento de luta encarregado de 

assegurar, a qualquer preço, a dominação da ideologia burguesa contra um 

adversário real: o proletariado‖, ou seja, assumem a escola enquanto aparelho 

ideológico de Estado, explicitando a origem althusseriana do conceito.  

 Assim, portanto, o sistema de educação explicita uma concepção de 

educação, enuncia valores que o orientam e as finalidades preconizadas, sobre os 

quais se definem os critérios de ordenação dos elementos que integram o processo 

educativo. A organização de uma mentalidade pedagógica ocorre a partir das 

posições ocupadas pelas diferentes forças sociais. No caso dos governos Chávez, 

essa mentalidade pedagógica procura estruturar-se de forma distinta das Políticas 

Educacionais de cunho neoliberal e propiciar o acesso às massas historicamente 

excluídas, seja pela educação escolar ou pelas Missões Educativas. Configura-se, 

pois, a Política Educacional atual. 

 A Política Educacional na Venezuela bolivariana é parte das Políticas Sociais, 

estando a questão social recortada em problemáticas distintas (educação, 

seguridade, saúde, habitação, etc.), foco das Políticas Sociais. Sobre seu processo 

de formulação, implementação e avaliação é possível que esteja relacionada ao 

entendimento de Barros (2007b, p. 38): ―A característica mais peculiar do processo 

bolivariano é que a construção das políticas econômicas e sociais ocorre durante o 

processo, desprendidas de modelos econômicos, políticos ou ideológicos pré-

existentes‖, logo, ―o sistema é criado a cada momento‖, pois ―há um Estado 

construído e controlado‖. 

 Pode-se assim pensar porque, dado o processo em curso desde 1999, 

segundo Barros (2007a; 2007b), a experiência bolivariana na Venezuela pode ser 

considerada como a primeira ruptura, de um governo sul-americano, com as 

diretrizes do Consenso de Washington. Quando Chavez ocupou a presidência, a 

partir de 1999, nenhum outro presidente da região demonstrava simpatia com as 

políticas chavistas que então se seguiriam. Esse quadro pôde ser revertido, pois, a 

partir de 2006, há uma mudança considerável, dada pelo fracasso da aplicação da 
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agenda neoliberal na América Latina, refletida, em diferentes medidas, pelas 

situações de novos governos nos países da região que, como já visto no capítulo 

anterior, procuram reconstruir Estados que foram comprometidos entre 1980 e 1990. 

Essa reconstrução passou a ocorrer em distintos âmbitos: econômico, político, 

social, cultural e, também, educacional, pois, como visto no início deste capítulo, a 

educação venezuelana, de forma mediada, foi um âmbito de incidência das políticas 

neoliberais, ocasionando resultados nefastos que demandaram ações efetivas. Vale, 

porém, salientar que esse quadro favorável somente será mantido se houver 

pressão da sociedade, tencionando os governos. Historicamente bem se sabe que a 

burguesia, na correlação de forças, estabeleceu as políticas que lhe são 

convenientes, a fim de continuar com suas estratégias para a reprodução do modo 

de produção capitalista e, nessa tensão de classes, o resultado alcançado pela e 

para a classe trabalhadora, em última instância, é o que está nos seus limites, afinal, 

na lógica de funcionamento capitalista, isso não poderia ser diferente. Se, contudo, 

não houver tensão da classe trabalhadora, na luta para superar as contradições 

imperantes dessa sociedade, não se avança para lugar algum. Então as Políticas 

Sociais podem ser um campo de possibilidades que precisa ser entendido como 

resultado das contradições dessa forma de produzir a vida. No caso venezuelano, 

para além das tensões de classe, o Estado intervém e atua na mudança e por isso 

tem possibilitado Políticas Sociais, com investimentos diretos da PDVSA, por 

exemplo, cuja dimensão parece não ter comparação com outros países da América 

Latina. As Missões Sociais, como Políticas Sociais massivas que atingem 

problemáticas diversas e nova forma de gestão pública, e a educação escolar do 

Sistema Educativo Bolivarino, como Política Educacional, são parte dessa 

intervenção e atuação estatal na mudança. 

 Há uma nova institucionalidade na gestão estatal à medida que avança a 

transição iniciada em 1999. Dentre as figuras em gestação, que repensam a 

arquitetura do Estado venezuelano, estão os Conselhos Comunais e as assembleias 

de cidadãos, ―[...] que potencializaram a construção de identidades e âmbitos de 

aprendizagens participativas, que neutralizaram as debilidades da cultura política 

dos segmentos sociais irrompidos na cena com a revolta dos subúrbios pobres de 

Caracas em 1989‖ (CASANOVA, 2009, p. 64). 

 Para o referido autor, ―[...] os conselhos comunais e, dentro deles, as 

assembléias de cidadãos, constituem parte decisiva do alicerce da nova 
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institucionalidade pública‖, já que ―Na essência, é um tipo de instituição pública 

organizada em comitês de trabalho‖ (CASANOVA, 2009, p. 71). As assembleias de 

cidadãos, conforme a Lei de Conselhos Comunais de 2006, são 

[...] as instâncias políticas de direção dos conselhos comunais. Elas 
decidem sobre os projetos do plano de desenvolvimento comunitário, 
aprovam os recursos orçamentários, determinam a constituição de 
núcleos endógenos de desenvolvimento em escalas locais de 
concentração populacional e o local de empresas de produção social, 
promovem alianças com outros conselhos e se encarregam das 
relações com os governos municipal, estadual e central da 
administração. No entanto, até agora têm-se revelado extremamente 
vulneráveis, uma vez que vêm sendo corroídas no interior da 
dinâmica organizativa, que assimila antigas práticas burocráticas 
clientelistas. (VENEZUELA apud CASANOVA, 2009, p. 71). 

 Cabe ter presente o papel produtor e organizador social do Estado 

venezuelano, já que é no espaço do Estado que ―[...] condensam-se as iniciativas de 

reconstrução do poder. Sendo assim, talvez o campo das Políticas Sociais seja um 

dos que melhor nos pode falar das intenções que marcam as tensões que se 

sucedem na construção de tal contrato nacional popular‖ (CASANOVA, 2009, p. 65). 

 Casanova (2009, p. 69) também aponta, dentre as figuras que materializam a 

nova institucionalidade democrática de gestão do Estado, as Missões, que ―[...] 

fazem da gestão das Políticas Sociais meios de reconstrução do espaço público e 

formas de participação social que apontam para a gestão cooperativa‖:   

No contexto empírico dos condicionantes de um Estado frágil e uma 
sociedade política deslegitimada, o Estado é pensado como o motor 
de um impulso de organização da sociedade subalterna, mas cujo 
ponto vulnerável é a herança burocrática, da qual é muito difícil que 
se possa desprender e que, na essência, contraria não só a idéias de 
uma redistribuição do poder estatal à sociedade, mas também a 
direção política do projeto [...] Nesse cenário [...] a tarefa de 
‗organizar o povo‘ é uma aposta de vida ou morte. É nessa direção 
que interpretamos uma instância transitória de gestão: as missões. 
Nem mais nem menos que mecanismos para neutralizar o aparato e 
avançar na materialização das novas figuras [...] deixam entrever um 
tipo de conflito desencadeado pela redistribuição de poder. 
(CASANOVA, 2009, p. 70). 

 Casanova (2007), tratando de Política Educacional venezuelana, explicita que 

não podemos dizer que são ações focalizadas, pois  

El propósito que la nutre es el de cerrar las profundas diferencias en 
el manejo de los bienes educativos a través del acceso social abierto 
a todos los niveles de la organización escolar […] Es el fundamento 
de la política, dirigida a favorecer condiciones de acceso, 
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permanencia y promoción al conjunto de la población, lo que le 
otorga un alcance universalista. (CASANOVA, 2007, p. 65).  

Esta política de inclusão social e econômica, conforme o PPS entre 2007 e 

2013, seria parte do sistema de planejamento, produção e distribuição orientado 

para o socialismo, já que, para alcançar a ―suprema felicidade social‖, enquanto 

diretriz do Plano, dever-se-ia promover a ética, a cultura e a educação libertadoras e 

solidárias. Para isso, conforme já apontado no capítulo anterior, são estratégias e 

políticas aprofundar a universalização da educação bolivariana: estender a cobertura 

da matrícula escolar a toda a população, com ênfase à população excluída; garantir 

a permanência e a consecução no sistema educativo; adequar o sistema educativo 

ao modelo socialista; desenvolver a educação intercultural bilíngue; massificar uma 

cultura que fortaleça a identidade nacional, latino-americana e caribenha; e fomentar 

a participação organizada do povo no planejamento da produção e socialização 

equitativa dos excedentes (VENEZUELA, 2007a).  

Nas passagens acima parece haver uma inferência do PPS atribuída à 

educação, ora como panaceia para substituir a pobreza e ora para a participação 

popular, no entanto a educação não pode substituir as condições materiais de 

existência, condições objetivas e subjetivas de produção e reprodução da vida. A 

mesma inferência, em parte, está presente no entendimento do autor abaixo. 

Conforme Cedeño (2008, p. 63), a construção do poder popular, impulsionada 

pelo Estado mediante a incorporação de grupos sociais organizados na gestão 

pública, significa que ―[...] las comunidades organizadas, en una estrecha 

imbricación entre el pueblo y el Estado, participan en la concepción, planificación, 

ejecución, control y evaluación de las políticas públicas‖. Nesse contexto, para o 

autor, a educação tem um papel determinante no impulso das transformações 

necessárias para superar o capitalismo e isso requer abolir o velho sistema 

educativo, que historicamente esteve a serviço da legitimação das desigualdades e 

reprodutor dos valores e projetos políticos, sociais, econômicos e culturais das 

minorías: ―[...] la educación [...] ha de ser motor fundamental de las 

transformaciones, espacio para la creación del poder popular, y de las ideas y praxis 

en las que se funda la construcción del Socialismo del siglo XXI‖. 

 De acordo com Casanova, Caraballo e Rama (2009), sumariamente, a 

Política Educacional venezuelana repousaria num princípio programático para a 

sociedade e a educação: o ―retorno‖ do público; num propósito normativo do rumo e 
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dos resultados: a igualdade; numa visão da organização e do desempenho: a 

promoção do autogoverno; numa concepção de currículo: uma pedagogia para a 

autonomia moral; e num conceito da profissão do educador que lhe outorga 

importância em seu rol político: 

En la actualidad la administración gubernamental viene 
comprometiéndose consistentemente en una política de igualdad que 
tiene por eje la profundización de la educación integral para la 
educación infantil, básica y media, teniendo por norte el derecho a la 
protección integral de calidad, el cual, además de la atención 
asistencial (salud, nutrición, legal, recreativa y cultural), le concede 
ahora en el diseño una presencia mayor a la educación propiamente 
dicha y más experimentación en las formas de prestación. 
(CASANOVA, 2008, p. 56). 

 Por conseguinte, conforme o referido autor, as Políticas Educacionais, os 

programas e as ações desenvolvidas pelo atual governo venezuelano voltam-se 

para a concretização de uma política igualitária. Pelo Sistema Educativo Bolivariano, 

incorpora-se o aprofundamento da educação integral – para a educação infantil, 

básica e média, respectivamente pelo Projeto Simoncito, pelas Escolas Bolivarianas 

e pelos Liceus Bolivarianos – com uma atenção assistencial em saúde, nutrição, 

recreação, cultural e legal. Não há dúvidas de que a escola – instituição fundamental 

na sistematização e transmissão dos conhecimentos científicos produzidos pela 

humanidade – nos últimos tempos, pelas demandas da sociedade capitalista, para 

além do que lhe é específico, pois acabou dando conta de outras funções e 

atribuições, serviços foram prestados pela escola além do acesso, condições de 

permanência e conclusão do ensino.  

 O desenho e a experiência nas novas formas de prestação do ―serviço‖ 

educativo trouxeram consigo a mentalidade pedagógica bolivariana, a escola como 

espaço político de protagonismo popular, ainda que não isenta, também, da 

influência das orientações de organismos internacionais nas políticas. Isso revela e 

reafirma que a escola não tem caráter autônomo, nem hegemônico em relação à 

sociedade e ao Estado onde concretamente está imbricada e, sim, de forma 

mediada, reproduz as relações sociais predominantes.  

 Com as evidências econômicas e sociais de que a sociedade venezuelana 

estaria num processo de transição – de uma democracia representativa e clientelista 

para outra participativa e protagônica e que objetiva a transição do modo de 

produção capitalista por meio da construção do socialismo – dirigido pelo Estado, 
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rompendo com algumas bases jurídico-políticas das leis do mercado capitalista e na 

contradição, esse Estado também promove a participação popular mediante 

políticas, leis e financiamento. A escola, de forma mediatizada e com muitas 

contradições, tende a reproduzir essas relações sociais do projeto e das práticas 

políticas do Estado bolivariano dos governos Chávez, tal como a relação social e a 

prática política que o governo efetiva em sua política externa de integração da 

América Latina. Dessa forma, passa-se agora às Escolas Bolivarianas, 

caracterizando-as e percebendo como elas, enquanto educação formal, exprimem o 

tema da integração latino-americana. 

 

3.2.1 A integração da América Latina expressa nas Escuelas Bolivarianas: a 
educação escolar como espaço de formação integracionista? 

 

 As Escolas Bolivarianas114 foram instituídas pela Resolução nº 179, de 15 de 

setembro de 1999 e, posteriormente, fizeram parte do Sistema Educativo 

Bolivariano, implementado em 2003. Criadas para atender a população estudantil 

dos níveis de pré-escola, primeira e segunda etapa da educação básica, e utilizadas 

como centros de formação de adultos, funcionaram com caráter experimental 

durante um período de três anos (JÁUREGUI, 2006). 

 Vale mencionar, aqui, algumas distinções e semelhanças entre a legislação e 

o regulamento educacional da época. Conforme o artigo 21, da Lei Orgânica de 

Educação de 1980, a educação básica terá uma duração não menor a nove anos 

(VENEZUELA, 1980). Sobre os níveis e modalidades da educação, de 1999-2004, 

Jáuregui (2006, p. 65) explicita: ―Los niveles considerados bajo la categoría de 

educación esencial son: 1. La educación preescolar (formal y no convencional); 2. La 

educación básica (de 1º a 6º grado y de 7º a 9º  grado); y 3. La educación media 

(diversificada y profesional)‖. Pois,  

[…] hasta que no se materialice la adecuación de la estructura legal 
que norma el sistema escolar y se defina el nivel inicial como primer 
nivel del sistema, será el preescolar la primera etapa de la educación 
esencial. Abarca a los niños cujas edades están entre tres (3) años 
de edad y los seis (6). (JÁUREGUI, 2006, p. 69).  
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 Vale distinguir, aqui, que o termo Escolas Bolivarianas, por vezes, é usado para referir-se ao 
conjunto das escolas que ministram a educação bolivariana, ou seja, remete ao Sistema Educativo 
Bolivariano; por outro lado, também é usado para referir-se ao nível de ensino correspondente ao 
1º- 6º ano da educação básica.  
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 A Constituição estabelece, no artigo 103, conforme já visto, que a educação é 

obrigatória do maternal até o médio diversificado (VENEZUELA, 2000a). O 

Regulamento Geral da Lei Orgânica de Educação (VENEZUELA, 2003)115, por sua 

vez, no artigo 11, estabelece que a educação pré-escolar seria o primeiro nível 

obrigatório do sistema educativo, mas cuja atenção, segundo o artigo 12, durará um 

ano escolar. A educação básica é o segundo nível obrigatório, cursada a partir dos 6 

anos e que compreende, de acordo com o artigo 20, a três etapas com duração de 

três anos de escolaridade cada. A educação média diversificada e profissional é o 

terceiro nível obrigatório do sistema educativo (artigo 24). Os artigos 54 e 57, 

respectivamente, determinam que as atividades do ano escolar se circunscrevem 

entre o primeiro dia hábil da segunda quinzena de setembro e o último dia hábil da 

primeira semana de julho do ano seguinte, com duração mínima de 180 dias letivos 

(VENEZUELA, 2003).  

 O projeto de Escolas Bolivarianas, iniciado em 1999, teve por base os 

seguintes critérios de seleção: focalização das escolas a converter-se em 

bolivarianas, em áreas com população de maiores necessidades socioeconômicas 

(comunidades rurais, indígenas, de fronteiras e áreas urbanas marginais); 

disponibilidade de espaços para assumir o horário de oito horas, preferindo escolas 

convencionais de um só turno de aula; construção de novas escolas em função da 

demanda de crianças e adolescentes em idade escolar para educação inicial, 

primeira e segunda etapa da educação básica; foram priorizadas escolas 

dependentes do Ministério de Educação, Cultura e Esportes; disponibilidade de 

espaços para instalações de refeitório, ginásio de esportes e para desenvolvimento 

de projetos de artes plásticas, música, dança, teatro, entre outros (VENEZUELA, 

2006c). 

En efecto, las Escuelas Bolivarianas fueron el primer proyecto 
bandera que impactó ampliamente a la opinión pública, pero también 
la primera política real de la liberación de las amarras institucionales 
que existían dentro de aparato escolar venezolano para que todos se 
matricularan en la escuela. (JÁUREGUI, 2006, p. 31). 

 Essas escolas respondem à necessidade gerada por fatores tais como: 

exclusão escolar, desnutrição, repetência, baixo rendimento escolar, perda da 
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 Anteriormente a ele encontra-se o Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, Decreto 
nº 313, promulgado pela Gaceta Oficial nº 36787, de 15 de setembro de 1999, e reformado em 16 
de novembro de 1999 (VENEZUELA, 1999c). 
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identidade nacional, deficiente formação permanente de homens e mulheres e da 

demanda de transformação econômica, política e social do país, desta forma, 

corresponde ao momento histórico, que prioriza a educação a ser concretizada por 

meio da concentração de recursos públicos e do conjunto da sociedade 

(VENEZUELA, 2006c). 

 No entendimento de Jáuregui (2006, p. 26), essas escolas  não eram mais 

que ―[...] la conversión de lo que se venía haciendo para desarrollar el proyecto de 

Educación Básica tal cual se formula en la ley Orgánica de Educación del 80 y en la 

profusa experiencia existente en materia de escuelas integrales, signadas por las 

recomendaciones del movimiento pedagógico de la Escuela Nueva‖. Caberia, então, 

questionar se a escola venezuelana, a partir da educação bolivariana, pode criar o 

homem novo, com raízes teóricas no escolanovismo do pragmatismo deweyano, 

pois é, no mínimo, uma contradição. 

 Ocorre, no entanto, que a proposta educativa do governo, de uma educação 

bolivariana, ―[...] se vincula al proyecto de sociedad y de país que se quiere construir, 

una sociedad democrática, participativa, multiétnica y pluricultural; caracterizada por 

la igualdad, solidaridad y la justicia social‖ (VENEZUELA, 2006c, p. 9). 

 Conforme Solis (2005), a educação bolivariana resgata, revaloriza e atualiza o 

ideário político-educacional dos Simones caraquenhos (Rodríguez e Bolívar), 

retomando a mensagem republicana, democrática, autógena, criativa e 

integracionista.  

 Os níveis escolares do Sistema Educativo Bolivariano, e em particular as 

Escuelas Bolivarianas, expressam a relevância política da educação escolar na 

República Bolivariana da Venezuela, tendo em vista a impossibilidade de realizar o 

Projeto Revolucionário Bolivariano nos marcos da escola considerada tradicional/ 

convencional, que já existia naquele país. A escola, então, de acordo com o 

documento Escuelas Bolivarianas, seria responsável por criar o novo homem, que 

deve estar a serviço da refundação da república bolivariana, apropriando-se de 

conhecimentos que sirvam para a vida, partindo da experiência e dirigindo-se para a 

formação patriótica, solidária e humanitária e que esteja preparado para compartilhar 

a vida social e ajudar na construção da integração da América Latina (VENEZUELA, 

2006c).  

O Proyecto Simoncito corresponde à primeira etapa da educação bolivariana: 

Educação Inicial, que se concretiza nos Centros Simoncitos. Sua finalidade é o 
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desenvolvimento integral e a aprendizagem das crianças, desde a gestação, até os 

seis anos ou até ingressarem no primeiro grau da educação primária, pela educação 

convencional ou não convencional. Isso significa educação institucionalizada em 

maternais, pré-escolares, Centros de Educação Inicial Simoncito e outros serviços e 

instituições de atenção às crianças, os sustentados por empresas para os filhos dos 

trabalhadores e os de coordenação interinstitucional; é o espaço em que se 

desenvolve a prática educativa, conduzida por profissionais docentes especializados 

na Educação Inicial e pessoal de apoio ao trabalho de atenção integral 

(VENEZUELA, 2006d). Ou, então, significa educação por meio do Simoncito 

Comunitário, educação oferecida em locais e espaços diversos, incluindo ambientes 

comunitários, familiares, ludotecas, centros comunitários de atenção integral e 

serviços espontâneos de cuidado infantil, meios de comunicação de massa e 

alternativos como rádio, televisão e material impresso; sua atenção é desenvolvida 

por docentes e adultos significativos ou promotores da comunidade. Assim, atende à 

diversidade cultural e social estabelecida no currículo, segundo a Constituição, aos 

contextos (urbano, rural, fronteiriço e indígena) e às condições do país, que 

demandam atenção educativa pertinente (VENEZUELA, 2006d). 

Essa etapa, portanto, abrange (de 0-3 anos, fase maternal, e de 3-6 anos, 

fase pré-escolar), com atenção integral em jornada de oito horas: cuidado, 

educação, proteção, higiene, recreação, alimentação e saúde infantil, em 

corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado, conforme previsto nos 

artigos 78 e 102 da Constituição (VENEZUELA, 2000a; VENEZUELA, 2006d). Além 

disso, no artigo 3º está disposto que:  

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la 
voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de 
la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la 
garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes 
reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el 
trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. 
(VENEZUELA, 2000a, p. 10). 

A Declaração Mundial de Educação para Todos, adotada em Jomtien, em 

1990, supõe uma nova visão ampliada da educação básica: inicia ao nascer e ocorre 

na família, na comunidade ou nas instituições. No Fórum Mundial de Educação para 

Todos, em Dakar, 2000, os países reafirmaram seu compromisso com a Declaração 
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de Jomtien, respaldada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela 

Convenção dos Direitos da Criança: de que cada criança, jovem ou adulto tem o  

[...] derecho humano de recibir el beneficio de una educación […] que 
incluya aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. En esta 
oportunidad se estableció como uno de los objetivos, a alcanzar en 
2015, el de expandir y mejorar el cuidado y educación de la primera 
infancia, especialmente para los niños más vulnerables y con más 
desventajas. (OREALC/UNESCO, 2004, p. 5). 

O Simoncito oferece uma Educação Inicial com sentido humanista e social, 

que concebe meninos/as como objetos de direitos, seres sociais, integrantes de uma 

família/comunidade, que possuem características pessoais, sociais, culturais e 

linguísticas particulares, que aprendem em um processo construtivo relacionado 

com seu meio. Considera-se que o fundamental no sistema educativo é o 

desenvolvimento, entendido como um processo contínuo de mudanças em que o 

organismo humano passa como produto de componentes de ordem biológica, 

cultural e social. Já sua concepção de conhecimento pressupõe a subjetividade na 

construção do objeto e também a perspectiva do sujeito, oriunda do entorno 

ecológico, histórico e social de onde se constrói esse saber. Essa orientação supõe 

a integração entre ―conhecer‖, ―fazer‖, ―conviver‖ e ―ser‖ (VENEZUELA, 2006d).  

Ao dar continuidade à educação ministrada pelo Projeto Simoncito, a Escuela 

Bolivariana abrange o período de 7-12 anos. É uma escola integral, com jornada de 

8 horas diárias, na qual as crianças se alimentam, recebem ajuda nos deveres, 

dispondo de recreação e dinâmicas culturais (VENEZUELA, 2006c). 

A base legal das Escolas Bolivarianas é a Constituição, a Lei Orgânica de 

Educação (primeiramente a de 1980 e, agora, a de 2009), a Lei Orgânica para a 

Proteção da Criança e do Adolescente (LOPNA) e outros instrumentos jurídicos: a 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, regras e diretrizes das Nações 

Unidas para a juventude, a Declaração da UNESCO sobre Educação para Todos, 

entre outros. O projeto também foi orientado pelo planejamento estratégico do 

PDES, baseado no eixo Equilíbrio Social, que tem como objetivo principal alcançar a 

justiça social, utilizando como estratégia a incorporação progressiva dos 

venezuelanos excluídos dos seus direitos (VENEZUELA, 2006c). 

O tema da integração latino-americana aparece nas bases conceituais 

filosóficas do projeto Escolas Bolivarianas. Conforme o documento (VENEZUELA, 

2006c), o compromisso do Ministério de Educação, Cultura e Esportes é que todas 
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as escolas venezuelanas se convertam em Escolas Bolivarianas, pois esta 

denominação representa uma grande responsabilidade pela conotação histórica que 

evoca e convoca. 

 A referência ao Libertador, Bolívar, suas ideias e ações, faz alusão à 

nacionalidade: destacar o bolivariano remete ao melhor das tradições e aos 

fundadores da nação; reivindica as potencialidades e as fortalezas como país e 

como povo, abrindo possibilidades para contextualizá-lo e resignificá-lo na realidade 

de hoje (VENEZUELA, 2006c).  

 O ideário bolivariano aponta para a função da educação, as luzes, como 

primordial para a realização humana, pois ―[...] un pueblo ignorante es un 

instrumento ciego de su propia destrucción […] adoptan como realidades las que 

son puras ilusiones […] (BOLÍVAR, 1819, p. 57). ―La educación popular debe ser el 

cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de 

una república; moral y luces son nuestras primeras necesidades‖ (BOLÍVAR, 1819, 

p. 61). As ideias educativas de Bolívar têm sua origem nos princípios da Revolução 

Francesa, por isso defende uma educação pública, dirigida pelo governo116. 

A noção ―bolivariana‖, em primeiro lugar, corresponde à escola que assume a 

ideia de mudança, de ruptura, de persistência e de reflexão. Em segundo lugar, 

reconhece, enquanto nação, sua história e suas referências comuns, que se 

constroem e reconstroem na ação diária, na capacidade para assumir um projeto 

conjunto. Em terceiro lugar,  

[…] el carácter bolivariano de las escuelas nos recuerda que somos 
latinoamericanos y caribeños, y que como tales, tenemos que ver y 
comprender hacia el Sur, hacia Centroamérica y las Antillas, porque 
nuestra suerte es necesariamente compartida y las posibilidades de 
futuro común están atadas a nuestra capacidad de integración. 
(VENEZUELA, 2006c, p. 14). 

Em quarto lugar, significa o compromisso que deve ser traduzido em sala de 

aula, convertendo os ideais em realidade. Evoca-se, dessa forma, o legado 

bolivariano de uma histórica compartilhada e de possibilidade futura também em 

comum: na capacidade de integração entre os países da região, para recuperar a 

unidade latino-americana e suas soberanias, na direção de reconstruir e atualizar o 

emblema de Bolívar, da Pátria Grande (VENEZUELA, 2006c). 
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 Sobre o ideário educativo do Libertador, ver: Figueroa (2006a) e Rojas (1976).  
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 Numa perspectiva ampla, Manzur (2005, p. 39) questiona até que ponto os 

lineamentos educativos atuais contribuem para a valorização do processo de 

integração regional. E salienta que ―Es necesario promover en América Latina un 

conjunto de acciones alrededor de la enseñanza de la historia, tendientes a apoyar 

la integración latinoamericana en general, organizando para tal efecto un programa 

de enseñanza de la historia para la integración‖. O autor aponta a necessidade de: 

revisar os programas de ensino e os textos didáticos, bem como uma reforma 

curricular da educação em todos os níveis, na qual os países estabeleçam políticas 

para fortalecer a investigação historiográfica na perspectiva integracionista; iniciar ou 

aprofundar ações para incorporar no currículo escolar objetivos e conteúdos 

favoráveis à integração, particularmente na área de história, presente em todo o 

processo formativo; incluir objetivos e conteúdos relativos à integração na formação 

inicial e continuada dos professores e promover ações de capacitação; entre outros 

aspectos. 

 A necessidade de formar o estudante latino-americano com a consciência de 

unidade é parte da construção de um modelo alternativo de integração latino-

americana:  

Es necesario introducir, desde la escuela, en la personalidad 
colectiva del hombre latinoamericano, la idea de la unidad y de los 
valores y orientaciones comunes de la integración. Unidad para 
fortalecer el proyecto colectivo existencial de América Latina frente a 
los bloques de poder económico del planeta. Unidad para 
incrementar el poder de las negociaciones. Unidad para unificar 
criterios, construir e ejecutar la contrapropuesta necesaria, a manera 
de respuesta regional, frente al macroproyecto americano de crear 
un área de Libre Comercio Continental […]. (MANZUR, 2005, p. 47). 

 Rangel (2001) assevera que há uma mudança nos programas educativos 

latino-americanos e caribenhos e a grande discussão está quanto às suas 

estruturas. Daí a necessidade de ver como estão, nos sistemas educativos deste 

continente, o ensino de história, qual é a referência à conformação do pensamento 

latino-americano, quais as disputas. 

 O regulamento geral da Lei Orgânica de Educação de 1980, no artigo 66, 

determinava que ―Dentro de la enseñanza de la Historia de Venezuela se dará 

atención preferente a la Cátedra Bolivariana‖ (VENEZUELA, 2003, p. 62). As 

Escolas Bolivarianas, por sua vez, por meio da produção bibliográfica dos 



 

 

 

 

212 

Cuadernos Bolivarianos fortalecem o estudo da história venezuelana, tomando como 

referência a vida de Bolívar (VENEZUELA, 2006c).  

 A educação incide nas transformações materiais e subjetivas que possibilitam 

a construção de novas relações sociais, mas, ao mesmo tempo, é determinada por 

essas relações. Entende-se que, sob o governo bolivariano, o projeto pedagógico é 

de uma educação libertadora, de formação do homem político, solidário, que se 

compreenda e atue enquanto sujeito situado, determinado por uma história comum, 

não passiva, mas de luta, uma luta que é latino-americana e caribenha, é dos povos 

do Sul. Parece ser isso que orienta a formação do ―novo homem bolivariano‖. 

Tal entendimento está relacionado aos princípios da Escola Bolivariana, que 

propiciariam a organização social: 1) transformadora da sociedade em que se 

concretiza e da identidade da nação; 2) participativa e democrática, de relações 

horizontais; 3) em, com e para a comunidade (interação com o modo de ser, fazer, 

pensar); 4) garante a atenção educativa integral e promove a justiça social: permite 

o acesso, a permanência, o prosseguimento e a culminação nos estudos de crianças 

e adolescentes, que aprendem a saber, fazer e conviver; 5) de renovação 

pedagógica permanente, além das técnicas e estratégias de ensino, mudanças 

éticas, de reflexão sobre: para que ensinar, a quem, o que, onde e por quê; implica 

entender a criança como sujeito de sua própria aprendizagem a partir de sua 

experiência e de seu acúmulo; entende o ensino como a arte de propiciar situações 

e interações que permitem à criança e ao adolescente afirmar-se como sujeito de 

sua formação, sendo solidário a construir e expressar suas idéias e sentimentos, a 

trabalhar em equipe, considerar pontos de vista diferentes, compreender e aprender 

a produção cultural humana, permanentemente; a escola se converte em espaço de 

diálogo de saberes e produção cultural; 6) que luta pela inclusão e integração social, 

para alcançar uma educação de qualidade para todos, no marco de integração 

nacional. E desenvolve espaços para: formação integral; inovações pedagógicas; 

afazeres comunitários; saúde e vida; produção e produtividade; cultura e 

criatividade; comunicação alternativa; Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs); paz e direitos humanos (VENEZUELA, 2006c).  

A continuidade dessa educação bolivariana, ministrada nas Escolas 

Bolivarianas, ocorre nos Liceus Bolivarianos, que compreendem o 1º, 2º e 3º ano 

(terceira etapa da educação básica, ao adolescente) e o 4º e 5º ano (1º e 2º ano do 
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ensino médio diversificado, atenção à juventude)117. São voltados ao atendimento 

integral da adolescência e da juventude, priorizando, neste, os indígenas, a 

população rural e de fronteiras, compreendidos na idade entre 13-18 anos,  

[…] período de vida del desarrollo del ser humano que históricamente 
había sido abandonado para convertirlo en objeto de mercado y 
privatización que caracterizaba a la educación del neoliberalismo. 
(VENEZUELA, 2006e, p. 36-37). 

 A execução do seu projeto se concretiza nesse momento histórico para 

completar a estrutura da educação bolivariana como contínuo humano, ou seja, que 

atende a todas as fases de desenvolvimento. Dessa forma, o Liceo Bolivariano dará 

continuidade à concepção de escola para a identidade e a cidadania bolivariana, 

consideradas em sua orientação na adolescência e juventude para o 

desenvolvimento endógeno e soberano, como: espaço para a produção e a 

produtividade (articulando-se com o sistema de produção de bens e serviços, 

interligados com o desenvolvimento endógeno), espaço de paz, inovação 

pedagógica, criação e criatividade, saúde e vida, ocupação comunitária, TICs e 

inovação tecnológica (VENEZUELA, 2006e). 

 Vale salientar que, no documento intitulado Sistema Educativo Bolivariano 

(VENEZUELA, 2007f), a alusão à integração latino-americana aparece vinculada 

aos níveis de ensino, aos objetivos gerais e aos conteúdos, repetindo-se no decorrer 

do documento, tal como no ensino médio – que cabe ao Liceu Bolivariano –, 

expresso enquanto objetivo geral do terceiro ano desse nível:  

Demostrar su formación integral a partir del uso de contenidos 
científicos, humanísticos, ambientales y tecnológicos generales para 
expresarse de manera crítica y reflexiva, manifestar criterios frente a 
su realidad, considerar su orientación vocacional y así participar 
activa y protagónicamente en la construcción de la sociedad acorde 
con los ideales y principios de la CRBV y con visión integracionista, 
caribeña, latinoamericana y universal. (VENEZUELA, 2007f, p. 238). 

 Ou, então, ao tratar de conteúdos a serem transmitidos, em diferentes níveis, 

como nas passagens abaixo: 

Bloques económicos, procesos integracionistas (ALBA; MERCOSUR, 
PETROCARIBE, entre otros). Profundización en el papel de las 
organizaciones internacionales en el contexto actual. (VENEZUELA, 
2007f, p. 268). 
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 O jovem egresso da educação média, diversificada e profissional, pode prosseguir os estudos na 
UBV. 
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Profundización de los procesos integracionistas en América 
utilizando la tecnología como vía de investigación. (VENEZUELA, 
2007f, p. 338). 
 
Apropiación y demostración en su modo de actuación de las 
características de la ciudadanía venezolana a partir de 
reconocimiento de la diversidad, lo pluricultural, multiétnico y lo 
protagónico. Proyecto nacional Simón Bolívar y la política 
internacional. Actualización de la situación geopolítica internacional y 
nacional y el mundo multipolar. Integración y diálogo (ALBA, 
MECOSUR, PETROSUR, PETROCARIBE). (VENEZUELA, 2007f, p. 
340). 

 Esses fragmentos indicam que a educação bolivariana estaria concretizando 

e formando para a integração latino-americana em determinada orientação que, em 

tese, está ligada ao caráter bolivariano do projeto integracionista, também presente 

na escola.  

 A educação, como contínuo humano localizado, territorializado, atende aos 

processos de ensino-aprendizagem enquanto unidade complexa da natureza 

humana total e integral, correspondendo aos níveis e às modalidades nos 

momentos de desenvolvimento próprio de cada idade em seu estado físico, 

biológico, psíquico, cultural, social e histórico, criando as condições de ―habilidade‖, 

―vocação‖ e ―aspiração‖, a serem atendidas pelo sistema educativo. Nos níveis 

Simoncito, Escuela Bolivariana e Liceo Bolivariano a integralidade e a 

progressividade articulam os eixos do ―aprender a ser‖ de todo cidadão, com o 

―aprender a conviver‖, ―saber‖ e ―fazer‖, correspondente a cada período de vida. No 

Projeto Simoncito, a educação inicial centrada na afetividade, inteligência e no jogo, 

derivam em identidade, conhecimento básico e educação por e para o trabalho 

libertador, próprios da Escola Bolivariana. Esses conhecimentos, por sua vez, 

derivam na formação para o desenvolvimento endógeno por convivência, 

investigação, manejo do pensamento completo e menção para o trabalho que 

constitui o fundamento do currículo educacional para o adolescente e jovem durante 

as aprendizagens no Liceu Bolivariano (VENEZUELA, 2006e).  

As Escolas Bolivarianas, no entanto, assim como o Projeto Simoncito e o 

Liceu Bolivariano (além de outros documentos, como o Programa Nacional de 

Formación de Educadores y Educadoras), ao assumir a educação integral em 

função do contínuo humano e o desenvolvimento do ser social, incorpora também os 

quatro pilares da educação, a saber: ―aprender a conhecer‖, ―aprender a fazer‖, 
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―aprender a viver juntos‖ e ―aprender a ser‖, expressos no Relatório para a UNESCO 

da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Estes pilares são 

parte dos documentos que orientaram as reformas educacionais da década de 1990. 

De orientação liberal e construtivista, revelam uma concepção de educação que 

poderia ser classificada como ―humanista-moderna‖ (SAVIANI, 1987).  

Essa concepção define-se numa visão de homem centrada na existência, na 

vida, na atividade. Considera o homem completo desde o nascimento e inacabado 

até morrer, assim, ―[...] o adulto não pode se constituir em modelo e a educação 

passa a centrar-se na criança‖ (SAVIANI, 1987). No Relatório: ―O processo de 

aprendizagem do conhecimento nunca está acabado, e pode enriquecer-se com 

qualquer experiência‖ (DELORS, 2006, p. 92), pois, a educação é ―[...] uma viagem 

interior, cujas etapas correspondem às da maturação contínua da personalidade‖ 

(DELORS, 2006, p. 101). Conforme Saviani (apud RIZZOTTO, 2007, p. 59), esse 

modo de entender a educação move o eixo da questão pedagógica: do intelecto 

para o sentimento, do lógico para o psicológico, dos conteúdos para os métodos, do 

professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a 

espontaneidade, do diretivismo para o não diretivismo, da quantidade para a 

qualidade, da ciência lógica para a experimentação e do aprender para o aprender a 

aprender. 

Duarte (2003), ao tratar das ―pedagogias do aprender a aprender‖, identifica 

suas origens no movimento escolanovista e explicita que aprender a aprender é a 

bandeira da concepção educacional direcionada para formar a capacidade de 

adaptar os indivíduos, que relativiza o conhecimento sistematizado pela humanidade 

e desqualifica o papel do professor: 

[...] o lema ‗aprender a aprender‘ desempenha um importante papel 
na adequação do discurso pedagógico contemporâneo às 
necessidades do processo de mundialização do capitalismo, pela sua 
interna vinculação à categoria de adaptação que ocupa lugar de 
destaque tanto no discurso político-econômico neoliberal como nas 
teorias epistemológicas, psicológicas e pedagógicas de cunho 
construtivista. (DUARTE, 2001, p. 56 apud WILHELM, 2010, p.146).  

Para Saviani (2003, p. 63), a pedagogia baseada no movimento escolanovista 

entende, assim como a pedagogia tradicional, ―[...] a escola como ‗redentora da 

humanidade‘. Acreditava-se que era possível modificar a sociedade por meio da 

educação‖. No Relatório, as Políticas Educacionais devem transparecer que a 
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educação tem a responsabilidade de edificar ―um mundo mais solidário‖, isto é, ―um 

novo humanismo que a educação deve ajudar a nascer‖ (DELORS, 2006, p. 49):  

Desenvolver os talentos e as aptidões de cada um corresponde [...] à 
missão fundamentalmente humanista da educação, à exigência de 
eqüidade que deve orientar qualquer política educativa e às 
verdadeiras necessidades de um desenvolvimento endógeno, 
respeitador do meio ambiente humano e natural, e da diversidade de 
tradições e de culturas. (DELORS, 2006, p. 85). 

Uma das tarefas que cabem à educação seria garantir o desenvolvimento 

econômico e social, pois considera que, no início do século XXI, a atividade de 

educar e formar ―[...] tornou-se um dos motores principais do desenvolvimento‖ 

(DELORS, 2006, p. 72). ―Para dar à educação o lugar central que lhe cabe na 

dinâmica social‖ esta tem ―que conduzir ou reconduzir, para o sistema educativo, 

todos os que dela andam afastados, ou o abandonaram‖ (DELORS, 2006, p. 56). 

Tal entendimento é descolado da sociedade, pois acredita que, por meio da 

educação, se chegaria a uma sociedade ideal. Todavia, sociedade ideal, como a 

própria nomenclatura aponta, só existe no mundo das ideias. Na prática do dia a dia 

estão problemas concretos que o mundo das ideias não previu ou a que não pôde 

responder. Além disso, a educação não está isolada dos outros âmbitos da 

sociedade e, portanto, não pode ser pensada fora dela, uma vez que é resultado dos 

embates que se configuram no plano econômico, político e social, sendo, então, 

expressão dessa realidade (SAVIANI, 1987). A educação traz em si um potencial 

humano, potencial que, por intermédio do trabalho, pode transformar o mundo em 

que vive, ao mesmo tempo em que transforma a si mesmo. Nesse processo de 

transformação homem-natureza ocorre o desenvolvimento pleno do ser humano e 

esse processo é incompatível, para a coletividade, na sociedade de caráter 

excludente, como a capitalista.  

Para Ratjes (2009, p. 160), ainda que ―Los aprendizajes a desarrollar en la 

escuela [venezuelana] deben ser repensados […] parece un marco adecuado las 

recomendaciones establecidas por la UNESCO en el Informe Delors‖ que ―plantea 

cuatro pilares‖. Face aos aspectos apontados brevemente, permanecer nessa 

orientação revela a manutenção de uma crença que já foi desmontada e filia-se a 

perspectiva sustentada pela velha ideologia liberal. A incorporação dessas quatro 

aprendizagens revela uma contradição em relação ao processo de aprofundamento 

político de mudanças na sociedade venezuelana. Ela não desautoriza a crítica, 
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cabendo questionar sua vigência e indicar a necessidade de sua superação, já que a 

construção de um ―novo homem‖ requer esse rompimento.  

Essa contradição instiga investigar o novo, ainda marcado pelo velho, no 

entanto os processos históricos não se realizam da mesma forma nas diferentes 

formações econômicas e, no caso venezuelano, esse é um processo recente. A 

história concreta dos homens explicitará sua resolução, podendo ter 

desdobramentos distintos, dependendo da correlação de forças que se estabeleça. 

Na sequência, juntamente com a análise de como se expressa o tema da integração 

latino-americana no documento Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano, 

ver-se-á que o mesmo documento parece sinalizar uma ressignificação ou uma 

possível superação dos pilares referenciados. 

 

3.3 A integração latino-americana nas orientações teóricas e metodológicas 
do Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano  

 

 O documento intitulado Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano, 

enquanto Currículo Nacional Bolivariano que orienta as Escolas Bolivarianas, 

delineia as bases históricas, pedagógicas, filosóficas, sociais, culturais, psicológicas, 

políticas, metodológicas, científicas e humanistas a partir das quais se implementará 

a formação das crianças, jovens e adultos venezuelanos:  

[…] los principios, características, perfiles, orientaciones, propósitos, 
componentes y metodología de aprendizaje del Currículo Nacional 
Bolivariano estén fundamentados en las ideas y praxis libertadoras, 
filosóficas, pedagógicas, políticas, sociales, culturales de ilustres 
venezolanos y venezolanas, como Simón Rodríguez, Francisco de 
Miranda, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Luis Beltrán Prieto 
Figueroa y Belén Sanjuán, y de eminentes pensadores pedagogos y 
pedagogas de América Latina y el mundo. (VENEZUELA, 2007e, p. 
8). 

 A vigência do pensamento de Miranda alude ao fato de que  

[…] el desarrollo educativo representa la fortaleza que tienen los 
individuos y pueblos, en la medida en que de dicho desarrollo 
depende el logro de la libertad con la cual se alcanza la felicidad, la 
justicia social, la fraternidad, la igualdad y la unidad e integración de 
la América o Colombia, como denominó al continente americano. 
(VENEZUELA, 2007e, p. 44). 

 Para Miranda (1811 apud VENEZUELA, 2007e, p. 45), a tirania não poderia 

reinar senão sobre a ignorância dos povos, por isso ―[...] trabajo y la moral son las 
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bases fundamentales sobre las que reposa el sólido sistema de la libertad‖. Essas 

citações orientam a escola, objetivando ―[...] formar una ciudadanía con visión 

integracionista, cooperativista, solidaria, promotora de la libertad para todos los 

pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo‖. 

 De Rodríguez toma-se que a escola deve formar para a vida por meio de 

aprendizagens para o trabalho, o fazer criador e o pensamento libertador. Considera 

a sociedade como uma grande escola formadora, o que remete ao lema que o 

governo atual tem afirmado: ―toda pátria uma escola‖. De Bolívar, a importância do 

impacto e efeitos transformadores da educação popular. Zamora, pela visão integral 

da realidade, o cultivo das raízes históricas para impulsionar as lutas sociais de 

transformação e refundação da república, destruindo velhos esquemas oligárquicos 

e convocando a reflexão sobre a revolução federalista (VENEZUELA, 2007e). 

Todos estos aportes, en el marco de esta nueva etapa del país, 
nutren una construcción curricular que está fundamentada en la 
promoción del respeto a la interculturalidad y multietnicidad, la 
identidad de género, el pensamiento humanista y ambientalista, 
generándose así una nueva sociedad con identidad venezolana, con 
sentido de justicia, fraternidad, paz, equidad y libertad; y responsable 
de los hechos públicos, para la defensa de la soberanía y unidad e 
integración de Latinoamérica y el Caribe. (VENEZUELA, 2007e, p. 
47). 

 A educação é, pois, ―el motor indispensable para la refundación de la Patria‖ 

(VENEZUELA, 2007e, p. 44). É entendida como 

[…] un proceso social que se crea en colectivo y emerge de las 
raíces de cada pueblo; como un acto político y expresión de los 
procesos sociales, culturales y educativos, cuya finalidad es fomentar 
el pensamiento liberador, creador y transformador; así como la 
reflexión crítica, la participación ciudadana y los sentimientos de 
honor, probidad, amor a la Patria, a las leyes y al trabajo […] La 
escuela se erige, entonces, en un centro del quehacer teórico-
práctico, integrado a las características sociales, culturales y reales 
del entorno; en el cual los actores sociales inherentes al hecho 
educativo dialogan, reflexionan y discuten sobre el sentir, el hacer y 
los saberes acumulados, para construir conocimientos más 
elaborados que den respuesta a la comunidad y su desarrollo. 
(VENEZUELA, 2007e, p. 48). 

 Figueroa (2006 apud VENEZUELA, 2007e) entende a educação como um 

fenômeno coletivo, regido por normas estabelecidas por um grupo social, expresso 

como totalidade, por isso o Estado deve determinar os meios para satisfazê-la. Daí a 

ideia de a educação formar integralmente o/a novo/a republicano/a.  
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 Também para Sanjuán:  

[…] la educación debe ser integral, preparar para la vida, en la 
medida en que se concibe como un método pedagógico que permita 
el desarrollo de la totalidad de la personalidad de los y las 
estudiantes y los maestros y maestras […] abarca todos los saberes 
y valoriza el trabajo, además de formar un profundo sentimiento 
patriótico, mediante la utilización de la cultura popular, las tradiciones 
y las costumbres venezolanas, latinoamericanas y caribeñas. 
(SANJUÁN apud VENEZUELA, 2007e, p. 49).  

 Essa concepção de educação alimenta uma pedagogia latino-americana, que 

também é parte do ideário educativo de Martí: a educação como ato pedagógico 

permanente, que permite o desenvolvimento integral do/a novo/a republicano/a. E de 

Paulo Freire, a educação como processo que serve para que os estudantes e 

professores aprendam ler a realidade para escrever sua história: compreender o 

mundo para transformá-lo (VENEZUELA, 2007e).  

 A visão da educação, expressa no documento 

[…] comenzó a prefigurarse en el inicio del proceso de revisión de las 
políticas educativas del país en el año 1999 en el marco de la 
denominada Constituyente Educativa, en la cual se valoró el impacto 
y alcance de la reforma curricular de 1997, concluyéndose que la 
misma fortaleció los valores propios del sistema capitalista: el 
individualismo, el egoísmo, la intolerancia, el consumismo y la 
competencia feroz. A su vez, promovió la privatización de la 
educación, con el consecuente aumento de los niveles de exclusión 
social; desconoció el derecho a la educación de los pueblos 
indígenas y las comunidades en condiciones vulnerables; al mismo 
tiempo que se evidenció un currículo no contextualizado, signado por 
el paradigma cognitivista que favoreció la fragmentación del 
conocimiento. (VENEZUELA, 2007e, p. 12). 

 Na constituinte foi delineada a primeira visão da educação bolivariana, 

contemplada no Proyecto Educativo Nacional, de 1999, 

[…] ‗la educación debe formar en la cultura de la participación 
ciudadana y de la solidaridad social y propiciar el diálogo intercultural 
[…] y el reconocimiento a la diversidad étnica, que pone el acento en 
el proceso de aprendizaje y postula un aprendizaje globalizado e 
integral‘; concibiéndose ‗la escuela como centro del quehacer 
comunitario y la resistencia cultural y de contra hegemonía, para 
enfrentar la penetración de valores y saberes ajenos‘ y como espacio 
para ‗la adecuación del currículo a la diversidad del contexto 
geográfico, étnico y social‘. (VENEZUELA, 2007e, p. 34). 

 No marco dos princípios constitucionais para a educação, resultantes da 

constituinte educativa, e do PDES, o Estado venezuelano propôs e implementou 
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políticas educativas, planos, programas e projetos118 para dar respostas ao novo 

modelo político e social do país, para assegurar a inclusão, a permanência e a 

culminação dos estudos em todos os níveis educativos, ―[...] lo cual ha implicado 

transitar hacia una educación emancipadora y dignificante‖ (VENEZUELA, 2007e, p. 

34). Para alcançar esses propósitos, as estratégias utilizadas foram os projetos-

bandeira, desenvolvidos em escolas-piloto (Simoncito, Escolas Bolivarianas, Liceus 

Bolivarianos, Escolas Técnicas Robinsoniana e a Educação Intercultural Bilíngue) e 

as Missões, como já visto. 

 Esse processo educativo é orientado para  

[…] el desarrollo del equilibrio social, a través de una nueva moral 
colectiva, la producción social, la equidad territorial, y la 
conformación de un mundo multipolar; para la reconstrucción de la 
sociedad sobre nuestras propias raíces libertarias, desde una 
concepción neo-humanística, ambientalista e integracionista, 
impregnada de una energía popular y espiritual. (VENEZUELA, 
2007e, p. 39). 

 De acordo com Cedeño (2008), 

La educación bolivariana, se propone desarrollar un profundo 
proceso libertador y de transformación de los modos de conocer, de 
aprender, de participar, de decidir, de crear, de valorar y de convivir, 
es decir, se trata de la formación permanente y continua, a lo largo 
de toda la vida, de los ciudadanos, viabilizando la construcción de 
una nueva patria socialista. (CEDEÑO, 2008, p. 62). 

 É interessante observar que o primeiro item do documento Diseño Curricular 

del Sistema Educativo Bolivariano estabelece os pilares da educação bolivariana: 

―[...] cuatro pilares fundamentales para el desarrollo integral del nuevo ser social, 

humanista y ambientalista: Aprender a Crear, Aprender a Convivir y Participar, 

Aprender a Valorar y Aprender a Reflexionar‖ (VENEZUELA, 2007e, p. 15-16).  

 A princípio, poder-se-ia inferir que a semelhança com os pilares da educação 

enunciados por Delors (2006) não é mera coincidência, haja vista que a educação 

venezuelana está permeada por eles, como abordado anteriormente. Indicava-se 

que a incorporação dos mesmos pilares guarda uma contradição, que terá que ser 

resolvida no percurso político e econômico venezuelano, e, portando, precisa ser 

superada. A incidência dos quatro pilares em dada realidade, no entanto, não é 

                                                 
118

 Tais como o Programa de Alimentação escolar, o desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem 
nas Escolas Bolivarianas, de Projetos Produtivos nas Escolas Técnicas Robinsonianas, de 
Projetos Educativos Integrais Comunitários (define estratégias de gestão escolar), realização de 
Seminários de Desenvolvimento Endógeno nos Liceus, Plano Integral, entre outros. 
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mecânica, linear ou homogênea. Pelo contrário, é dialética, pois, ao mesmo tempo 

em que essa orientação altera e direciona a educação da Venezuela, também se 

confronta com a concreticidade histórica e social própria dessa formação econômica, 

ou seja, determina e é determinada e, desse movimento, na configuração de forças, 

emerge algo novo. Nessa direção, o entendimento que se tem aqui é que o currículo 

avança em relação ao que estava expresso nos níveis educativos, ao passo que 

parece sugerir a superação dos pilares enunciados por Delors (2006). Brevemente, 

aprofundando esta análise, o currículo explicita os seguintes pilares:  

 a) Aprender a crear  baseado na frase ―inventamos ou erramos‖, de Simón 

Rodríguez, ―[...] es decir, a innovar, a ser originales y libertadores y libertadoras; lo 

cual supone fortalecer y desarrollar cualidades creativas en el y la estudiante‖ 

(VENEZUELA, 2007e, p. 16). 

 b) Aprender a convivir e participar  sustentado em que o homem não poderá 

exercer seu direito de participação a menos que tenha saído da calamitosa situação 

a que as desigualdades do subdesenvolvimento o tem submetido, delineado por 

Paulo Freire: 

[…] explica la necesidad de superar el concepto de representatividad 
con el cual se colonizó al pueblo venezolano y se castró su ser 
político y ciudadano, promoviendo por el contrario, y de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 62 de la Constitución Nacional, la participación 
‗…del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 
pública‟, como „…medio necesario para lograr el protagonismo que 
garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo‟. 
(VENEZUELA, 2007e, p. 17).  

 Esse pilar supõe formar ―[...] una nueva ciudadanía con conciencia social, 

comprometida con el desarrollo de las políticas sociales y garante de su adecuada 

implementación, mediante el ejercicio efectivo de su papel de contralora social‖. 

Também se sustenta nos postulados de sociabilidade, generalização e amor próprio, 

de Rodríguez, como máximas  do ser ou sujeito social: ―[...] sociabilidad es el 

objetivo de la educación, el sujeto social de las luces y virtudes es el hombre y mujer 

en sociedad; mientras que la generalización es la inclusión de todos y todas en la 

sociedad a través de los procesos educativos‖ (VENEZUELA, 2007e, p. 17). 

 c) Aprender a valorar ― con el cual se da vida al planteamiento del Libertador 

Simón Bolívar de que ‗[...] renovemos la idea de un pueblo que no sólo quería ser 

libre, sino virtuoso‘‖. Significa ―[...] tomar conciencia de la importancia de las 
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acciones colectivas y desarrollar habilidades para caracterizar, razonar, discernir, 

dialogar y mediar, desde una ética social‖ (VENEZUELA, 2007e, p. 18). 

 d) Aprender a reflexionar  a partir da interpretação de que: a unidade do 

sensível e o racional é um método para depositar a criatividade, a independência 

intelectual e a inteligência, do pensamento de Martí. Implica ―[...] dirigir acciones 

para formar a un nuevo republicano y una nueva republicana con sentido crítico, 

reflexivo, participativo, cultura política, conciencia y compromiso social‖ 

(VENEZUELA, 2007e, p. 19). Por outro lado, esse pilar promove o aprender a 

conhecer: preparar o/a novo/a republicano/a para apropriar-se dos avanços da 

ciência, da técnica e da tecnologia e dos elementos correspondentes à cultura local, 

regional, nacional e internacional.  

 Esses pilares são assumidos como elementos flexíveis e que orientam os 

componentes (conjunto de conteúdos) das áreas de aprendizagem e os eixos 

integradores e ―[...] com visión internacionalista e integracionista, desde uma 

perspectiva latino-americana, caribeña y universal‖ (VENEZUELA, 2007e, p. 20). 

Neste estudo, o que interessa ao tratar de concepção de educação, sustentada por 

pilares, é: se essa concepção de educação atrapalha, reorienta para alguma direção 

a integração latino-americana ou marca substantivamente o entendimento de 

integração numa perspectiva liberal, comercial. Da apreensão realizada foi possível 

depreender que, nos primeiros documentos (Escolas Bolivarianas, Projeto 

Simoncito, Liceu Bolivariano), a concepção de educação venezuelana vincula-se aos 

pilares referenciados por Delors (2006), que emergem num contexto determinado e, 

juntamente com outros documentos, orienta a reforma educativa dos anos de 1980 e 

1990 na América Latina. Por outro lado, o Diseño Curricular del Sistema Educativo 

Bolivariano, ao recuperar como pilares da educação bolivariana o ideário de 

pensadores que estão no marco filosófico venezuelano e latino-americano, poderia 

indicar outra concepção de educação. Essa nova concepção estaria lançada a partir 

de um marco de unidade que orienta a educação e a integração da América Latina, 

que é Bolívar, Rodríguez, Miranda, Martí, Figueroa, entre outros, que considera a 

diversidade dos povos da região e uma história em comum, dispensando modelos 

externos de interpretação dessa realidade concreta. De acordo com o Currículo, o 

Sistema Educativo Bolivariano é ―[...] concebido para romper las actuales estructuras 

del aprendizaje que persisten, en la fundamentación teórica de modelos exógenos‖ 

(VENEZUELA, 2007e, p. 40). 
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[…] elemento primordial para la construcción del modelo de la nueva 
República […] está compuesto por un conjunto orgánico de planes, 
políticas, programas y proyectos estructurados e integrados entre sí, 
que orientado de acuerdo con las etapas del desarrollo humano, 
persigue garantizar el carácter social de la educación a toda la 
población venezolana desde la rectoría del Estado venezolano, 
ejercida por intermedio del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (MPPE), en los siguientes subsistemas: Educación 
Inicial Bolivariana (niveles Maternal y Preescolar); Educación 
Primaria Bolivariana (de 1º a 6º grado); Educación Secundaria 
Bolivariana, en sus dos alternativas de estudio (Liceo Bolivariano, 
de 1° a 5° año; y Escuela Técnica Robinsoniana y Zamorana, de 1° a 
6° año); Educación Especial; Educación Intercultural y 
Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas (incluye la Misión 
Robinson 1 y 2 y la Misión Ribas). (VENEZUELA, 2007e, p. 21) 
[grifos do autor]. 

 Sobre os fins e princípios do sistema, a instituição educativa deveria promover, 

entre outros, o desenvolvimento de uma consciência patriótica e republicana 

consubstanciada com a identidade local, regional e nacional, com visão latino-

americana, caribenha e universal, bem como o resgate da memória histórica, para o 

fortalecimento da identidade venezuelana (VENEZUELA, 2007e). 

 A estrutura desse modelo curricular abrange três partes, a saber: orientações 

teóricas (legais, filosóficas, epistemológicas, sociológicas e educativas), elementos 

organizacionais (princípios, características, objetivos, eixos119 e o perfil do/a 

estudante e do/a professor/a, que deve, entre outros aspectos, ter conhecimento e 

valorizar a nova geopolítica internacional e as alianças de cooperação e integração 

da Venezuela com outros países da América Latina, Caribe e o mundo) e 

orientações funcionais (áreas de aprendizagem, componentes, grade curricular, 

organização e avaliação das aprendizagens). Dentre os princípios estão: unidade na 

diversidade (contextualização regional e reconhecimento da diversidade de sujeitos 

e espaços culturais), flexibilidade (avaliação sistêmica da prática, realizando ajustes 

de acordo com o contexto), participação, interculturalidade (considera as 

características e realidades locais ou regionais, assumindo a diversidade de povos e 

comunidades indígenas e afrodescendentes, num plano de igualdade, como parte 

da nacionalidade venezuelana), equidade (inclusão da população à educação 

integral, em igualdade de oportunidades e condições), atenção às diferenças e ao 

desenvolvimento individual, formação em, por e para o trabalho e integralidade 

(desenvolvimento de todas as esferas da personalidade dos estudantes).   
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 Em síntese, o documento analisado explicita a orientação curricular bolivariana 

que corresponde ao projeto político, social e econômico venezuelano. Assume a 

educação a partir de uma visão humanista e libertadora, fundamentada em ideias 

educativas nacionais, latino-americanas e caribenhas. A categoria integração da 

América Latina permeia esse currículo, como um desdobramento do entendimento 

bolivariano continental, ainda que não se constitua num elemento central.  

 Na sequência, apresenta-se a identificação e análise da integração latino-

americana no último documento venezuelano, a Lei Orgânica de Educação de 2009, 

referência-base em âmbito nacional e central enquanto norteadora da educação 

para o projeto integracionista latino-americano. Para ajudar a compor esta parte 

educativa legal da recente história da educação da Venezuela e as tensões de 

classe presentes que influenciaram sua emergência, primeiramente, inscreve-se seu 

processo de elaboração, procurando indicadores que revelem como se delineou a 

incorporação da categoria integração da América Latina no projeto da lei, anterior à 

aprovação da mesma.  

 

3.4 A nova Lei Orgânica de Educação: o processo histórico de elaboração do 
projeto de lei e a inserção da integração latino-americana na negação do 
debate   

 

 A nova Lei Orgânica de Educação venezuelana, aprovada em 13 de agosto 

de 2009, e publicada na Gaceta Oficial120 no dia 15 do mesmo mês e ano, emerge 

após um período de quase trinta anos da última legislação educacional oficial, a Lei 

Orgânica de Educação de 1980. Ao que parece, isso não é um problema, pois todo 

esse tempo tem uma positividade: indica que a questão central não é a educação, 

mas a mudança no conjunto da sociedade, que está movendo a escola e a alteração 

na legislação educacional. Assim, portanto, com a aprovação da LOE/2009, esta 

representa a referência educacional, revogando a lei anterior e as demais 

disposições legais que a contradigam. 

 Dos antecedentes históricos e do processo de elaboração do Projeto de Lei 

Orgânica de Educação (PLOE), vale mencionar que é na Constituyente Educativa 

que começa um debate em torno de um Projeto Educativo Nacional (PEN), 
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 Nº 5929 Extraordinário (VENEZUELA, 2009d). 
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consoante o projeto de sociedade e às finalidades da educação que seriam 

estabelecidas na Carta magna:  

Las diversas formulaciones recogidas en el Proyecto Educativo 
Nacional, las cuales fueron el resultado del proceso de la 
Constituyente Educativa. En este proceso de elaboración colectiva, 
se hicieron las propuestas en materia educativa para la CRBV, pero 
también se recibieron múltiples aportes para la Ley Orgánica de 
Educación, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y 
para diversos decretos y resoluciones ministeriales. Todos estos 
aspectos forman parte  de las concreción jurídica del Proyecto 
Educativo Nacional, siendo uno de los temas generadores de la 
Constituyente educativa. (VENEZUELA, 2001c, p. 3)121. 

 As primeiras propostas de transformação aparecem na Constituinte 

Educativa, que realizou atividades em nível nacional e depois em Caracas, na qual 

todos os estados participaram com representantes, professores, alunos, pais. O 

Ministério da Educação122 explicita que, a esse PEN, moveu-se uma campanha 

contrária e atribuíram-se conotações típicas da ideologia burguesa, tais como: ―‗se 

van a adoctrinar a los niños‘, ‗es un proyecto autoritario‘, ‗se van a cubanizar la 

educación‘‖, ao qual alguns membros da Comissão Permanente de Educação da 

Assembleia Nacional e setores dessa assembleia se somaram (VENEZUELA, 

2001d, p. 7). 

 Com a aprovação da Carta magna, as Escolas Bolivarianas funcionavam em 

caráter experimental e se impunha, como imperativa, a necessidade de uma nova 

Lei Orgânica de Educação, uma nova lei que viesse a atender aos anseios e às 

demandas educacionais postas na Constituição de 1999 e que não estavam 

presentes na LOE/1980:  

[…] el trabajo con la ley orgánica de la educación, tiene su origen en 
año dos mil […] [quando começa a se] elaborar leyes orgánicas o 
leyes especiales que permitan el desarrollo de los mandatos 
constitucionales, en el caso de la educación es muy claro en sus, del 
artículo ciento três en adelante [até o 109º], la constitución señala, 
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 Em 4 de outubro de 2000 é promulgado o Decreto nº 1011, que dita a reforma do Regulamento do 
Exercício da Profissão Docente, de 1991 (JÁUREGUI, 2006). Para Solis (2005), esse decreto 
reforça o rol das obrigações do Estado e seu papel controlador, considerando que a educação é 
uma área estratégica nos processos de transformação social e cultural da república. Solis (2005) 
parece se referir à incorporação de um novo texto ao artigo 201 do regulamento: ―A los fines de 
garantizar el mejoramiento de la calidad del sistema educativo venezolano y la ampliación de su 
cobertura, el ministro de Educación, Cultura e Desporte podrá dictar las medidas administrativas 
que juzgue necesarias‖ (JÁUREGUI, 2006, p. 39). 

122
 Em 2000, o Ministério de Educação era integrado por quatro vice-ministérios: de Cultura, de 
Esportes, de Educação Básica e de Educação Superior. Em 2002 ocorreu a divisão entre os 
ministérios de Educação e Educação Superior – que, posteriormente, seria o MPPEU.  
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digamos, las características y condiciones que deben tener la 
educación y plantea en primer lugar el reconocimiento de la 
educación como un derecho humano universal y que es un deber de 
todos y todas asumirla y tener ingreso a la educación es un derecho 
y deber de todos y todas, y que el Estado está en la obligación de 
garantizarla y desde ese punto de vista ya soma en lo que en 
principio del Estado docente, en el sentido que es el Estado le 
garante de la educación, responsable de su orientación, de su 
planificación, de la vigilancia de que se cumpla y del financiamiento y 
además de crear las condiciones para que realmente toda la 
población pueda acceder a una educación de calidad. 
(CASTELLAÑO, 2010, p. 1)123. 

 Carlos Lanz Rodríguez124 foi um dos propulsores no trabalho de formulação. 

Foram convocados distintos coletivos, professores, alunos, para trabalhar no que 

seria a lei. O primeiro documento elaborado, Educación para la vida y la libertad, é 

resultado da consulta com os coletivos:  

[…] seguimos convocando abiertamente a las distintas comunidades 
y eso lo llamamos un proceso constituyente para la propuesta de ley 
y de ahí salió una primera propuesta de ley orgánica que fue 
introducida por ministro Héctor Navarro que era entonces ministro de 
la Educación, a la Asamblea Nacional […] En el año dos mil. Allí, 
lamentablemente podemos decir ¿no? hubo componendas  ya había 
una parte de la Asamblea […] electos  con el apoyo del presidente y 
de lo que estamos a favor del proceso revolucionario y ellos, 
digamos, traicionaron y se pasaron por bando contrario y uno de 
ellos está precisamente dirigía o coordinaba la su comisión de 
educación, de la Asamblea, cuando eso llega a sus manos él 
empieza hacer consultas, de la consulta que hace, lógicamente pacta 
con la derecha, con la Asamblea de Educación, con […] un grupo a 
la derecha que está dirigido por Leonardo Carbajal. […] eso quedó 
ahí paralizado un poco y en dos mil uno fue aprobado en primera 
discusión […] Pero en eso vino el golpe del Estado y lógicamente […] 
esa primera propuesta murió allí. (CASTELLAÑO, 2010, p. 2-3). 
 
 […] en aquél momento, incluso, cuando nos propusimos formular la 
ley, no se pudo porque la lucha se levantó, una lucha contra la ley, 
tuvo que paralizar el debate de la ley […]. (MORENO; RODRÍGUEZ, 
2010, p. 6)125. 

 Na correlação de forças havia uma luta da direita contra a aprovação e a lei 

não seria sancionada antes do golpe de Estado e da greve petroleira, já que 

precisava de uma segunda discussão, que não ocorreu.  
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 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 26/10/2010. Maria Egilda Castellaño é professora 
titular jubilada da UCV, reitora fundadora da UBV, foi vice-ministra da Educação Superior e, 
atualmente, é coordenadora do despacho do MPPEU. 

124
 Atualmente é coordenador nacional do Programa Todas las Manos a la Siembra. 

125
 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 18/10/2010. Aura Moreno e Andrés Rodríguez são, 
respectivamente, a assessora e o presidente da Fundação Missão Cultura. 
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Sin embargo el hecho que no aprobó ninguna ley y realmente no 
impidió que nosotros continuáramos avanzando en las 
transformaciones que queríamos dar o impulsar en la educación y 
después del golpe del Estado y que nosotros, digamos, logramos que 
el pueblo, digamos, saliera victorioso ¿no? de ese intento, se 
empezaron, entonces, a crear las misiones educativas que son las 
que realmente han permitido la inclusión de todos y todas en la 
educación, en todos los niveles. Empezamos […] un proceso de 
inclusión por distintas vías en la educación, creando […] un proceso 
paralelo a la educación institucionalizada que no es informal, sino 
que es un proceso que está reconocido por aquellas instituciones 
que están, digamos, en el proceso bolivariano y que ahora, con la ley 
orgânica, se legitima. […] Y en el dos mil nueve se decidió que era 
necesario ya en el momento estaban dando las condiciones para 
poder volver a trabajar en una propuesta de ley orgánica de 
educación […] los dos ministros [Acuña e Navarro] se pusieron de 
acuerdo para nombrar comisiones internamente y retomar la ley […]. 
(CASTELLAÑO, 2010, p. 3-4). 

 Além da memória viva recuperada no relato dos entrevistados, entre os 

elementos que ajudam a reconstruir o processo de elaboração da lei encontra-se o 

registro escrito e arquivado na Assembleia Nacional (AN). Conforme a Ata nº 41 da 

reunião ordinária de 1º de agosto de 2001, o deputado José Luis Farías126, vice-

presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esportes e Recreação, 

explicitou que, em janeiro de 2001, deram entrada, na Secretaria da Assembleia 

Nacional, dois Projetos de Lei Orgânica de Educação: um elaborado pela referida 

Comissão e outro pelas instituições educativas da sociedade. Ambas as propostas 

foram devolvidas pela AN à Comissão para estudo e elaboração de um projeto 

unificado e consensual. Esse PLOE contava com exposição de motivos e dispunha 

de 126 artigos para considerações e aprovação. Em seguida se abriu um processo 

de consulta em todo país, de acordo com o estabelecido na Constituição 

(VENEZUELA, 2001e).  

Essa foi, no entanto, de acordo com o Ministério de Educação, uma caricatura 

de consulta: a maior porcentagem de participação se deu em fóruns e conferências, 

sem, contudo, sistematizar as contribuições em mesas, comissões, equipes:  

[…] no se tomaron en cuenta nuestros puntos de vista: ni los que 
presentó el MECD formalmente, ni las propuestas de 9 regiones, 
entregadas en actos públicos; tampoco se consideraron los 
planteamientos sobre el Nuevo Estado Docente y el Gobierno  
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 Também estavam presentes os deputados: José Armando Salazar (presidente da Comissão), 
Victoria Mata, Orlando García, Julio Borges, Willian Lara, Miguel Rojas, Aníbal Jiménez, Néstor 
López Rodríguez, Miguel Ángel Paz, a secretária da Comissão, Alicia Nunes Móran e a 
assistência do deputado, não membro da Comissão, Luis Acuña Cedeño (VENEZUELA, 2001e).  
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Escolar, respaldados por miles de firmas recogidas por la Red de 
Apoyo al Proyecto Educativo Nacional. (VENEZUELA, 2001d, p. 7). 

A contradição entre Estado Docente e governo escolar foi um dos pontos 

discutidos na constituinte educativa. O Estado Docente não se desprende de sua 

responsabilidade escolar e a transfere à comunidade. A educação é garantida pelo 

Estado. E não nega o poder popular, a transferência de poder não é quanto aos 

recursos, como a proposição do governo escolar quer, pois vinculada ao 

neoliberalismo: 

[…] se asumió como muy válida la tesis del gobierno escolar, que en 
nuestra interpretación es una derivación de la propuesta neoliberal, 
que tiene una postura medio secesionista, en torno a que pareciera 
confundirse con el poder popular, pero no es popular. Porque la tesis, 
aquella según la cual el Estado o los Gobiernos se desprendían de 
su responsabilidad y les daba a las comunidades el poder, pero para 
luego decirles: ‗si la escuela es tuya, tan solo es tuyo el problema‘. 
[…] Ese es diferente a la transferencia del poder al pueblo. En el 
caso de educación, nosotros dimos mucha énfasis en la 
responsabilidad del Estado porque creemos que la educación la 
garantizan los Estados y no los particulares. (MORENO; 
RODRÍGUEZ, 2010, p. 5). 

Dentre as observações dos deputados presentes na referida reunião, vale 

mencionar o consenso de diferentes forças sociais: o deputado Néstor López, com 

respaldo de Aníbal Jiménez, expressou que ―[...] el grupo parlamentario de Acción 

Democrática aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Educación, pero dejaremos 

una ‗rendija‘ para revisar artículo por artículo y así salvar nuestra responsabilidad‖ 

(VENEZUELA, 2001e, p. 12-13); o deputado Jesús Alvaréz manifestou que ―El 

Movimiento al Socialismo da su apoyo al Proyecto de LOE, a los efectos de la 

primera discusión en la Cámara Legislativa‖ (VENEZUELA, 2001e, p. 15); Miguel 

Ángel Paz: ―soy deputado independiente por COPEI y apoyo el Proyecto LOE‖ 

(VENEZUELA, 2001e, p. 17); e o representante das organizações civis que haviam 

introduzido um projeto de lei, Alberto Lovera, explicitou que o atual PLOE, para 

primeira discussão, contempla o consenso requerido. De modo que, nesse 

momento, havia a proposta para, em 14 de agosto de 2001, efetuar a Primeira 

Discussão do PLOE e em 25 de setembro a Segunda (VENEZUELA, 2001e).  

 Dessa forma, começa um debate nacional, com contribuições à elaboração da 

lei e proposições de diferentes segmentos, organizações e movimentos ligados à 
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educação. Ao remeter o Proyecto de Ley Orgánica de Educación127, aprovado na 

reunião ordinária da data mencionada, ao presidente da AN (Willian Lara), José 

Armando Salazar afirma que esse instrumento jurídico é produto de ampla consulta 

regional por meio do território nacional com setores e personalidades vinculadas à 

educação (VENEZUELA, 2001e). 

 Dos materiais empíricos, coletados em pesquisa de campo, é possível 

mencionar os seguintes documentos, com proposições para a elaboração da lei ou 

com sugestões ao PLOE, recebidos pela secretaria da Assembleia Nacional:  

a) a proposta para reforma da lei sobre educação técnica elaborada por um 

professor da  Universidade Pedagógica Experimental Libertador, intitulado: La nueva 

educación técnica (HERNÁNDEZ, 2001);  

b) a proposta para modificação do projeto aprovado em primeira discussão, 

elaborada pela Junta Diretiva da Federação Nacional de Profissionais da Docência, 

Colégio de Professores da Venezuela (FENAPRODO), a Federação Unitária do 

Magistério da Venezuela (FETRAMAGISTERIO), a Associação Civil Assembleia 

Nacional de Educação, a Federação de Trabalhadores Sindicais da Educação 

(FETRASINED) e a Associação de Supervisores Jubilados, denominada: 

Observaciones de la Comisión Gremial que analiza el Proyecto de Ley Orgánica de 

Educación (PLOE) aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 

21/08/2001 (FENAPRODO, 2001);  

c) um informe que analisa o impacto econômico do PLOE, elaborado pelo 

Escritório de Assessoria Econômica e Financeira da Assembleia Nacional, cujo título 

é: Evaluación económica del proyecto de Ley Orgánica de Educación   

(VENEZUELA, 2001f);  

d) um documento com apreciações da Associação Acadêmica para o 

Progresso das Ciências e das Artes na Península de Paraguaná sobre os dois 

projetos de lei que foram integrados ao PLOE atual, denominado: Ley Orgánica de 

Educación (PINTO; VILLA, 2001);  

e) considerações gerais sobre o projeto da Direção de Planejamento e 

Promoção da Universidade de Carabobo, chamado: Consideraciones Generales al 

Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PINEDA; RIGUAL, 2001);  
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 O PLOE, documento anexo à ata nº 41 da reunião ordinária, enviada à Assembleia Nacional, 
corresponde à versão que foi publicada pela Venezuela em 2002. 
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f) observações ao PLOE do Ministério de Educação, Cultura e Esportes, 

fixando posição a respeito e enfatizando aspectos metodológicos e diferenças 

substanciais que o distancia do referido PLOE, cujo título é: Observaciones al 

Proyecto de Ley Orgánica de Educación (VENEZUELA, 2001d); 

g) uma proposta do Ministério de Educação, Cultura e Esportes para a 

segunda discussão do PLOE, nomeado: El Proyecto de Ley Orgánica de Educación. 

Su lectura critica y las propuestas alternativas (VENEZUELA, 2001c); 

h) observações e proposições sobre o projeto de reforma da LOE aprovada 

em primeira discussão em 21/8/2001 realizadas pela FENAPRODO em 

representação da Comissão Institucional designada para realizar este trabalho, que 

se chama: Observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Educación128 

(FENAPRODO, 2002). 

 Efetivamente, de acordo com os anais da AN, a primeira discussão do PLOE 

ocorreu em 21 de agosto de 2001 (VENEZUELA, 2001g) e a segunda só viria a 

acontecer muito tempo depois. O projeto sai da pauta da Comissão designada na 

AN para o assunto e só retornaria em 2005.  

 O PLOE aprovado em primeira discussão, na ocasião mencionada129, contava 

com exposição de motivos. Esta inicia discorrendo que, como consequência da 

mudança constitucional, se faz necessário revisar o ordenamento jurídico do campo 

da educação e regulá-la como processo integral e permanente conduzido pelo 

Estado venezuelano por meio do Executivo Nacional e seus órgãos 

descentralizados, dos estados e municípios e os particulares que a isso se adéquem 

(VENEZUELA, 2001g; 2002). Na exposição de motivos, a educação seria entendida 

como chave para a construção da nacionalidade e a reflexão sobre a importância do 

sistema educativo nacional se mantém no pensamento político dos governos. A 

exposição resgata desde as preocupações educativas de Bolívar, mantendo as 

teses do Iluminismo, até os governos que se seguiriam. Passa pela vigência da 

Constituição de 1864130, em que o governo de Antonio Guzmán Blanco decreta a 

                                                 
128

 ―El documento consigna su rechazo principista y categórico al carácter reformista, reglamentista y 
tradicionalista del PROYECTO DE REFORMA‖ (FENAPRODO, 2002, p. 2). 

129
 A primeira parte da discussão, antes do recesso, contou com 113 deputados. 

130
 Anterior a esse período, Figueroa (2006b) menciona a Constituição de 1811, que não teve 
aplicação efetiva no país, face às mudanças impostas pela guerra da independência; a 
Constituição de 1819, cujo redator do projeto foi Bolívar; e as constituições da oligarquia 
conservadora, a de 1821, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino dos 6 aos 12 anos; a 
Constituição Centro-Federal de 1830, no qual a educação pública parecia delimitada às 
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Instrução Primária Gratuita e Obrigatória (de seis anos), em 27 de julho de 1870, 

que persiste nas Constituições de 1871, 1874 e 1891. As Constituições de 1904, 

1909, 1914, 1922, 1925, 1928 e 1931 estabelecem a liberdade de ensino e a 

vigência do Estado Docente, reivindicado pelo ministro Rubén González. A 

Constituição seguinte é a de 1936, ano da criação do Instituto Pedagógico Nacional 

conhecido como Mariano Picón Salas. A Constituição de 1945, no artigo 32, 

estabelece que haveria pelo menos uma escola em toda localidade, cuja população 

escolar não seja menor que 30 alunos. A construção de centros educativos seria 

uma prática do governo Isaías Medina. A Carta magna de 1947131 enfatiza a 

educação como serviço público e que o Estado sustente instituições e serviços 

suficientes para atender às necessidades do povo, passando de uma educação de 

castas a uma educação de massas, recorrendo a Luis Beltrán Pietro Figueroa. A Lei 

de Educação aprovada em 1955 não altera os princípios já estabelecidos. A 

Constituição de 1961, vigente até 1999, consagra-os também, pois, no artigo 80, 

estabelece: 

La educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la 
personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y para el 
ejercicio de la democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del 
espíritu de solidaridad. El Estado orientará y organizará el sistema 
educativo para lograr el cumplimiento de los fines aquí señalados. 
(VENEZUELA, 2001g, p. 4; VENEZUELA, 2002, p. 10). 

 A LOE/1980 amplia os anos de obrigatoriedade (para nove anos132), atualiza 

o sistema educativo (sobre as etapas da educação básica: a primeira compreende 

entre 4-6 anos, a segunda abrange 7-12 anos e a terceira entre 13-18 anos), mas, 

em razão da crise econômica, encontrou obstáculos na falta de financiamento.  

 Já a Constituição vigente, de 1999,  

                                                                                                                                                         
universidades e colégios; o Código de Instrução Pública de 1843, no qual as províncias estão 
encarregadas da organização e sustento das escolas primárias, preocupando-se com a 
uniformidade do ensino; o Código também organiza as universidades nacionais; as Constituições 
de 1857 e 1858; a de 1864 que, com o triunfo da Revolução Federal, determina a liberdade de 
ensino. O Código de Instrução Pública de 1904 já menciona a divisão entre educação pública e 
privada. Sobre a educação nesse período, os decretos e códigos e o que estabelece cada Carta 
magna consultar: Figueroa (2006b). 

131
 Conforme Figueroa (2006c), essa Constituição só durou dezesseis meses, porque em 1848 o 
governo Rómulo Gallego foi derrubado por um golpe militar. Essa carta, segundo o autor, acolheu 
os seguintes direitos sociais: a família, a saúde e a seguridade social, a educação e o trabalho, e 
declarou a educação uma função essencial do Estado.  

132
 Resultado de que em dezembro de 1979 a Venezuela, juntamente com outros países latino-
americanos, assinou a Declaração de México, em que assumia, entre outros, o compromisso de 
estender a nove anos a educação básica obrigatória (VENEZUELA, 2001g; 2002).  
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[…] introduce cambios substanciales en materia educativa, amplía la 
obligatoriedad y establece la gratuidad hasta el nivel de pregrado 
universitario, inclusive. A los principios, derechos y obligaciones se 
agregan nuevas exigencias, tales como la alta calidad educativa y la 
obligatoriedad de realizar inversiones prioritarias, conforme las 
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, y se 
reconoce, con rango constitucional, la autonomía universitaria. 
(VENEZUELA, 2001g, p. 6; VENEZUELA, 2002, p. 14). 

 Em suma,  

[...] la educación se convierte en una dimensión estratégica de la 
realidad, que encierra un profundo compromiso con los que menos 
tienen. Esto significa hacer realidad los principios de gratuidad, 
equidad e igualdad de condiciones y oportunidades, que permitan 
darle contenido real al disfrute pleno del derecho que todos tenemos 
a una educación de alta calidad, asegurando a niños, niñas y jóvenes 
los factores y condiciones que se relacionan directamente con su 
rendimiento educativo, como son la nutrición, la salud, el nivel 
cultural de su familia y el acceso a materiales educativos en 
ambientes sanos y acorde con una educación de alta calidad. 
(VENEZUELA, 2001g, p. 7; VENEZUELA, 2002, p. 15). 

 Dessa primeira discussão do PLOE, sem entrar no debate quanto aos artigos, 

é preciso apenas mencionar que este antecedente não discorre sobre a integração 

latino-americana. Nesse PLOE de 2001, a única menção que há aparece delineada 

entre as finalidades da educação, por isso, um locus privilegiado: ―Impulsar la 

integración latinoamericana, la democratización de la sociedad internacional, el 

desarme nuclear y el equilibrio ecológico en el mundo‖ (2001g, p. 12). Não há, no 

entanto, discussão nem problematização em relação a isso. 

 Pode-se dizer que o debate em primeira discussão é bastante amplo e que a 

posição dos deputados mencionados expressa na reunião ordinária de primeiro de 

agosto, grosso modo, se mantém. Neste momento, 21/8/2001, igualmente contava 

com Willian Lara, presidente da AN, Leopoldo Puchi, primeiro vice-presidente e com 

José Armando Salazar, presidente da Comissão Permanente de Educação. O 

deputado José Luis Farías, vice-presidente da Comissão, reitera a entrada dos dois 

projetos, a elaboração de um projeto unificado e a necessidade de considerar as 

diversas proposições que têm chegado à Comissão.  

 Também o cidadão Alberto Lovera menciona o consenso a que se chegou. 

Laura Castillo criticou os signos ―ideologizantes anti-democráticos‖ com tendências 

―autoritárias‖ produto de um ―adoutrinamento‖ e o cuidado para que a lei não seja 

―regressiva‖. Olga Ramos discorreu que devem ser incluídas as observações que 

cheguem e minimizar o caráter regulamentário da lei. Jaime Manzo, presidente do 
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Comitê Diretivo Nacional da Federação Nacional Venezuelana de Professores, 

abordou que as mudanças na sociedade devem gerar mudanças nos conteúdos dos 

programas educativos. E Aristóbulo Istúriz salientou que o Estado docente é 

contrário à concepção liberal da educação que sustenta o delineamento da 

sociedade educadora, bem como, que é ambíguo contemplar os dois projetos num 

só. Entre outros, também fizeram inferências Omar Hurtado, da Universidade 

Pedagógica Experimental Libertador, Antonio Chirivela, do Colégio de Licenciados 

em Educação da Venezuela e Genaro Mosquera (VENEZUELA, 2001g). 

Quanto aos deputados, embora com conotações distintas e pontos a serem 

revistos, o consenso em torno do PLOE é explícito, nos diferentes representantes de 

partidos, tais como: Néstor López (do AD), Jesús Álvarez (do MAS), Miguel Ángel 

Paz (do COPEI), Ezequiel Vivas Terán (do partido Projeto Venezuela), Julio Borges 

(do Primero Justicia), Rafael Parra Barrios (do Convergência), Pablo Gómez (do 

Socialdemocratas), Elías Matta (da Causa Radical), Gillermo Guevara (do grupo 

parlamentar indígena Conive) e Jesús Garrido Pérez (do AD) (VENEZUELA, 2001g). 

O deputado Rafael Parra Barrios, por exemplo, discorre que: ―la educación 

sea un instrumento de redención del hombre‖ (VENEZUELA, 2001g, p. 121)  e a 

necessidade  de garantir que a segunda discussão também seja de consenso e em 

―[...] función del interés nacional, porque ninguna ley, menos la de educación, puede 

estar mediatizada por ningún interés ideológico, sino que debe reflejar los intereses 

de todos los venezolanos‖ (VENEZUELA, 2001g, p. 123-124).  

E o deputado Jesús Garrido Pérez diz que  

[…] estamos precisamente en una confrontación entre quienes 
defendemos la conceptualización de la educación en el marco de las 
dinámicas mundiales del saber, de la sociedad del conocimiento y de 
la globalización y quienes por otro lado, pretenden imponer de una 
manera totalitaria, de una manera específica al país, modelos del 
pedagógico educativo que han fracasado en otras partes del mundo; 
y lo que le faltó defender a Aristóbulo Istúriz esta mañana, fue 
confesar públicamente su adhesión al modelo totalitario cubano de 
educación. (VENEZUELA, 2001g, p. 131). 

E embora, em última análise, se vinculem a interesses de classes distintos e 

irreconciliáveis, politicamente tanto os deputados de direita como os de esquerda, ou 

de centro-esquerda, aprovam em primeira discussão o PLOE. Isso revela que, no 

contexto da sociedade venezuelana fracionada e polarizada, no início do governo 

Chávez esse projeto de lei não sinalizava para ruptura e, se sinalizava, isso foi assim 
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entendido por parte muito pequena da bancada e foi atropelado pelos 

acontecimentos que se seguiriam entre 2002 e 2003. 

 Em 7 de abril de 2005 ocorreu a instalação da Comissão Especial para a 

Elaboração da LOE, no entanto, dois delineamentos de fundo estavam presentes: 1) 

já havia um PLOE, aprovado em primeira discussão e o objetivo da Comissão seria, 

então, elaborar o informe para segunda discussão da LOE e não a elaboração do 

projeto em si; 2) foi sugerida a formação de uma Junta Diretiva para a Comissão 

Especial (CEDEÑO, 2005a). Em 20 de abril foi realizada a segunda reunião ordinária 

da Comissão Especial para a Elaboração do PLOE, para deliberar seus membros e 

que essa Comissão estivesse integrada pela Comissão Permanente de Educação, 

Cultura, Esportes e Recreação e com membros de outras Comissões com interesse 

no tema educativo133, reafirmando a proposta do deputado Néstor López Rodríguez, 

da reunião plenária de 31 de março de 2005 (CEDEÑO, 2005b). Conforme a Ata nº 

63 da reunião ordinária de 22 de junho de 2005, Cedeño informou haver recebido 

um documento com propostas sobre a Educação Superior do professor Eleazar 

Narváes, vice-reitor acadêmico da UCV. Nessa ocasião foi deliberada a leitura e 

observação do PLOE a realizar-se pelos deputados da Comissão Permanente 

(VENEZUELA, 2005b). Isso, no entanto, não surtiu efeito. 

 A proposta de Informe para Segunda Discussão do PLOE seria publicada 

somente em 2007, constando o texto aprovado em primeira discussão, textos das 

propostas de mudanças formuladas e a nova redação proposta. Nesse momento, 

limita-se a isso, sem ocorrer a segunda discussão. Não interessa aqui apontar essas 

alterações, apenas se indicam as diferenças em relação à exposição de motivos do 

projeto anterior, uma vez que a LOE/2009 não o traz.  

 Na Proposta de Informe para a Segunda Discussão do PLOE (VENEZUELA, 

2007g), vale mencionar seu caráter de uma LOE como instrumento para 

desenvolver a Constituição de 1999, na qual a educação é condição fundamental 

para a realização dos fins do Estado venezuelano, como processo fundamental para 

o pleno desenvolvimento da pessoa humana e para a construção de uma sociedade 

justa, participativa e protagônica e o estabelecimento de um Estado democrático, 

social, de direito e de justiça. As diretrizes constitucionais em matéria educativa 
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 Consta, dentre os materiais obtidos, observações da deputada María Milagros Santana Díaz, 
presidenta da Sub-Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico, ao PLOE apresentado pela 
Comissão Especial em 26 de junho de 2005 (DÍAZ, 2005). 
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estão fixadas especialmente nos artigos 102 ao 109 da Carta magna, mediante os 

quais se estabelecem os fundamentos do sistema educativo (VENEZUELA, 2000a). 

Também foram consideradas como antecedentes as disposições em matéria 

educativa contempladas na Constituição de 1947, na Lei de Educação de 1948134, 

na LOE/1980 e no trabalho realizado pela Comissão de Educação da AN para o 

PLOE aprovado em primeira discussão em 2001. 

 Dentre o consagrado na Carta magna, a exposição de motivos destaca o 

caráter quádruplo da educação: direito humano, dever social, função indeclinável do 

Estado e serviço público. O Estado Docente tem a atribuição de interventor e 

orientador da educação, a fim de garantir o direito de todos a uma educação integral, 

de qualidade, permanente, em igualdade de condições, num total de 18 anos de 

educação obrigatória para todos os cidadãos. O mesmo Estado reconhece às 

Missões Educativas o caráter de estratégias ou programas destinados a erradicar a 

exclusão, embasadas no artigo 103 da Constituição: ―El Estado creará y sostendrá 

instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, 

permanencia y culminación en el sistema educativo […]‖ (VENEZUELA, 2000a, p. 

94). E estabelece um financiamento prioritário, mínimo e progressivo, além de 

bolsas de estudo, ajudas compensatórias e orientação oportuna (VENEZUELA, 

2007g). 

 Além disso, a exposição de motivos, ao tratar da mudança pedagógica e do 

sujeito de aprendizagem, indica que 

El proceso de aprender los contenidos, destrezas y habilidades debe 
generar la mayor cohesión de los venezolanos en torno a su historia, 
tradiciones, símbolos y cultura. Y éstos deben estar en función de la 
vida productiva, en paz y entendimiento con todos los pueblos y en 
especial aproximación con nuestros vecinos latinoamericanos y 
caribeños, propiciando una progresiva y fértil integración. 
(VENEZUELA, 2007g, XIV). 

 Por último, aborda que o caráter de Lei Orgânica estaria contemplado na 

Disposição Transitória Sexta da Constituição: ―La Asamblea Nacional en un lapso de 

dos años legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución. Se 

le dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, educación y 

fronteras‖ (VENEZUELA, 2000a, p. 344). E no artigo 203 da Constituição: em seu 

caráter de Lei Orgânica-marco, este instrumento jurídico possui caráter de normativa 
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 Anterior a essa há a LOE de 1915 e a de 1924 (FIGUEROA, 2006c). 
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reitora e contém as pautas fundamentais e de desenvolvimento conceitual do 

enunciado constitucional, por meio do qual irá se configurar o corpo regulatório de 

cada um dos subsetores específicos e objeto para remeter as subsequentes leis 

derivadas/ elaboração de leis especial (VENEZUELA, 2000a; 2007g).  

 É efetivamente em 2009 que ocorre o salto qualitativo. Dentre os materiais 

coletados, a cargo da AN, que sistematizam ideias em torno do PLOE, nesse último 

período, estão:  

a) Discusión de la Ley Orgánica de Educación;  na reunião especial de 25 de 

junho de 2009 a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esportes e 

Recreação se declarou em seção permanente, em equipes de trabalho para o 

desenvolvimento das seguintes áreas de trabalho: Estado Docente (Sub-comissão 

de Educação, integrada pelos deputados: Aleydys Manaure, Orlando García, Héctor 

Medina e Felix Villaruel); Poder Popular e Missões (Subcomissões de Recreação e 

Missões, contando com os deputados: Miguel Rojas, Eddy Gómez, Cristóbal 

Jiménez, Zulma Valenzuela e Betty Croquer); Meios de Comunicação, Ambiente, e 

Formação Docente  (Subcomissões de Esportes e Cultura, composta pelos 

seguintes deputados: Girardot Cabello, Maigualidad Barrera e Pastora Medina) e 

Educação Universitária (Subcomissão de Educação Universitária, composta pelos 

deputados: Roberto Quintero, Fernando Solís, Vicente Rodríguez e Orlando García). 

A Junta Diretiva teria como presidente a deputada Maria de Queipo, vice-presidente 

Maigualidad Barrera e secretária da Comissão Oda Núnez, bem como os seguintes 

deputados: Aleydys Manaure, Orlando García, Miguel Rojas, Eddy Gómez, Cristóbal 

Jiménez, Zulma Valenzuela, Betty Croquer, Girardot Cabello, Pastora Medina, 

Roberto Quintero, Fernando Solís, Vicente Rodríguez, Ronald Story, Libia Sequera, 

Mirian Salcedo e Luzardo Rodríguez (VENEZUELA, 2009e); 

b) Ruta Robinsoniana por la Cultura y la Educación; explicita a instalação de 

Parlamentos Culturais-Educativos, entre 8 e 15 de julho de 2009, organização 

popular para ativar o debate político, cultural-educativo, ―con caráter de permanencia 

para consolidar la visión emancipadora de la Cultura-Educación y Trabajo, como 

parte esensial del proceso de transformación social en nuestro país, en la visión de 

la integración latinoamericana y caribeña‖; a instalação desses parlamentos se daria 

para firmar uma declaração de princípios, como início da luta pela aprovação da 

LOE(VENEZUELA, 2009f, p. 2); 
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c) Por una educación libertadora: Todos a discutir los aportes para La Nueva 

Ley Orgánica de Educación, elaborado pela Frente Revolucionária de Conselhos 

Comunais e Escolas Bolivarianas do Poder Popular (CONSEJOS COMUNALES, 

2009);  

d) Contribuições da Faculdade Experimental de Arte da Universidade de 

Zulia, elaboradas pelo assessor acadêmico; trata-se de dois capítulos que abordam 

o ingresso de estudantes, particularmente artistas, ao sistema de ensino superior e 

propostas de artigos ao PLOE (CHAVEZ, 2009); 

e) Antecedentes inmediatos y contexto donde se inscribe el debate sobre la 

LOE. Intervención de los ministros Luis Acuña y Héctor Navarro ante la Asamblea 

Nacional en ocasión de consignar ante dicho cuerpo un conjunto de ideas para la 

elaboración de la Ley Orgánica de Educación; o documento explicita que dentre as 

contribuições dos movimentos pedagógicos (educadores, comunidade, estudantes e 

trabalhadores/as da educação), nos 10 anos da revolução bolivariana, estão: a 

proposta Educação para a vida e a liberdade, a participação no processo constituinte 

educativo e a elaboração de um PEN, entre os anos de 1999 e 2000, do qual foi 

possível formular proposições para a LOE, submetida à apreciação da AN, em 2000, 

que não foi considerada nessa ocasião, sendo aprovada uma versão, em primeira 

discussão, que foi rechaçada pelo próprio presidente e paralisada a discussão. 

Mesmo assim, no entanto, os coletivos organizados prosseguiram trabalhando na 

constituição e fortalecimento de espaços alternativos, assim como na elaboração de 

novas propostas, debatendo em torno da LOE  

[…] que legitime las transformaciones en marcha y siente las bases 
para continuar avanzando en la construcción de una sociedad donde 
todos y todas, incluidas las generaciones venideras, tengan las 
condiciones necesarias para convivir bajo los principios de libertad, 
justicia social y paz […] Hay consenso en torno a que esta Ley debe 
ser una ley de principios, que debe colectivizarse empleando una 
estrategia o metodología implicante: realizar discusiones, debates 
desde el salón de clase, conversatorios en las comunidades, 
colectivos comunitarios, coloquios y eventos masivos. (CEDEÑO; 
NAVARRO, 2009, p. 3). 

f) Propuestas educativas para el Debate de la Ley Orgánica de Educación, 

elaborado pelo Movimento de Educadores Primero Justicia (MEPJ); propõe que o 

PLOE de 2001 seja levado à segunda discussão, por perpassar o espírito, propósito 

e razão da Constituição; dentre os aspectos rechaçados categoricamente está a 

proposta dos ministros Cedeño e Navarro: ―además de ser exptemporánea, violan 
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los principios constitucionales de universalidad, pluralidad, descentralización y 

liberdad de expresión‖, a centralização da educação em níveis e modalidades, a 

imposição de um pensamento único, que os meios de comunicação social sejam 

obrigados a divulgar conhecimentos ―en una sola corriente de pensamiento‖, levar à 

segunda discussão propostas não discutidas em primeira, que as escolas se 

convertam em ―centro de operaciones político-partidistas y se desarrollen 

actividades de una sola corriente de pensamiento, impuestas por el gobierno‖, 

aprovar o PLOE no período de férias, entre outras objeções (MEPJ, 2009, p. 4); 

g) Propuesta para la nueva Ley Orgánica de Educación, elaborado pelos 

integrantes do Movimento pelo Jornalismo Necessário, que considera  

En el marco de la construcción de un nuevo sistema político, 
económico y social que garantice la justicia, la igualdad y que ponga 
el bienestar del hombre en sociedad como prioridad (El Socialismo), 
estimamos conveniente iniciar un trabajo de educación masiva para 
desmontar la lógica capitalista reproducida por cientos de miles y 
millones a través de los medios de comunicación. ‗Así como es de 
masiva la transmisión de contenidos deformadores de la conciencia, 
así de masiva debe ser la educación sobre el análisis crítico de los 
medios que reproducen ese sistema de injusticia‘. (MOVIMIENTO 
POR EL PERIODISMO NECESARIO, 2009, p. 5). 

h) E, finalmente, o PLOE, aprovado pela Comissão Permanente de 

Educação, Cultura, Esportes e Recreação, na seção plenária de 5 de agosto de 

2009, para consulta pública e informe para segunda discussão em plenária da AN 

(VENEZUELA, 2009g). 

 Essa segunda discussão do PLOE ocorreu na seção ordinária de 13 de 

agosto de 2009, prorrogada até o horário necessário para cumprir a agenda, 

conforme conta nos anais da AN (VENEZUELA, 2009h). A apreciação perpassou 

desde a denominação até cada um dos artigos. A seção contou com a presidência 

da AN, a cargo da deputada Cilia Flores, do vice-presidente da AN, Saúl Ortega, da 

deputada Maria de Queipo, presidente da Comissão de Permanente de Educação, 

Cultura, Esportes e Recreação e demais deputados da oposição ao governo e da 

situação, como se indicará mais à frente.  

 Interessa, aqui, procurar apreender, na emergência da lei, nessa segunda 

discussão, entre os dissidentes chavistas, portanto da oposição, e os deputados 

favoráveis à LOE/2009, como a temática da integração é abordada, que debate 

suscita, isto é, se suscita algum debate, qual o pronunciamento dos deputados sobre 

o tema, bem como se é relevante ou secundário. Isso porque, toda essa história 
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pregressa da discussão da LOE, exposta anteriormente, não incorporava o projeto 

fundamental da integração latino-americana que há muito já estava sendo discutido 

e praticado na política externa dos governos Chávez. 

Optou-se, então, por resgatar algumas passagens do debate desta seção, 

pois reveladoras da tônica que o permeia. Dentre elas está, por exemplo, a proposta 

do deputado Édgar Lucena de acrescentar bolivariana à nomenclatura do projeto: 

Lei Orgânica de Educação Bolivariana em atenção ao Libertador e resgatando o 

princípio que rege o Sistema Educativo  mas, conforme o deputado Carlos Escarrá 

Malavé, todas as leis são bolivarianas, porque o artigo 1º da Constituição fala da 

doutrina bolivariana. 

Dos deputados contrários à aprovação da LOE/2009 menciona-se Juan José 

Molina, o qual discorre que tanto o grupo parlamentar Podemos, quanto o grupo 

Frente Humanista votam contra: não estaria sendo cumprido o processo parlamentar 

e rechaçam a denominação atribuída à lei. O deputado Luis Tascón rebate: como 

não haveria argumentos de fundo (sobre o modelo educativo), nem de forma, 

apenas se contraria, como se os procedimentos estivessem sido violados, e afirma 

que o PLOE de 2001, aprovado em primeira discussão, foi debatido nos meios de 

comunicação, na AN (VENEZUELA, 2009h). 

O deputado Juan José Molina destaca que o atual projeto não foi discutido, 

levado a consulta popular, como estabelece o artigo 211 da Constituição, pois 

considera que o PLOE de 2001, imbuído no projeto de país, de desenvolvimento 

econômico e social do PDES para o período de 2001-2007, é distinto deste: em 

2007 (refere-se ao PPS para o período de 2007-2013) há uma nova ideologia e, por 

isso, esta lei que ―pretendem imponer ahora‖ tem valores distintos (VENEZUELA, 

2009h, p. 38). Também a deputada Pastora Medina explicita que esta lei não deveria 

ser socialista porque não há uma Constituição socialista. E distingue que o projeto 

de 2001 continha 127 artigos e o atual 55 e, além disso, não tem uma exposição de 

motivos, que enquanto nova lei requer, nem o informe: ―Por eso votamos contrario 

hasta en el título de la Ley‖ (VENEZUELA, 2009h, p. 43):   

Esta ley no fue discutida con sus autores fundamentales, los 
docentes. No fue discutido, si no lo conocíamos nosotros, menos 
ellos, no lo conocían los docentes, los trabajadores de la educación 
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tampoco, los profesores de educación universitaria tampoco, o sea, 
que la ley lo debatió. (MEDINA, 2010, p. 2)135. 

 Questionada acerca da integração latino-americana, se houve discussão e 

como foi à incorporação dessa temática na LOE/2009 ou se nas propostas que não 

foram consideradas havia menção a esse tema, Pastora Medina explicita que não 

houve debate:  

[…] en la constitución hay los principio de la pluriculturalidad y la 
integración está presente en nuestra constitución con los países 
hermanos porque volvió un proyecto Simón Bolívar, nuestro 
libertador. Esta integración se ha venido dando y luego a principio 
cuando el presidente Chávez propone parecer interesante el tema 
como se fue abordando el principio, pero luego la integración sirvió 
simplemente, no para fortalecerlo en los principios, en los valores, en 
la cultura de cada país, en apoyarlo, en complementarlo en las 
cosas, en la fortaleza que tienen para disminuir la debilidad  en los 
diferentes países, esto no ha servido para ellos. Sino que ha servido 
para fortalecer el liderazco del presidente Chávez es impulsar un 
proyecto socialista que no está contemplado en la constitución y en 
la ley […] la integración ha sido de manera desigual porque nosotros 
estamos financiando, los recursos de Venezuela se han venido 
financiando todo un conjunto de proyectos en los países 
latinoamericanos. […] Entonces, la integración como tal, nosotros 
reivindicamos todo los proyectos, todas las propuestas de integración 
que hizo Bolívar y el esfuerzo que hizo por liberar las cinco naciones 
de América Latina, de hacer un proyecto con Colombia, La Granada 
y fortalecer todo ese programa del fortalecimiento de la educación 
que se hizo con Simón Rodríguez, en Ecuador, en Quito, en estos 
países. Bueno, Bolívar hablaba de la Sulamérica, de Panamá, a su 
fuego, hasta el sur de Chile, pero lamentablemente lo que se está 
planteando ahora no es integración, está totalmente disdibujado del 
origen, de la esencia del pensamiento de Bolívar. (MEDINA, 2010, p. 
7). 

Interpretando o debate de 13 de agosto de 2009, é possível inferir que, 

enquanto a oposição esteve presente, à medida que cada artigo era apresentado e 

estava aberto às considerações, imediatamente a oposição rechaçava, 

categoricamente. Isso pode ser facilmente depreendido pelas falas do deputado 

Juan José Molina ou na posição do deputado Ismael García: a lei viola, no primeiro e 

em todos os artigos, a Constituição, impõe e controla (refere-se ao artigo que trata 

dos meios de comunicação), ―[...] esa Ley que ustedes pretenden imponer será sólo 

a sangre y fuego, será sólo por la via de la violéncia que los padres y madres de 

nuestros hijos se les podrá decir que un modelo de pensamiento único [...]‖ 
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 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 27/10/2010. Pastora Medina é deputada da oposição 
ao governo integrante da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esportes e Recreação. 
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(VENEZUELA, 2009h, p. 52). Não seria, no entanto, conforme o deputado Carlos 

Escarrá Malavé, mencionado onde, nem porque a Constituição estaria sendo 

violada; o mesmo reafirma que houve debates, discussões em todo o país e 

consultas com o povo que apontou as modificações a serem feitas. Nas palavras do 

deputado Carlos Escarrá Malavé, sobre o artigo 1º:  

¡Discutamos! O sea, ¿Qué significa un derecho humano fundamental 
de carácter colectivo? Esa es la discusión que tenemos que dar, o es 
que ustedes quieren seguir viendo a la educación como el derecho 
de una casta privilegiada dentro de la sociedad. A eso es a lo que le 
tienen miedo, porque quieren seguir viendo a la educación como la 
educación de unos pocos y nosotros creemos en la educación 
colectiva […] La discusión es, por supuesto, cómo incorporamos el 
sistema de misiones dentro de los subsistemas para lograr la mayor 
suma de felicidad posible en el pensamiento bolivariano […] ¿Qué es 
lo que le están objetando? Ah, ¿quieren que el Estado no sea el 
rector de la educación en Venezuela? ¿Quieren que la rectoría de la 
educación en Venezuela la sigan llevando los grupos de la burguesía 
y de la oligarquía? ¿Esa es acaso la objeción que no se dice y que 
está por detrás de todo esto? […]. (VENEZUELA, 2009h, p. 55). 

A deputada Iris Varela acrescenta que este é o projeto de lei mais discutido 

de toda a história da república venezuelana, pois já são sete anos que estariam 

discutindo, informação que o deputado Tomás Sánchez136 contesta, dizendo que um 

setor muito pequeno da população participou e que os compatriotas não tiveram 

acesso à lei. Nesse momento, em resposta, os visitantes presentes na AN mostram-

lhe a lei que teriam em mãos137. Conforme a deputada Maria de Queipo, houve 

consulta, registrada para quem queira consultar.  

Para o deputado Ricardo Gutiérrez a lei não estaria orientada a estabelecer 

um processo educativo no país, e sim um doutrinamento, implantar um pensamento 

(VENEZUELA, 2009h). Já o deputado Carlos Gamarra salienta que ―El problema de 

fondo es que nosotros planteamos que la función de la educación, la función rectora, 

es una función indeclinable del Estado‖ (VENEZUELA, 2009h, p. 73-74): 

[…] esa consigna que por allí va, por los medios de oposición: ‗con 
mis hijos no te metas‘ ‗con mi educación no te metas‘ ‗cada familia 
decide el tipo de educación que quiere para sus hijos‘; no es 
precisamente un planteamiento inocente, ni es un planteamiento 
alejado de un sustento ideológico-político; no es un planteamiento 

                                                 
136

 Dentre os deputados dissidentes estão, por exemplo, García Hermes, Wilmer Azuaje, Arcadio 
Montiel, Julio Ygarza, entre outros. 

137
 Consta nos anais que enquanto o PLOE era debatido na AN, fora desta houve confrontos entre 
parte da população que se manifestava favorável e os divergentes à aprovação. 
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incoloro, inodoro; no es un planteamiento químicamente puro que 
surgió de unos padres preocupados; no. Es un planteamiento 
filosófico, ideológico del modelo neoliberal. (VENEZUELA, 2009h, p. 
74). 

Também o deputado Deputado Oscar Figuera esclarece: 

[…] se trata de si nosotros vamos a aprobar una ley que mantenga 
los criterios de la dominación, que la educación siga sirviendo como 
instrumento para la dominación de la oligarquía, del imperialismo y 
de las trasnacionales, o si vamos a aprobar una Ley Orgánica de la 
Educación que sirva para la liberación y para la transformación de 
nuestro pueblo. Esta Asamblea y el Partido Comunista de Venezuela 
optamos por aprobar una Ley Orgánica de Educación que sirva para 
la liberación de nuestros pueblos, que sirva para que avance la 
revolución, que sirva para la transformación de la sociedad 
venezolana. Creo que ese es el centro del debate que tenemos por 
delante, creo que por allí como se dice, van los tiros, y, obviamente, 
como lo hemos oído en otras partes:  ninguna clase social ni sus 
expresiones políticas en el Parlamento hacen leyes para eliminar su 
privilegio, y obviamente, quienes hoy legítima o ilegítimamente se 
convierten en esta Asamblea Nacional en voceros de los sectores de 
la oligarquía y del capital, mal pueden defender una propuesta 
distinta que la que le sirva a los intereses del capital. (VENEZUELA, 
2009h, p. 77). 

O deputado Oscar Figuera rememora que em 2001 havia uma correlação de 

forças e em abril de 2002 se materializa a contraofensiva reacionária para tentar 

liquidar o processo em curso. Nesse momento seria aprovada, em primeira 

discussão, uma lei com essas características. Hoje a correlação de forças é outra e 

a favor dos interesses do povo, pois a revolução avançou e é preciso que, nas suas 

palavras, 

[…] se siga profundizando el carácter de esta Ley en la dirección de 
la liberación y en la dirección de crear las condiciones para romper 
con el dominio de la ideología burguesa, con el dominio de la 
ideología oligárquica, con el dominio de la ideología proimperialista, 
porque de eso se trata, la educación es un espacio para el debate 
ideológico y para el debate político […] el Partido Comunista de 
Venezuela votará el artículo 1, que está en discusión, y lo votará 
porque es parte de ese esfuerzo de construir un nuevo instrumento 
para la liberación, para la independencia, para la soberanía y para la 
construcción de la Patria nueva por la que tantos hombres y mujeres 
de la Patria venezolana regaron con su sangre el suelo de nuestro 
país […] la pelea es peleando. Vamos a aprobar esta Ley Orgánica 
de Educación para seguir construyendo la Patria soberana, la Patria 
Bolivariana, la Patria Revolucionaria en curso hacia el socialismo. 
(VENEZUELA, 2009h, p. 79-80). 

A deputada Aleydys Manaure expressa:  
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Bolívar cabalga ahora en las calles no solamente de Venezuela sino 
de América Latina, que cuando sale la consigna a la calle: ‗Alerta, 
alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina‘ sale un 
modelo educativo a la calle y también sale un modelo cultural a la 
calle. (VENEZUELA, 2009h, p. 86). 

Para o deputado Enrique Gonzáles, esse debate ―[...] nos llama a la reflexión 

sobre lo que queremos como país. Estamos en una lucha por un cambio de un 

modelo capitalista y vamos hacia una transformación de nuestra República, vamos 

en búsqueda de consolidar el Socialismo del Siglo XXI‖ (VENEZUELA, 2009h, p. 

87). É o que também aponta o deputado Eustoquio Contreras: o que está em jogo é 

a visão de país, Estado e sociedade entre a postura do governo e da oposição:  

Hablar de educación es hablar de principios y de valores, y es por 
esto que la ideología no puede estar ausente tampoco en la 
construcción de un proyecto de ley. Sobre todo, en la visión de 
proyecto bolivariano que está viviendo un eslabón fundamental en la 
transversalidad constitucional, porque no se puede crear una 
democracia participativa y protagónica, no se puede crear un hombre 
y una mujer nuevos en pensamiento, en solidaridad, en justicia, en 
moral y en amor a su patria, basando sus conocimientos y su 
formación en un sistema educativo creado para negar los valores de 
la humanidad. (VENEZUELA, 2009h, p. 95). 

Conforme a deputada Pastora Medina: não estão defendendo nenhuma 

política neoliberal. Já o deputado José Poyo considera a lei  

[…] un proceso realmente liberador donde el pensamiento 
colonialista, imperialista y neoliberal ya comienza realmente a 
erradicarse en este momento, dentro de lo que es el proceso de 
cambio de la sociedad venezolana y el nuevo Estado bolivariano que 
estamos construyendo. (VENEZUELA, 2009h, p. 104). 

E o deputado Carlos Escarrá Malavé incita:  

Lo que pedimos es que se quiten la careta, digan qué intereses 
defienden y hagan planteamientos, eso es lo único que estamos 
pudiendo. Entonces ustedes dirán: ―Artículo primero. La presente Ley 
tiene por objeto desarrollar los principios del capitalismo, los 
derechos de las oligarquías. El Estado no intervendrá en la 
educación, se le dejará a la Conferencia Episcopal, se le dejará a 
Globovisión…‖. Bueno, redáctenlo, plantéenlo y lo debatimos, lo 
discutimos, pero vamos a sincerar las cosas. (Aplausos) 
(VENEZUELA, 2009h, p. 111). 

Segundo a presidenta da AN, os deputados que representam a oposição 

―saben perfectamente cuál es el procedimiento para aprobar las leyes‖ e fazem seu 

trabalho, tratam de obstaculizar a aprovação (VENEZUELA, 2009h, p. 121).  
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Para o deputado Juan José Molina, sobre o âmbito de aplicação da lei, ―[...] se 

le va a hacer efectivo es a las personas que hoy en día no comparten el proyecto ni 

la línea general del plan socialista de Venezuela‖ (VENEZUELA, 2009h, p. 137). 

Por outro lado, com relação aos princípios e valores da educação, a deputada 

Carmen Álvarez argumenta que estes  

[…] tendrá una importancia trascendental en la educación 
venezolana, muy especialmente para la formación del hombre nuevo 
y la mujer nueva, el niño, la niña y el adolescente nuevos, quienes 
serán educados bajo la inspiración de la garantía de una educación 
humanística, laica, creativa, independiente, soberana, democrática, 
participativa y protagónica. (VENEZUELA, 2009h, p. 142). 

E, ao estar em consideração o artigo 4º, o deputado Ismael García explana: 

Entonces nosotros frente a una situación como la que usted nos 
plantea de no permitirnos, acorralarnos, de no permitirnos el debate. 
Bueno, nosotros le vamos a dejar el escenario para que ustedes 
terminen de aprobar su Ley, y así no convalidamos. (VENEZUELA, 
2009h, p. 157). 

Conforme a deputada Iris Varela: 

La oposición huye porque no tiene argumentos para rebatir la Ley, no 
aguantaron. Yo creo que fue la presencia de las glorias del Deporte 
Nacional lo que los hizo a ellos huir en el cuarto round. Entonces 
perdieron por knock out, no es que nosotros vamos a ganar la 
discusión de la Ley por forfait, es que le estamos ganando con 
argumentos, y ellos se quedaron sin palabras, sin argumentos y la 
única alternativa que les quedó fue abandonar el escenario. 
(VENEZUELA, 2009h, p. 157). 

No cenário apropriado para a confrontação de ideias, os deputados da 

oposição ao governo optaram por retirar-se (a deputada Aurora Morales compara 

com 2005, a retirada eleitoral). Após a oposição se esquivar do debate na AN138, os 

artigos continuaram na pauta de consideração e foram discutidos e aprovados, sem 

discordâncias substantivas quanto aos conteúdos. Constam interferências dos 

seguintes deputados, que permaneceram no debate: Iris Varela, Aurora Morales, 

Édgar Lucena, Jesús Álvarez, Simón Calzadilla, Maria de Queipo, Douglas Gómez, 

Laura Valls, Edgildo Palau, William Querales, Haydén Pirela, José Francisco Arrúe, 

                                                 
138

 Uma posição da direita venezuelana sobre a LOE/2009 aprovada pode ser apreendida a partir de 
Larralde (2009), ao sugerir que a imposição de qualquer utopia, por mais bela que seja, conduz 
inevitavelmente ao totalitarismo e para o qual a lei é incompatível com a ―prédica‖ socialista, o que 
denomina de fascismo del siglo XXI. As polêmicas quanto à lei permeiam o Estado Docente, a 
autonomia universitária, a doutrina bolivariana e o papel dos meios de comunicação. Sobre esses 
pontos, consultar: Venezuela (2009i). 
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Flor Ríos, Diluvina Cabello, Calixto Ortega, Rafael Ríos, Miguel Rojas, Tulio 

Jiménez, Oscar Figuera, Carlos Escarrá Malavé, Jenny Cedeño, José Albornoz, 

Ulises Daal, Reinaldo García, Orlando García, Osmar Gómez, José Poyo, Ángel 

Rodríguez, Manuel Briceño, Alberto Castellar, Juan Montenegro, Julio Moreno, Félix 

Leonett Canales, Geovanni Peña e Adel El Zabayar (VENEZUELA, 2009h). 

Dessa forma, sem maiores divergências, apenas destacam-se mais duas 

passagens do debate que se seguiu. As palavras do deputado Simón Calzadilla, 

sobre o Estado Docente:  

[…] nos plegamos y apoyamos esa posición, y desde las filas de 
Patria Para Todos vamos a defender la profundización del Estado 
docente, como una forma para superar la exclusión, para 
superar las grandes deficiencias que hoy tenemos y lograr una 
Venezuela, una América Latina unida, superior y poder dejarle a 
nuestros hijos y nietos la construcción y la orientación de una 
Venezuela que reivindique los grandes sacrificios de los próceres de 
nuestra independencia. (VENEZUELA, 2009h, p.  167). [grifos 
nossos]. 

E o deputado Carlos Escarrá Malavé argumenta: ―[...] la formación de las 

futuras generaciones, precisamente están para consolidar el socialismo y para 

consolidar un estado de felicidad social‖ (VENEZUELA, 2009h, p. 277). 

Como se vê, a temática da integração da América Latina não se faz presente 

nessa segunda discussão, não há divergências ou convergências, pois não suscita 

debate, mas, aliás, a oposição não se opunha a um ponto específico da lei – ainda 

que determinados pontos tenham sido mais polêmicos – senão à LOE/2009 como 

um todo. Essa ausência de discussão sobre o referido tema, pela oposição (partidos 

de direita) ao governo, explicita, por um lado, que não querem saber, que não 

interessa a integração da América Latina, mas a CAN, a ALCA. Por outro lado, a não 

discussão da integração também está presente na ideia de que a LOE/2009 não 

deve ser aprovada e que essa integração não serve à direita. Não há enfrentamento. 

Diretamente, a única menção, nessa discussão, que se faz à integração por 

meios educativos refere-se à equivalência e ao reconhecimento de títulos em nível 

superior. Na consideração do artigo 46, o deputado Félix Leonett Canales menciona 

o acordo de reconhecimento, entre os países da ALBA-TCP, dos títulos 

universitários não necessariamente equivalentes, mas que são válidos entre os 

países membros. Conforme Cilia Flores, esse acordo internacional e os demais 

tratados estariam previstos na lei (VENEZUELA, 2009h).  
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Em consequência do informe final apresentado pela Comissão Permanente 

de Educação, Cultura, Esportes e Recreação, sobre a incorporação das 

modificações aprovadas em segunda discussão na seção dos dias 13 e 14 de 

agosto do PLOE foi declarada sancionada a LOE/2009 e promulgada no dia 15. 

Com esses dados empíricos que indicam a história do debate, em suas minúcias, na 

sequência se aborda, especificamente, o texto da LOE/2009, identificando e 

analisando como se expressa a categoria de integração da América Latina.  

 

3.4.1 A integração da América Latina na Ley Orgánica de Educación de 2009 
 

A LOE/2009 é a referência norteadora da educação venezuelana na 

atualidade e, portanto, central para se pensar a integração latino-americana na 

educação. Enquanto base legal, define a orientação da educação, seus princípios e 

finalidades. Está organizada em sete capítulos, a saber, o Capítulo I das 

Disposições Fundamentais, o Capítulo II dos Corresponsáveis da Educação, o 

Capítulo III O Sistema Educativo, o Capítulo IV da Formação e Carreira Docente, o V 

Administração e o Regime Educativo, o VI Financiamento da Educação e o Capítulo 

VII Disposições Transitórias, Derrogatória e Final, num total de 50 artigos. 

Na LOE/2009, conforme o artigo 25, o sistema educativo está organizado da 

seguinte forma: 1) subsistema de educação básica, composta pelo: nível de 

educação inicial (maternal e pré-escolar; crianças de 0-6 anos); nível de educação 

primária (compreende 6 anos de duração e conduz à obtenção do certificado de 

educação primária); e nível de educação média (geral, com duração de 5 anos, e 

técnica, com duração de 6 anos; ambas conduzem à obtenção de título 

correspondente) e 2) subsistema de educação universitária: nível de graduação e 

nível de pós-graduação. Por sua vez, segundo o disposto no artigo 26, são 

considerados como modalidades de ensino: a educação especial, a educação de 

jovens, adultos/as, a educação em fronteira, a educação rural, a educação para as 

artes, a educação militar, a educação intercultural, a educação intercultural bilíngue 

e outras que sejam determinadas por regulamento ou por lei (VENEZUELA, 2009c). 

 Face ao ―Mapa Estratégico da Educação Bolivariana‖, implementado em 

2003, como mencionado anteriormente, entende-se que a organização desse 

sistema, na LOE/2009, tem estreita relação com aquele. O presente sistema 

incorpora na educação básica o nível de educação inicial, maternal e pré-escolar, 
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que atinge a infância. E, entende-se que, grosso modo, vai à direção de oficializar o 

que seguia em caráter experimental e em paralelo na prática139. Reconhece as 

Missões Educativas como meio para garantir a universalização da educação: ―El 

desarrollo institucional y óptimo funcionamiento de las misiones educativas para el 

acceso, la permanencia, prosecución y culminación de estudios de todas las 

personas, con el objeto de garantizar la universalización del derecho a la educación‖ 

(VENEZUELA, 2009c, p. 17). E também reconhece a figura dos Programas de 

Formação, desenvolvidos em nível superior nas Missões, como forma de autonomia: 

Planificar, crear, organizar y realizar los programas de formación, 
creación intelectual e interacción con las comunidades, en atención a 
las áreas estratégicas de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación, las potencialidades existentes en el 
país, las necesidades prioritarias, el logro de la soberanía científica y 
tecnológica y el pleno desarrollo de los seres humanos. 
(VENEZUELA, 2009c, p. 20).  

 O regime escolar para o subsistema de educação básica é de 200 dias 

letivos, divididos de acordo com as características de cada nível e modalidades do 

sistema educativo atendendo à diversidade, às especificidades étnico-culturais, às 

características regionais e ao que estabeleça o regulamento dessa lei. Esse 

regulamento e as legislações especiais deveriam ser sancionados e promulgados 

em até um ano após a promulgação da lei140.  

 Sobre o financiamento da educação, o artigo 50 estabelece que o Estado 

garanta um investimento prioritário de crescimento progressivo anual para a 

educação. E, tratando de financiamento, sobre a previsão de recursos, Mundó 

(2000) explicita que  

[…] a pesar de las críticas de los constitucionalistas sobre la 
introducción de aspectos programáticos o estratégicos, el texto 
constitucional plantea: ‗A tal fin, el Estado realizará una inversión 
prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas‘ (artículo 103). Esta propuesta 
contó con el consenso nacional, pues es preocupación de todos los 

                                                 
139

 O paralelismo de instituições, que são criadas pelo governo, tais como as Missões Sociais, 
atingindo distintas problemáticas, são formas de minar as instituições oficiais já existentes. 

140
 A LOE/2009 remete a mais de 20 leis especiais. O projeto de Lei Especial da Educação 
Universitária está em fase de discussão, pois foi derrogada, isto é, não foi sancionada pelo 
governo Chávez em 23/10/210. O projeto pode ser consultado no site da AN. Passado um ano da 
promulgação da LOE/2009, vale ressaltar que está em vigor o Observatório da LOE, uma instância 
popular de seguimento e controle de aplicação da lei, dentro das políticas de revisão, retificação, 
reimpulso e rapidez, aprovada pelo executivo nacional. Em 2010, havia Observatório instalado em 
Caracas, Zulia, Maracaibo, Miranda e Carabobo (ABN, 2010a; 2010b). 
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sectores sociales la acentuada disminución de la inversión estatal en 
el gasto educativo, así como las bajas proporciones presupuestarias 
que dedica para su funcionamiento ordinario. (MUNDÓ, 2000, p. 65). 

 Conforme o artigo 3º da LOE/2009, que dispõe sobre os princípios e valores 

que orientam a educação indicando como o conceito de integração aparece 

articulado à formação, a Lei 

[…] establece como principios de la educación, la democracia 
participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad 
entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de 
ninguna índole, la formación para la independencia, la libertad y 
la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la 
formación en una cultura para la paz, la justicia social, el respeto a 
los derechos humanos, la práctica de la equidad y la inclusión; la 
sustentabilidad del desarrollo, el derecho a la igualdad de género, el 
fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria e 
integración latinoamericana y caribeña. (VENEZUELA, 2009c, p. 
3-4) [grifos nossos]. 

 Esse local da lei, por tratar de princípios e valores norteadores da educação, 

revela sua centralidade na atualidade para pensar o projeto integracionista por meio 

da educação. Além disso, na lei, a discussão o Estado Docente, que não está na 

Constituição, mas está na LOE/2009, se vincula ao conceito de soberania do Estado 

sobre toda a sociedade e que lhe permite estabelecer mecanismos de integração e 

difundi-los na escola. O Estado Docente só pode ser pensado na perspectiva de ser 

soberano. Há um movimento de transição, como já visto, e o Estado, entende-se 

aqui, está consumando o que sempre quem detém a hegemonia consuma: a 

direção, inclusive para a educação. 

 A Lei, no artigo 5º, introduz a noção de Estado docente: 

[…] expresión rectora del Estado en Educación, en cumplimiento de 
su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano 
universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable, y 
como servicio público que se materializa en las políticas educativas. 
(VENEZUELA, 2009c, p. 4). 

 Essa noção não é recente, 

[…] la rectoria del estado, en la educación, hace un tema 
históricamente debatido en Venezuela, desde la década del cuarenta 
en adelante, ese tema es un tema debatido porque siempre los 
grupos opositores, fundamentalmente la derecha y la iglesia católica, 
han estado en contra de la rectoria del estado en educación porque 
lógicamente quieren que la rectoria del estado esté en manos 
privadas o en manos de la iglesia. (CASTELLAÑO, 2010, p. 4). 

 A definição de Estado docente está fundamentada em Figueroa (2006b):  
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El Estado interviene, por derecho propio en la organización de la 
educación del país, y orienta, según su doctrina política, esa 
educación. Depende la orientación de una escuela de la orientación 
política del Estado […] En efecto, en toda sociedad la educación 
sirve a elevados fines sociales, pero no le corresponde fijar 
autónomamente sus propias metas. Obedece su orientación a la 
sociedad donde actúa. Es la clase social que dirige el Estado y para 
cuyo servicio actúa éste la que orienta la educación.  (FIGUEROA, 
2006b, p. 27-28). 

  Essa compreensão está ancorada na conhecida passagem de Marx, de que 

na democracia burguesa quem controla os meios de produção impõe seu critério de 

classe sobre o resto da população:  

Los pensamientos de la clase dominante constituyen en todas las 
épocas los pensamientos predominantes, es decir, la clase que 
constituye el poder material dominante de la sociedad, constituye al 
mismo tiempo su poder intelectual predominante. La clase que tiene 
a su disposición los medios para la producción material, dispone con 
ello al mismo tiempo de los medios de la producción intelectual. 
(MARX apud FIGUEROA, 2006b, p. 28).  

 Parece, no entanto, na Venezuela bolivariana, incorrreto afirmar que é a 

classe dominante que está governando o Estado. Há um movimento popular, 

tensões de classe e indução de mudanças, que estão ligadas à orientação política 

dos governos Chávez. 

 Figueroa também recupera Lênin: 

Cuando más culto era el Estado burgués, más sutilmente mentía al 
declarar que la escuela podía mantenerse por encima de la política y 
servir a la sociedad en conjunto. La realidad de los hechos es que la 
escuela fue invertida en nada menos que un instrumento del régimen 
de clases de la burguesía. Su propósito era proveer a los capitalistas 
de lacayos obedientes y de inteligentes trabajadores… Públicamente 
declaramos que la escuela divorciada de la vida y la política es una 
mentira y una hipocresía. (LENIN apud FIGUEROA, 2006b, p. 29). 

 Por definição constitucional, o Estado venezuelano é democrático e social, de 

direito e de justiça e, dentro dessa definição, todos têm direito à educação 

(VENEZUELA, 2000a). Não é incompatível com o conceito de Estado Docente, ao 

contrário, vai ao seu encontro.  

 A educação é, para Figueroa (2006b, p. 38), ―[...] un fenómeno colectivo, y, 

como tal, está regido por las normas fijadas por el grupo social. Se expresa como 

una necesidad de la totalidad; y es por ello que el Estado determina los medios para 

satisfacerla‖, porque ―En las sociedades modernas […] la educación como función 
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pública esencial de la colectividad, está encomendada al Estado‖ (FIGUEROA, 

2006b, p. 40).  

 Além disso, para Figueroa (2006b, p. 47-48), a educação ―[...] mira al porvenir. 

La formación educacional responde a un concepto general del ciudadano que el 

Estado se forja‖ e ―es porque el Estado, la colectividad, le asigna a la educación 

carácter de acto público, en el cual va comprometida su propia estabilidad‖. Ou seja, 

a intervenção do Estado na educação se relacionada diretamente com sua 

permanência e estabilidade como organização (FIGUEROA, 2006c). Conforme 

Figueroa (apud SOLIS, 2005, p. 8), ―[...] la educación ha de ser en nuestro 

continente un camino para alcanzar la seguridad y la libertad y para fomentar hábitos 

de convivencia y cooperación‖. 

 Para Figueroa (2006b, p. 86), ―La intervención del Estado en materia de 

educación obedece a razones fundamentales, porque la enseñanza desempeña en 

las actividades de un país y en su destino, el más ingente papel, ya que en ello le va 

su seguridad y hasta su propia vida‖. E, portanto, se articula com a orientação 

política do próprio Estado, definida na Constituição.  

 O Estado toma para si a responsabilidade da educação, na direção de 

cumprir o que já estava disposto na Constituição, que no Título III Dos direitos 

humanos e garantias e dos deveres, no capítulo VI Dos direitos culturais e 

educativos, no artigo 102, explicita,  

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, 
es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como 
función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 
modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es 
un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 
potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 
personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración 
ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en 
los procesos de transformación social consustanciados con los 
valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y 
universal. El Estado, con la participación de las familias y la 
sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo 
con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley. 
(VENEZUELA, 2000a, p. 92-93)141. 
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 Para Mundó (2000, p. 63), este artigo constitucional segue o espírito da LOE/1980, que, no artigo 
4º, afirma: ―La educación, como medio de mejoramiento de la comunidad y factor primordial del 
desarrollo nacional, es un servicio público prestado por el estado, o impartido por los particulares 
dentro de los principios y normas establecidos en la ley, bajo la suprema inspección y vigilancia de 
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 Dessa forma, o Estado, ao assumir a educação como função de máximo 

interesse, dispõe o significado estratégico e prioritário dela nos planos, nas políticas, 

nos projetos e nos programas, tanto referente à educação formal como não formal, 

programas de estudo, planejamento, supervisão e administração, financiamento e 

com outras atividades estatais. 

 No artigo 6º da LOE/2009, que trata das competências do Estado Docente, 

define: as garantias atribuídas, tal como ―La gratuidad de la educación en todos los 

centros e instituciones educativas oficiales hasta el pregrado universitario‖; o que 

regula, supervisiona e controla, a exemplo ―El obligatorio cumplimiento de la 

educación en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, el idioma castellano, 

la historia y la geografía de Venezuela‖ (VENEZUELA, 2009c, p. 5-6); além do que 

planeja, executa, coordena políticas e programas: 

De desarrollo socio-cognitivo integral de ciudadanos y ciudadanas, 
articulando de forma permanente, el aprender a ser, a conocer, a 
hacer y a convivir, para desarrollar armónicamente los aspectos 
cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, y superar la 
fragmentación, la atomización del saber y la separación entre las 
actividades manuales e intelectuales. (VENEZUELA, 2009c, p. 7). 
 
De educación formal y no formal en materia educativa cultural, 
conjuntamente con el órgano con competencia en materia cultural, 
sin menoscabo de las actividades inherentes a su naturaleza y 
especificidad en historia y geografía en el contexto venezolano, 
latinoamericano, andino, caribeño, amazónico, iberoamericano y 
mundial. Así como en educación estética, música, danza, cine, 
televisión, fotografía, literatura, canto, teatro, artes plásticas, 
artesanía, gastronomía y otras expresiones culturales, con el fin de 
profundizar, enriquecer y fortalecer los valores de la identidad 
nacional como una de las vías para consolidar la autodeterminación y 
soberanía nacional. (VENEZUELA, 2009c, p. 8-9). 

 Também, enquanto competência, o Estado Docente promove, integra e 

facilita a participação social; promove a integração cultural e educativa regional e 

universal: a) no intercâmbio de teorias e práticas sociais, artísticas, de 

conhecimento, experiências, saberes populares e ancestrais, que fortaleçam a 

identidade dos povos latino-americanos, caribenhos, indígenas e afro-descendentes; 

b) ―Desde una concepción de la integración que privilegia la relación geoestratégica 

con el mundo, respetando la diversidad cultural‖; c) no reconhecimento e 

convalidação de títulos e certificados expedidos; d) para a independência e 

                                                                                                                                                         
aquel con su estímulo y protección moral y material‖. O artigo citado acima não menciona, no 
entanto, sobre a oferta privada da educação, o que é uma diferença substantiva.   
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cooperação da investigação científica e tecnológica; e) na criação de uma nova 

ordem comunicacional para a educação; e f) na autorização, orientação, regulação, 

supervisão e continuação dos convênios multilaterais, bilaterais e de financiamento 

com entes nacionais e internacionais de caráter público e privado, para a execução 

de projetos educativos em nível nacional (VENEUELA, 2009c, p. 9). 

 Isso revela a forma como a Venezuela busca promover a integração latino-

americana por meios educativos e culturais, algo que, na prática, o país já vinha 

desenvolvendo, no marco dos convênios de educação com Cuba e com outros 

países da ALBA-TCP, caso da Bolívia, Equador, Nicarágua e Dominica, entre outros.  

 O Estado venezuelano assume a educação como um processo central para 

promover, fortalecer e difundir os valores culturais desses povos, que vivem e atuam 

no continente, respeitando a diversidade cultural, e, entre outros aspectos, promove 

a integração cultural e educativa regional e universal, sob uma concepção de 

integração que privilegia a relação geoestratégica com o mundo. Essa passagem 

remete à compreensão das áreas geoestratégicas para a integração, definidas e 

apresentadas pelo PPS para o período de 2007-2013, como visto no capítulo 

anterior, ou seja, grosso modo, com países não alinhados aos Estados Unidos e aos 

ditames ianques, tais como Irã e Rússia, e com os países deste continente, na 

relação Sul-Sul, como forma estratégica de resistência e de luta anti-imperialista.

 Também, do fragmento acima, vale salientar que a discussão do respeito à 

diversidade cultural142, o bloco continental de massas mestiça cultural e 

etnicamente, latino-americana e caribenha, está mergulhada na luta de classes, 

aparece no contexto do enfrentamento de classe. Não se trata, como a pós-

modernidade postula, de naturalizar as diferenças, torná-las subjetivas e individuais 

e de converter a diversidade de culturas resultado da apropriação desigual dos bens 

materiais e culturais produzidos pela humanidade, em relativismo científico: 

A política das identidades apresenta a multiplicidade cultural como 
uma grande novidade pós-moderna, no entanto a diferença entre 
culturas, povos, etnias, sempre existiu. O avanço e a lógica do capital 

                                                 
142

 Preconizado pelo multiculturalismo, expressão da ideologia pós-moderna na educação, como 
forma de conter os conflitos sociais decorrentes das diferentes culturas e do preconceito racial e 
cultural. Para tal ideologia, as diferenças culturais devem ser relativizadas, porque entende que 
não há uma cultura que possa ser extensiva ao gênero humano. O multiculturalismo propõe o 
respeito à diversidade (heterogeneidade do ―mundo pós-moderno‖, no qual os conhecimentos 
devem ser pragmáticos e localmente referendados) como maneira de superar os conflitos entre as 
pessoas (SBARDELOTTO, 2009). 
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destruíram e continuam a destruir as culturas dos povos, e 
reconstruir uma nova noção de pertencimento: a universalidade do 
capital, do consumo e da mercadoria, utilizando-se desse expediente 
da defesa da diversidade cultural como forma de manter fragmentada 
a classe trabalhadora e assim impossibilitar um luta coesa dos 
trabalhadores contra o capital. Ao Estado capitalista interessa lidar 
com reivindicações setorizadas, do que enfrentar o povo em sua 
unidade, por isso, preconiza um currículo multicultural, que no campo 
educacional, enfatiza e reafirma a existência e o respeito aos 
diferentes grupos em detrimento da compreensão de totalidade. 
(SBARDELOTTO, 2009, p. 67). 

 O multiculturalismo encerra uma contradição: não se trata de negar a 

diversidade cultural, e sim compreender que, de acordo com Callinicos (2004 apud 

SBARDELOTTO, 2009), a luta em grupos divididos e fragmentados não colabora 

para a superação da causa da divisão da classe trabalhadora: o capitalismo. E que, 

segundo Ahmad (2002 apud SBARDELOTTO, 2009), fragmentando as lutas em 

grupos setorizados, cria-se a facilidade para o Estado manipular os trabalhadores, 

pois os grupos isolados não unificam sua luta por um objetivo comum de superação 

da exploração do trabalho. 

 Além dos aspectos já mencionados, a LOE/2009, no artigo 14, em 

conformidade com o disposto na Constituição, reitera que educação é um direito 

humano e um dever social fundamental, é democrática, gratuita e obrigatória.  

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental 
concebida como un proceso de formación integral, gratuita, laica, 
inclusiva y de calidad, permanente, continua e interactiva, promueve 
la construcción social del conocimiento, la valoración ética y social 
del trabajo, y la integralidad y preeminencia de los derechos 
humanos, la formación de nuevos republicanos y republicanas para 
la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 
transformación individual y social, consustanciada con los valores de 
la identidad nacional, con una visión latinoamericana, caribeña, 
indígena, afrodescendiente y universal. La educación regulada por 
esta Ley se fundamenta en la doctrina de nuestro Libertador, en 
la doctrina de Simón Rodríguez, en el humanismo social y está 
abierta a todas las corrientes del pensamiento. La didáctica está 
centrada en los procesos que tienen como eje la investigación, la 
creatividad y la innovación, lo cual permite adecuar las estrategias, 
los recursos y la organización del aula, a partir de la diversidad de 
intereses y necesidades de los y las estudiantes. La educación 
ambiental, la enseñanza del idioma castellano, la historia y la 
geografía de Venezuela, así como los principios del ideario 
bolivariano son de obligatorio cumplimiento, en las instituciones 
y centros educativos oficiales y privados. (VENEZUELA, 2009c, 
p. 12) [grifos nossos]. 
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Dessa passagem depreende-se o conceito de educação, presente na lei, bem 

como se explicita em que se fundamenta a educação venezuelana, enquanto uma 

educação bolivariana, em seus distintos níveis e modalidades. O artigo citado acima 

é consoante o artigo 107 da Constituição de 1999, que indica que é obrigatório o 

cumprimento, nas instituições públicas e privadas, até o nível médio diversificado, o 

ensino da língua espanhola, a história e a geografia da Venezuela, assim como os 

princípios do ideário bolivariano. O que, não é difícil de concluir, está em sintonia 

com os princípios filosóficos do atual governo. 

 Sobre a língua materna, cabe aclarar que, em termos linguísticos e 

comunicacionais, se prefere, em muitos casos, ainda, ―‗pensar, leer y soñar en 

inglés‘ (como criticaba Mario Briceño-Iragorry), a beber primero de las propias 

fuentes que han venido nutriendo nuestro imaginario colectivo, que incluye no sólo el 

castellano sino las ricas e innumerables lenguas originarias‖ (SOLIS, 2005, p. 8). 

 O artigo 15 aborda as finalidades da educação: 

Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno 
ejercicio de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad 
democrática basada en la valoración ética y social del trabajo 
liberador y en la participación activa, consciente, protagónica, 
responsable y solidaria, comprometida con los procesos de 
transformación social y consustanciada con los principios de 
soberanía y autodeterminación de los pueblos, con los valores de la 
identidad local, regional, nacional, con una visión indígena, 
afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal. 
(VENEZUELA, 2009c, p. 12). 
 
Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la 
participación protagónica y el fortalecimiento del Poder Popular, en la 
democratización del saber y en la promoción de la escuela como 
espacio de formación de ciudadanía y de participación comunitaria, 
para la reconstrucción del espíritu público en los nuevos republicanos 
y en las nuevas republicanas con profunda conciencia del deber 
social. (VENEZUELA, 2009c, p. 12-13). 
 
Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico 
con conciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio por los valores 
patrios, valorización de los espacios geográficos y de las tradiciones, 
saberes populares, ancestrales, artesanales y particularidades 
culturales de las diversas regiones del país y desarrollar en los 
ciudadanos y ciudadanas la conciencia de Venezuela como país 
energético y especialmente hidrocarburífero, en el marco de la 
conformación de un nuevo modelo productivo endógeno. 
(VENEZUELA, 2009c, p. 13). 

 E, dentre outras finalidades, destaca-se:  
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Impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la 
perspectiva multipolar orientada por el impulso de la 
democracia participativa, por la lucha contra la exclusión, el 
racismo y toda forma de discriminación, por la promoción del 
desarme nuclear y la búsqueda del equilibrio ecológico en el mundo. 
(VENEZUELA, 2009, p. 13) [grifos nossos]. 

 Esse fragmento permite localizar um entendimento de integração da América 

Latina que se pauta numa perspectiva multipolar e se orienta, entre outros aspectos, 

pelo impulso da democracia participativa e protagônica, particular à realidade da 

Venezuela, que amplia os mecanismos de participação direta do povo venezuelano, 

para além dos clássicos que vigoram no liberalismo, como já visto. Além disso, há 

também novas formas de organização popular, tais como os Conselhos Comunais e 

a emergência das Comunas. Esses novos mecanismos de participação demandam 

novas relações entre Estado e sociedade. 

 Tematizando o termo multipolar, pode-se verificar que o multipolarismo é 

entendido, segundo Uharte (2008, p. 151), como ―la configuración de varios espacios 

de poder mundial, que limiten e incluso rompan el dominio absoluto del imperialismo 

yanqui‖, dada a hegemonia estadunidense, unipolar, após a queda da URSS e do 

Pacto de Varsóvia. Com base nesse entendimento, conforme assinalado nos 

capítulos anteriores, para Uharte (2008), a Venezuela amplia relações com 

diferentes países: China (que tem se convertido em um sócio comercial importante, 

na área de tecnologias – em termos de independência e soberania tecnológica, 

menciona-se a construção do Satélite Simón Bolívar, por parte dos dois países – 

indústria petroleira, siderurgia, construção, setor têxtil e transporte, entre outros), 

Rússia (cooperação e acordos em matéria de petróleo, gás, alumínio e militar) e Irã 

(convênios petroleiros, industriais, de minérios, agrícola e de transporte). 

 Outro entendimento, em parte consoante, é o que 

[…] no existe un sólo polo. Un sólo polo dominante, que en este 
momento es del imperio norte americano, bueno, unido con el 
imperialismo que dependen como caso de los países europeos del 
occidente ¿no? Entonces la idea realmente que existan varios polos 
en el mundo, entre ellos el polo latinoamericano, polo de desarrollo y 
que esos polos sean libres […] Si tú hablas de multi está hablando 
del polo que se derivan del capitalismo, por ejemplo, o que se 
derivan del socialismo. Entonces cuando tú hablas pluri está 
hablando de distintos polos que pueden tener distintos punto de 
vista. (CASTELLAÑO, 2010, p. 10).   
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  O trabalho por um mundo pluripolar está vinculado à integração com polos de 

desenvolvimento e sem dominação. O termo multipolar implicaria vários polos 

derivados de um núcleo, já o termo pluripolar remeteria a polos que se relacionam e 

admite núcleos distintos, o que leva à ideia de que as revoluções podem relacionar-

se, entrelaçar-se e unir-se. Chávez vai à Rússia, à Bielo Rússia, ao Irã, à Síria, à 

Líbia, à China para estreitar relações (Irã e Líbia, por exemplo, são observadores da 

ALBA-TCP).  

 O dispositivo da LOE/2009, citado anteriormente, que associa à integração da 

América Latina as finalidades da educação venezuelana dimensiona a envergadura 

dessa tarefa, que compõe o entendimento bolivariano do processo integracionista. 

Essa integração, realizada também por meios educativos, permeia a formação do 

sujeito histórico em valores determinados, o que remete, por exemplo, ao caráter 

das Escolas Bolivarianas. Seria, então, a LOE/2009 um instrumento pedagógico 

para a difusão da integração latino-americana? 

 Nessas passagens da lei que fazem menção à integração latino-americana e 

que se vinculam à perspectiva bolivariana, entende-se que essa categoria não é 

secundária, pois articula-se à visão que fundamenta a educação venezuelana. E, 

principalmente, porque não se inscreve em qualquer capítulo ou artigo, mas entre as 

finalidades da educação daquele país em impulsionar a integração latino-americana. 

Cabe, pois, estar atento às leis especiais, como desdobramentos legais, em 

consequência da LOE/2009, já que deverão aprofundar os aspectos delineados na 

referência marco da educação nacional. 

 Por conseguinte, nesse processo recente, vale mencionar a percepção de 

alguns sujeitos sociais que participaram e vivenciam a história da educação 

venezuelana. Conforme determinado entendimento, 

[…] el proceso bolivariano repone a un concepto de espacio y de 
tiempo […] recobre al concepto de la identidad nacional, la identidad 
latinoamericana y caribeña y la identidad universal, entonces eso 
repone a una concepción de la educación más allá de lo inmediato 
[…] sino que transciendo en el espacio y en tiempo […] porque la 
educación no es solamente lo que se aprende en la escuela, lo que 
se organiza y se dramatiza en los planes de estudio sino que todas 
las relaciones sociales, no hay forma de aprender protagonismo en 
las tomadas de decisiones si no es en esta relación dialéctica entre la 
escuela y la comunidad, entre la comunidad y sus ciudadanos y la 
constitución crea los mecanismos al redor de los cuales tú puedes 
jugar con esas formas de soberanía […] rescata la soberanía popular 
como parte fundamental de la escuela, de la comunidad y de la 
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escuela y de todos los espacios que tienen que ver con la relación 
educativa y cultural del país. (QUEIPO, 2010, p. 3-4)143. 
 
[…] el objetivo fundamental de nuestra educación es como debe 
responder la educación, primero a la concepción de ser humano, el 
desarrollo humano, no del desarrollo de la cosa de la mercancía, no, 
el ser humano como una cosa propia del neoliberalismo, sino como 
reivindicar los valores humanos […] no solamente la filosofía sino 
como toda la estructura. (QUEIPO, 2010, p. 6). 

 Na Venezuela o processo tem legalidade e legitimidade,  

[…] es una construcción de la soberanía popular como fuerza 
impulsora de la voluntad, de la democracia directa para romper con 
la verticalidad de los sistemas de poder y poder le devolver 
originariamente al pueblo lo que es del pueblo. Que había sido 
desplazado por el estado burgués, por el estado liberal. El estado 
liberal, le dijo, la decisión la tomó yo, como un sistema de poder de 
arriba hacia abajo, en este sistema nosotros decimos vamos a 
construir, tenemos que desarrollar una nueva cultura es obvio porque 
venimos. Estamos haciendo la transición de una cultura del poder 
vertical, por una cultura del poder horizontal. Y para eso la 
educación, la cultura y la educación que estoy hablando en ese 
lenguaje más integrador, que no lo recogió la constitución. (QUEIPO, 
2010, p. 7). 

 E assevera ―la cultura y en la educación como parte fundamental del cambio 

de una praxis‖ (QUEIPO, 2010, p. 9):  

[…] la educación crea cultura y reproduce la cultura. Entonces, tú no 
puedes separar la cultura de un pueblo de una nación, de una 
sociedad […] de la educación […] el  Estado promueve la integración 
cultural y educativa, regional y universal […] no se puede ver esto sin 
todo el contexto y verlo integrado a todo los demás que plantea la 
ley. Verlo en coherencia con los fines de la educación, verlo en 
coherencia con esa integración que está permeada de todo un 
bagaje, el plan Simón Bolívar. Con la concepción ética del trabajo, 
con la nueva concepción socio productiva, con todo eso total, la 
concepción del trabajo, con una nueva concepción de la vida. 
(QUEIPO, 2010, p. 12). 

 O Estado promove a integração educativa e cultural, expressa na LOE/2009, 

articulada como um dos fins da educação e também com toda a bagagem da lei, 

com a concepção de Estado, de vida e socioprodutiva. A integração latino-

americana e caribenha é uma consequência da consecução do projeto e não está 

isolada, mas integrada a todo o processo, que desde a Carta magna tem promovido 

estruturas para realizá-la. 
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 Entrevista concedida ao autor em Caracas, 6/10/2010. Maria de Queipo é deputada e 
coordenadora da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Recreação. 
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 A LOE/2009 emerge após 10 anos de Constituição. O PEN daquele momento 

não representa o atual projeto de nação. O contexto golpista seria favorecido pelo 

slogan de la oposición, ―‗con mis hijos no te metas‟, eso desarrolló en el 2000, 

porque en el 2002 fue el golpe. Entonces entre el 2000 y 2002 aparecieron las 

primeras líneas del proyecto educativo, del cambio del proyecto educativo por  la vía 

de la realidad, la concepción bolivariana de la educación‖ (QUEIPO, 2010, p. 13). 

Nessa época os deputados do MVR não eram a maioria na AN. 

 Desde a Constituição, os instrumentos para concretizar a integração têm sido 

a UNASUL, a ALBA-TCP, os Encontros da África e América Latina, com base na 

relação Sul-Sul, e o MERCOSUL, que a Venezuela tem ―abortado‖ por causa desses 

outros mecanismos. Logo, ―todo eso contribuye a la conformación del mundo 

multipolar y no un mundo unipolar, o sea como una nueva cultura educativa, que se 

deriva de una concepción de la integración que nos conduce a plantear que es 

posible hacerlo‖ (QUEIPO, 2010, p. 14).  

 No PPS, o projeto estratégico é a integração latino-americana e caribenha, a 

cooperação solidária. E inclui o reordenamento territorial da nação por espaço 

estratégico para potencializar as regiões, a distribuição do poder (vice-governadores 

estratégicos no político e no territorial), ou seja, com mecanismos e prática sociais e 

políticas que permitem desenvolver integração: 

Si nosotros a través de la cultura y la educación [universitária e 
básia] no caminarnos a la  construcción de un nuevo espacio para el 
encuentro y la recreación de todos esos pueblos […] no estaríamos 
haciendo nada. Porque nosotros haríamos aquí, ustedes harían allá y 
cada uno haría en su espacio sin una articulación en que tenemos 
identidad y donde tenemos la diversidad. (QUEIPO, 2010, p. 15). 

 Sobre o enfrentemento com a oposição, de projetos em confronto,  

[…] no hay que educar para el mercado […] para el individualismo 
[…] Ahora como me lo van a formar […] para afrontar el mercado, 
frente a la concepción, o sea, ellos implícitamente y explícitamente 
por una nueva concepción […] Frente a una concepción neoliberal y 
una concepción humanista. Defensora de los valores de la 
constitución, que ir más allá de eso. Soberanía, autodeterminación, 
independencia, educar integralmente el sujeto, considerar los sujetos 

y no objetos. (QUEIPO, 2010, p. 19)
144

. 

 E salienta que a oposição não obstaculizou, particularmente, a integração.  

                                                 
144

 Sobre esse aspecto, o PPS, baseado nas correntes mais avançadas do marxismo, tem como 
fundamento Mészáros, que orienta esse ―humanismo recriado‖, para a construção do Socialismo 
do Século XXI. 
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[…]  en el fondo sí, porque en fondo hay que cuestionar los modelos 
que estaban funcionando la  integración. Era mirar hacia el imperio, 
no era mirar hacia al sur. Porque en el fondo hay concepción del sur, 
de dominación, no queremos una independencia del sujeto crítico, 
una formación alternativa a lo que está pasando en esto que es mi 
modelo, mi modelo es reproducir, el modelo neoliberalismo es 
reproducir sus valores y nosotros estamos planteando los valores a 
lo largo de la vida. Esto en definitiva y se marca en una concepción 
no solamente de Venezuela como sociedad, hay aquí una 
concepción geoestratégica que involucra la integración. (QUEIPO, 
2010, p. 19). 

 A integração da América Latina e Caribe está entre as finalidades da 

educação na LOE/2009, pois as leis devem permitir o desenvolvimento dos 

mandatos constitucionais. A política externa não está desvinculada do que se quer 

como país: ―Es por primera vez que existe una política exterior nuestra y hay que 

entender que la política exterior de cualquier país, es una política pública y es una 

política que, a su vez se vincula, se articula con la política interior‖ (CASTELLAÑO, 

2010, p. 7): 

[…] dentro da ley de orgánica de educación […] tiene, lógicamente, 
que aparecer la integración y dentro de las políticas de cada uno de 
los Ministerios tiene que aparecer la integración, porque hay que 
formar a la población para la integración ¿verdad? Y nosotros no 
estamos suficientemente formados para la unión y para la integración 
porque estamos históricamente acostumbrados a la desunión, 
estamos acostumbrando a estar separado, fragmentado […] ahora 
eso es un trabajo de formación […]. (CASTELLAÑO, 2010, p. 12). 

 É, portanto, um trabalho de interiorização, desde a educação inicial até a 

formação de professores, do que significa união dos povos latino-americanos e 

caribenhos, pelo que somos e temos. A América Latina ensaiou uma suposta 

integração, imposta e centrada nas relações comerciais. A Constituição venezuelana 

expressa uma nova concepção de integração latino-americana, fundamentada em 

Bolívar, na união dos povos, 

[…] para ser una gran potencia mundial y allí hace si nosotros nos 
ponemos a ver los recursos de todo tipo que tenemos y lo que 
pudiéramos lograr, si estuviésemos unidos y se realmente fósemos 
una potencia, quizás […] no para dominar, sino sí realmente para 
que estuviéramos una posición de no dominados en el mundo […]. 
(CASTELLAÑO, 2010, p. 8). 

 É válido mencionar que, de fato, no que cabe à educação para a 

concretização dessa interiorização, há muito que avançar:  
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[…] no hemos avanzado hacia la transformación del currículo […] 
independientemente que hablemos de una ley, la escuela sigue 
formando todavía conforme un modelo viejo […] hemos avanzado 
muy poco. Y quizás un día que vamos hacerlo, tenemos  una 
invasión […] un cuerpo militar al día siguiente […] todavía este salto 
radical no lo hemos dado […] Está en la Constitución y en la ley. 
Pero emplazado en el modelo curricular en los contenidos, ahí aún lo 
hemos dado el salto definitivo. Porque incluso las oligarquías te 
niegan los próceres de la independencia, te niegan a Bolívar, te 
niegan a los símbolos patrios […] Porque siguen negando el 
pensamiento bolivariano, que sería un instrumento del modelo 
curricular. Negar a Bolívar es negar la condición nacional. Y es decir, 
bueno, soy transnacional. Nosotros somos internacionalistas, o 
vamos a decir Bolívar, sino vamos a decir Obama. (MORENO; 
RODRÍGUEZ, 2010, p. 9-10). 

 Começar a transformação curricular conforme a LOE/2009 traria um 

argumento a mais para que a direita se arme contra o governo. É preciso avançar, 

mas a mudança educacional precisa se dar de fora da escola para dentro. A 

educação pode contribuir para consolidar a mentalidade revolucionária no curso das 

circunstâncias concretas, alterando a forma de pensamento, negando a 

conservação.  

 Salienta-se, por fim, a importância da integração latino-americana para que a 

transição ao socialismo saia vitoriosa, a necessária vinculação para avançar à 

superação, por isso a nação não pode se fechar em si mesma:  

[…] nosotros tenemos una visión de que es necesario compartir con 
los compañeros latinoamericanos la propuesta nuestra y ahí impulsar 
esta propuesta en donde se quiera impulsar […] Porque en la medida 
en que nosotros lo impulsemos a nivel de latinoamérica, nosotros nos 
vamos a hacer más fuertes. Porque el error es  entender que 
nosotros podemos ser una superpotencia encerrados en las cuatro, 
en la territorialidad de Venezuela y no establecer vinculación con las 
repúblicas latinoamericanas que nos van a permitir avanzar hacia el 
Socialismo del Siglo XXI. (MORENO; RODRÍGUEZ, 2010, p. 15). 

 Esses apontamentos indicados nas entrevistas sugerem novos 

enfrentamentos de classe na realidade venezuelana e a possibilidade de avanços 

substanciais para a classe trabalhadora latino-americana e caribenha. Eles 

reafirmam o que está expresso na LOE/2009 e apontam para a necessidade de 

transformação curricular da educação bolivariana na Venezuela, a partir do 

movimento das transformações econômicas, sociais, políticas e culturais que o país 

vivencia. A integração latino-americana está imersa nesse processo de mudança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

La unidad de los pueblos de Nuestra América contra al imperialismo,  
es la columna vertebral del proyecto de emancipación.  

Nadie libera a otro y nadie puede liberarse solo.  
Los pueblos se liberan en comunión,  

es la gran lección de la historia latinoamericana. 
 

Che. 

 

 No momento de definição do projeto desta pesquisa dissertativa evidenciou-

se que este trabalho estava permeado pelo ―espectro‖ da integração latino-

americana que ronda o continente. Seu desenvolvimento moveu-se na inquietação 

do desenrolar revelador que esse espectro adquire na educação escolar bolivariana 

da Venezuela do século XXI. O sentimento de pertencimento à nossa América e a 

―contaminação‖ da pesquisadora pelo legado histórico de uma história 

integracionista ainda por fazer – parafraseando Martí (apud PIVIDAL, 2009, p. 19): 

―Lo que Bolívar no hizo, está todavía por hacer en América‖ – trouxe consigo imerso, 

neste turbilhão de conhecimentos, o emaranhado simbólico que o tema desperta. O 

pesquisador deve evitar as pré-noções no envolvimento com o tema da pesquisa. Ao 

mesmo tempo, porém, sabe-se que a escolha do objeto de pesquisa não é neutra, 

nem mesmo desprovida de interesses, e sim, ligada a escolhas subjetivas, políticas 

e ideológicas. A aproximação e o envolvimento com um determinado objeto não 

dispensa o compromisso com o rigor científico e a busca por se aproximar o máximo 

possível da realidade concreta. Trata-se de ver com olhos livres145 o que ―nos 

molda‖, que se revela na história e na luta de classes, a partir das contribuições 

realizadas a partir da e para a América Latina, pois o Sul também existe146.  

 Assim, ao concluir provisoriamente este estudo, uma vez que a realidade não 

se esgota numa pesquisa e que a apreensão de dado objeto tem sempre apontado a 

necessidade de novas investigações, o que se observa é que a educação escolar 

bolivariana da Venezuela, no período de 1999-2009, expressa o tema da integração 

latino-americana. Esse ―expressa‖ se revela concretamente em orientações 

                                                 
145

 Da passagem de Oswald de Andrade, em Manifesto Poesia Pau-Brasil, 1928: ―Nenhuma fórmula 
para a Contemporânea Expressão do mundo. Ver com olhos livres. [...] O contrapeso da 
originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica‖.  

146
 Como versa o poema de Mário Benedetti, ―[...] mas aqui em baixo, abaixo perto das raízes, é onde 
a memória nenhuma recordação omite e há quem se recuse de morrer e há quem se esqueça de 
viver e assim entre todos se consegue o que era um impossível que todo mundo saiba que o sul 
também existe‖. 
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filosóficas do Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano, no caráter das 

Escuelas Bolivarianas, em objetivos e conteúdos curriculares do Liceu Bolivariano, 

no Sistema Educativo Bolivariano, na definição do que é o Estado Docente e como 

finalidade da educação na LOE/2009, ou seja, expressa nos diferentes documentos 

oficiais e legais analisados e apresentados. E, aliás, não apenas em documentos 

educacionais, como em outros documentos analisados no corpo do trabalho.  

 A orientação integracionista, como parte do ideário bolivariano, está presente, 

inicialmente, na base legal venezuelana, qual seja, na Carta magna aprovada em 

1999. Também consta nos programas de governo e, posteriormente, no PDES e no 

PPS. Com base no exposto no segundo capítulo, poder-se-ia dizer que, embora o 

preâmbulo constitucional e alguns artigos expressem o tema da integração latino-

americana, de forma ampla e aberta a proposições futuras, pois se trata de uma 

orientação marco, os primeiros programas de governo: o Programa Econômico de 

Transição 1999-2000, o Programa Econômico 2000 e o Programa Econômico 2001, 

desenvolvem apenas parcialmente esse aspecto. Isso em parte se deve à 

instabilidade tanto econômica quanto política por que o país passou, 

especificamente entre 1999-2003.  

 A categoria integração da América Latina adquire uma mudança significativa 

após este período. O PDES já sinalizava a necessidade de um ―mundo multipolar‖, 

que seria aprofundada no PPS. Ainda em vigência do primeiro plano, a Venezuela 

direcionaria sua orientação integracionista, ao entender como nefastos os acordos 

bilaterais estabelecidos no âmbito da CAN, vinculados aos Estados Unidos, e, em 

2006, se retira do bloco, para pleitear sua entrada no MERCOSUL. A rigor, esta 

seria uma estratégia política, a fim de dinamizar a economia não apenas 

venezuelana, mas benéfica também aos países que compõem esse bloco. Na 

verdade, além de ampliar a margem de países com quem mantém relações, 

buscaria, conforme expresso no PPS, participar da construção de um ―novo 

MERCOSUL‖ (VENEZUELA, 2007a). A mudança política quanto à vinculação a 

determinados mecanismos integracionistas não rompe, contudo, com o suporte 

teórico que o país afirma enquanto integração. O que guia o processo de integração 

que a Venezuela leva a cabo, articulada internamente com a Revolução Bolivariana 

e externamente em particular via ALBA-TCP, é sempre uma decisão política, quer 

anti-imperialista, ou, como a partir do PPS, também anticapitalista. Conforme Villa 

(2007 apud LOPES; HITNER, 2009), a Venezuela concebe a integração em bases 
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econômicas e políticas, como um processo anticapitalista, coerente com sua visão 

do Socialismo do Século XXI. 

 A política anti-hegemônica dos governos Chávez requer uma maior 

integração latino-americana como forma de se firmar no cenário internacional 

(LOPES; HITNER, 2009). Por isso, a partir de 2001, o governo procura aprofundar 

as relações com os países da região. Assim, à medida que se ampliam e se 

diversificam as relações externas venezuelanas haveria um maior suporte para a 

construção do Socialismo do Século XXI. Daí se entende a origem da aproximação 

com Cuba. As diversas formas de retaliação internacional que a Venezuela vem 

sofrendo nos últimos cinco anos, fabricados a partir das constantes falácias da 

guerra midiática que o país tem enfrentado, objetivam convencer a opinião pública 

internacional e posicioná-la a favor da mídia golpista e da burguesia local.  

  O PPS dedica um espaço significativo à integração latino-americana, pois 

esta é parte essencial da política externa venezuelana. Também estabelece o 

substrato teórico dessa integração de caráter bolivariano: solidariedade, 

complementaridade e cooperação. Uma orientação de integração latino-americana e 

caribenha desenvolvida a partir de princípios distintos da lógica liberal, apesar da 

histórica presença energética, em razão do potencial venezuelano petroleiro. Por 

isso, o PPS não expressa centralmente uma integração comercial, mas, sim, uma 

proposição integracionista que envolve o econômico, o político, o social e o cultural. 

A partir desses elementos infere-se que a categoria e os mecanismos de integração 

da América Latina podem ser instrumentos efetivos de construção do projeto 

venezuelano do Socialismo do Século XXI. 

 No nível da política externa, a Venezuela procura concretizar o que está 

expresso no PPS. Atua na direção da ALBA-TCP em defesa da integração latino-

americana, que, além de solidária, cooperativa e complementar, incorpora o conceito 

de justiça. Os outros mecanismos integracionistas a que está vinculada, como a 

UNASUL, CELAC, MERCOSUL, compõem o que a Venezuela entende como 

integração, embora não na mesma dimensão que na ALBA-TCP, até porque essa 

dimensão é resultado dos confrontos de forças no interior de cada mecanismo 

integracionista, que dão a direção e em razão disso a Venezuela não tem a mesma 

possibilidade de intervenção. Isso não significa secundarizá-los ou desconsiderá-los, 

mas entender a correlação de forças e identificar quem detém a hegemonia no 

interior dos mecanismos integracionistas. Além disso, pode ser uma chave à 
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sobrevivência da ALBA-TCP, que não sobreviverá sozinha nem construirá 

isoladamente outro projeto de sociedade. Por isso, os mecanismos de integração 

podem ser instrumentos de difusão do Socialismo do Século XXI. 

 Como visto no primeiro capítulo, a ALBA-TCP é uma proposta de integração 

dos povos, Estados e movimentos sociais que vivem e atuam na região, sendo 

desenvolvida há alguns anos. Essa aliança, segundo Wansetto (2008), tem tido 

espaço em governos que passaram a adotar políticas antiliberais e anti-imperialistas 

e uma significativa aproximação desses países também com o governo cubano. E, 

por conseguinte, se persegue politicamente a derrota definitiva da influência 

estadunidense na América Latina.  

 A globalização é compatível com o projeto ―integracionista‖ da ALCA e dos 

TLCs, que querem a partir de fora incorporar e submeter economias menores. De 

acordo com Estay (2001), a integração dos anos 1950 a 1970 propiciava as 

condições para a ampliação dos mercados e para novas etapas do processo de 

substituição de importações, como forma de desenvolvimento. Essa ideia não 

corresponde ao projeto neoliberal dos anos 1980 e 1990, de um regionalismo aberto, 

de derrubada das barreiras nacionais e liberalização comercial, fluxo de mercadorias 

e pessoas. E este, por sua vez, também não corresponde com as proposições 

integracionistas de alguns países que, na primeira década do atual século, deram 

uma guinada à esquerda e pretendem dar outro caráter à integração. A integração 

bolivariana se coloca na contramão da globalização. O que une os países é a 

possibilidade de construir outra forma societária que rompa com a dominação e a 

dependência, de um desenvolvimento desigual e combinado que move os distintos 

elos do sistema, buscando condições concretas para a construção do Socialismo do 

Século XXI.  

 A ALBA-TCP é uma nova comunidade de nações integradas que aponta para 

uma união econômica e política, sustentada na união cultural e social, pela 

diversidade de povos e culturas que integram a região latino-americana e caribenha, 

pelo passado singular que tem (OBEDIENTE, 2007). Bolívar já defendia que a pátria 

é a América, mas esta não existe se não estamos integrados. 

 Para isso, porém, é relevante saber o tipo de integração: de fraternidade ou 

de colonização, pois integração é diferente de subjugação. Ela perpassa múltiplos 

sentidos: econômico, social, político, cultural, ―[...] integrar es mucho más que juntar, 
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es unir sin fusionar. Significa agrupar sin que cada parte pierda su esencia, implica 

que éstas se beneficien mutuamente‖ (CAMACHO apud GARCÍA, 2009, p. 59).  

 A ALBA-TCP (2010a) define, como pilares fundamentais da política exterior 

comum de seus países, a construção da igualdade entre todas as nações para um 

mundo pluripolar, ou seja, a consolidação de espaços, acordos e alianças com 

países e organizações que contribuam para acabar com a hegemonia imperialista, e 

a luta contra o intervencionismo e a guerra. Na proposição integracionista 

grannacional da ALBA-TCP, a articulação internacional soberana, bloco latino-

americano é diferente do isolamento internacional e unipolaridade das relações 

atuais: dependência ao centro, globalização, desconexão latino-americana. 

Configura-se, pois, como resistência e anti-imperialismo desde el sur e demais 

países politicamente não alinhados ao american dream of live.  

 Conforme Spilimbergo (2008), a condição do imperialismo, sustentada pela 

exploração dos países dependentes, contraditoriamente alimenta a possibilidade de 

concretização do projeto integracionista. Resistência e luta anti-imperialista são 

parte do processo que alguns países latino-americanos têm ensejado no atual 

século, objetivando a realização da nação fragmentada e inacabada, a Pátria 

Grande, que tem a unidade com via para um projeto de emancipação  

 Ao discutir a integração latino-americana sob o entendimento da grande 

nação, que remete à união dos países desta região, tal qual expressa a ALBA-TCP, 

haveria, ainda, a necessidade de aprofundar possíveis elementos comuns entre 

integração e união, bem como uma análise mais detalhada deste último conceito. 

Enquanto ―un bloque geopolítico contrahegemónico‖ (NOYA, 2010, p. 5) ou 

regionalismo contra-hegemônico na América Latina e Caribe (MUHR, 2010), dado o 

espaço de união continental com projetos e empresas na proposição grannacional 

da ALBA-TCP, entende-se que seu processo de desenvolvimento ganha força na 

medida em que esses países se identificam com a orientação bolivariana, 

tensionando numa perspectiva de mudanças com ruptura.  

 Os elementos levantados ainda no primeiro capítulo, ao se aproximar da 

essência latino-americana, indicam também que, para compreender esse pueblo 

atravessado pela dependência, conforme Molina (2007, p. 178), é preciso ter 

presentes as afinidades geoculturais, históricas, étnico-raciais, religiosas, artísticas e 

de outras índoles, de nossos povos, ou seja, a grande diversidade de nossas raízes, 
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porque ―[...] la tendencia unipolar que sigue esa ola de globalización cultural 

hegemônica [...] anula la principal riqueza del desarrollo humano: la diversidad‖.  

 É, no entanto, reconhecível que a integração da América Latina guarda uma 

contradição desde o período colonial, de conquista das nações e diferenças 

socioeconômicas. Conforme Obediente (2007), a integração dos povos sul-

americanos remonta à colonização, em que ―los latinoamericanos habíamos sido 

condenados a vivir cien años de soledad‖ (MÁRQUEZ apud OBEDIENTE, 2007, p. 

75-76), pois ―[...] la interpretación de nuestra realidad a través de patrones que no 

son los nuestros, sólo servirá para hacernos más desconocidos, menos libres, más 

solitarios‖ (OBEDIENTE, 2007, p. 76).  

 Além disso, de fato, a integração da América Latina, que compreende um 

projeto próprio de sociedade, cultura e identidade, para incorporar-se ao mundo 

como sujeitos históricos, não é de fácil realização. Os interesses de classes e 

segmentos sociais, em alguns mecanismos de integração, se materializam numa 

integração setorizada, como já afirmado anteriormente neste trabalho: saúde, 

transporte, justiça, indústria, cultura, agricultura, segurança e educação. 

Ideologicamente, essa integração nega a totalidade da realidade, que compõe o 

desenvolvimento, pois se trata de uma estratégia comum de exploração do capital 

sobre o trabalho na região, otimizando os espaços privilegiados, garantindo, no 

âmbito do bloco, a reprodução e a acumulação capitalista. Com isso, ela gerencia a 

contradição estrutural que configura o desenvolvimento desigual e combinado do 

modo de produção capitalista (BARBOZA, 2009). O processo de integração regional 

é parte da dinâmica desenvolvida na economia mundial, ao movimento de formação 

de blocos entre países com interesses afins. Nos países desenvolvidos, do centro 

capitalista, esse processo os torna ainda mais poderosos e fortes. Já no que tange 

aos países dependentes e periféricos da América Latina, o processo integracionista 

é posto, desde os anos 1950, como ―lança para o desenvolvimento‖ e, em diferentes 

matizes, necessário à sobrevivência dos países latino-americanos e caribenhos.  É, 

portanto, problemático cogitar numa integração diferente desses processos ainda 

que, na contradição, para além de sobreviver, em última instância, interesse um 

projeto voltado à libertação dos povos, de emancipação, que a unidade – e a não 

incorporação e submissão – poderia contribuir.  

 Faz-se necessário, dentro da diversidade de povos e culturas que integram o 

continente, do passado singular que têm,  
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[...] reelaborar un proyecto proprio de sociedad y cultura, de 
identidad, no para aislarnos del resto del mundo, sino para 
incorporarnos activamente a él, como sujetos históricos de verdad; y 
no para dar la espalda a la modernidad, sino para definir el perfil de 
la que nosotros queremos, de acuerdo con nuestros proyectos e 
nuestros intereses. (CUEVAS, 1991 apud OBEDIENTE, 2007, p. 75). 

 O lema nuestro norte es el sur pretende ressaltar as prioridades da integração 

latino-americana colocando nosso ―norte‖ nos países da América Latina e Caribe 

(PARLATINO, [20--]). Embora haja ―sul no norte e norte no sul‖, segundo Espinós 

(2009), o Norte e o Sul não são somente territoriais, significam classes sociais, 

grupos sociais, organizações e movimentos sociais. Seus processos de integração, 

em tese, correspondem às necessidades antagônicas. Se queremos outro tipo de 

sociedade, também queremos outro tipo de economia, outro tipo de processo de 

integração, que, no limite, indique a ruptura:  

La unidad de nuestros pueblos latinoamericanos tiene por objetivo 
elemental e inmediato romper las cadenas de la opresión 
imperialista, reconquistar la plena independencia  económica, política 
y cultural [...] Pero el mundo de hoy las revoluciones anti-
imperialistas tienen contenido socialista, solamente pueden 
completar sus objetivos, realizarse plenamente y satisfacer las 
aspiraciones de la clase obrera y del pueblo, marchando hacia el 
socialismo. (DÍAZ, 2006a, p. 49). 

 Ou seja, a unidade de nossos povos é parte dessa frente socialista. Isso não 

significa a simultaneidade das revoluções nem que elas tenham formas e caminhos 

idênticos. A experiência histórica e as diferenças no desenvolvimento econômico 

dos diversos países da América Latina e Caribe indicam que vivemos processos 

diferentes em tempo, espaço e condições, mas é necessário que exista plena 

solidariedade e ajuda mútua para que tenha êxito (DIAZ, 2006b).  

 Toda essa percepção, em conjunto, vem afirmar a segunda hipótese 

levantada neste trabalho, de que a integração latino-americana, para a Venezuela, é 

uma estratégia diplomática importante para a difusão do Socialismo do Século XXI. 

As ações diplomáticas, que envolvem apenas os países latino-americanos e parte 

deles, como a ALBA-TCP, são instrumentos fundamentais para promover a 

integração latino-americana, e como parte desse movimento se difundem as 

orientações teóricas e as práticas políticas para a construção do Socialismo do 

Século XXI, isto é, a integração seria, afirmativamente, um instrumento para a 

consubstanciação futura do projeto do Socialismo do Século XXI, desenvolvido a 

partir do PPS, e que passaria a orientar a formação do novo homem. 
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 Essa hipótese afirma-se no fato de que o governo Chávez precisa de aliados 

na América Latina, aliados que compartilhem uma mesma visão integracionista, 

pois, se o projeto bolivariano, o bolivarianismo, ficar isolado na Venezuela, ele 

fracassará.  A integração da América Latina, assim como o socialismo, não pode ser 

realizada em um só país, requer a unidade latino-americana.  

 Segundo Carmona (2007), a grande tarefa da luta socialista na região seria 

compartilhar a direção dos projetos nacionais próprios de cada experiência, como a 

venezuelana, equatoriana e boliviana, num movimento integracionista que permita 

ampliar cada vez mais a margem de ruptura com o projeto neoliberal. 

 O Socialismo do Século XXI não será possível sem a integração, pois os 

elementos apreendidos neste estudo indicam que ele se afirmará na unidade e na 

diversidade latino-americana. Esse socialismo e a integração da América Latina 

encontram-se na unidade e na diversidade, que, segundo Hernández (2006), busca 

o pensamento latino-americano, bolivariano, fonte do socialismo venezuelano, que 

estão nas três raízes: Bolívar, Rodríguez e Zamora. Além disso, de acordo com o 

PPS, esse socialismo venezuelano também tem suas raízes nas correntes 

humanistas do socialismo (VENEZUELA, 2007b). A integração continental é 

imprescindível na atualidade, quando o imperialismo busca desunir para submeter.  

 Além disso, conforme Faría (2006), o aprofundamento da integração com 

economias latino-americanas é de vital significado na ausência de um campo 

socialista, pois argumenta que a economia venezuelana não poderá desenvolver-se 

com base no intercâmbio comercial dominado pelas corporações transnacionais, por 

isso a integração latino-americana se converte em condição indispensável para a 

sobrevivência do projeto socialista. 

 As práticas políticas soberanas da maioria dos países da América Latina 

revelam que a integração defendida pela Venezuela só tem sentido em razão da 

soberania, definida no dispositivo da Constituição de 1999, que afirma ser a 

Venezuela um país soberano. Pode-se afirmar que a integração posta em prática 

pela Venezuela se fundamenta numa integração não homogênea, não padronizada, 

mas da unidade na diversidade, portanto fundada no conceito de soberania. Esse 

país defende a soberania e também defende que os países com quem se relaciona 

e com que quer integrar-se sejam soberanos. Consequentemente, essa diversidade, 

é o socialismo venezuelano, por isso o Socialismo do Século XXI pode ser o 

boliviano, equatoriano, nicaragüense, argentino, brasileiro, etc.. Vai ser de acordo 
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com a história e de acordo com as particularidades internas, da política, da 

economia e da cultura, como um processo em construção e que, portanto, não está 

acabado. 

O mundo pluripolar/multipolaridade, as estratégias de integração sur-sur, com 

o mundo árabe, a Coreia do Norte, a Rússia e a Bielo Rússia, rompe com o 

imperialismo e, no mesmo movimento, cria condições de integração com parte do 

mundo dependente numa outra estratégia geopolítica que contribui decisivamente 

com a integração latino-americana. Na contradição, o mundo globalizado nos 

permite globalizar entre nós o ―mundo‖ dependente, e a integração da América 

Latina é parte desse movimento, e integrada, tendencialmente, poderia ―exportar‖ o 

Socialismo do Século XXI para o sur-sur.  

Em razão de que a educação escolar de forma mediatizada é parte desse 

movimento das relações sociais, a soberania está vinculada estreitamente ao 

conceito de Estado Docente, que intervém, direciona e reitora a educação. Isso 

permite estabelecer políticas de Estado que se traduzam em mecanismos de 

integração no interior da escola. O Estado que emerge na idade moderna e também 

esse Estado venezuelano, neste momento da história, cumprirá o seu papel 

hegemônico: direcionar a educação escolar nesse país. Por isso, o PPS indica a 

necessidade de adequar a educação ao plano socialista. 

 A educação bolivariana implementada nos governos Chávez é parte do 

projeto de nação orientada para refundar a república e que, no momento, se 

direciona à superação do capitalismo e à construção do Socialismo do Século XXI e 

não pode ser compreendida descolada desse contexto. Dentre os princípios 

constitucionais está à motivação de refundar a república para estabelecer uma 

sociedade democrática, baseada na educação e no trabalho como processos 

fundamentais para garantir os fins do Estado. A LOE/2009, expressão jurídica da 

vontade do Estado, enquanto orientação marco da educação venezuelana, faz parte, 

juntamente com o trabalho, dessa refundação. A educação, como instrumento na 

formação do homem venezuelano, latino-americano, que entenda a integração como 

importante, uma vez que o caráter bolivariano das escolas recorda que somos latino-

americanos e caribenhos, que temos que ver e compreender o Sul, a América 

Central e as Antilhas, pois nossa perspectiva é compartilhada e as possibilidades de 

futuro comum estão amarradas à capacidade integracionista (VENEZUELA, 2006c). 

A integração se torna uma estratégia pedagógica para a formação do homem 
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emancipado, é um elemento para o socialismo e o dispositivo legal que trata das 

finalidades da educação também vai nessa direção. Os argumentos mencionados 

acima confirmam a primeira hipótese deste trabalho, a de que a integração da 

América Latina assumida pela Venezuela, que se expressa também no conjunto dos 

documentos oficiais e legais educacionais, adquire maior relevância política e 

pedagógica na LOE/2009. Isso se traduz num instrumento fundamental para a 

formação do ―homem novo‖ venezuelano, latino-americano, que, imbuído dessa 

noção de integração, contribuirá para a construção do projeto do Socialismo do 

Século XXI. 

No PPS, a relação entre educação e integração latino-americana está inscrita 

nos objetivos de promover uma ética, cultura e educação libertadoras e solidárias e 

aprofundar a solidariedade com os excluídos da América Latina e Caribe. Para 

concretizar esses objetivos, o PPS propõe as seguintes estratégias de Políticas 

Educacionais: aprofunda a universalização da educação bolivariana, por meio da 

ampliação da cobertura da matrícula, com a garantia da permanência e conclusão, 

buscando, entre outras estratégias, a adequação do sistema educativo ao modelo 

socialista. Também massifica uma cultura que fortaleça a identidade nacional, latino-

americana e caribenha e fomenta a participação organizada do povo no 

planejamento da produção e socialização equitativa dos excedentes (VENEZUELA, 

2007a).  

Interessa ao trabalhador esse alargamento da educação e a luta pela 

construção de Políticas Educacionais inclusivas voltadas à universalização da 

educação em todos os níveis. A recente história da educação bolivariana na 

Venezuela tem apontado para a universalização inclusive da educação universitária 

e explicita o intuito de fortalecê-la como espaço de unidade latino-americana e 

caribenha, solidariedade e cooperação com os povos do mundo, um dos objetivos 

da Missão Alma Mater (VENEZUELA, 2009a). O Plano setorial de Educação 

Universitária 2008-2013, consoante os objetivos da Missão Alma Mater, expressa 

também que seus objetivos estratégicos são fortalecer o papel da educação 

universitária nos processos de integração latino-americana e caribenha e como 

espaço para o desenvolvimento de vínculos solidários com os povos do mundo. 

Entre os conteúdos destaca-se: a unidade latino-americana e caribenha, povos do 

sul e educação universitária (VENEZUELA, 2010a). 
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Diferentemente dessa história venezuelana, historicamente, as universidades, 

em distintos países, estiveram ligadas ao impulso da integração por meios 

educativos. Cooperação, convênios, intercâmbios, acesso à ciência e tecnologia, 

foram algumas das formas efetivadas para isso. Conforme Manzur (2005), na 

América Latina a vinculação entre as universidades e o processo de integração tem 

dimensões diversas: 1) a integração tem sido impulsionada pelas elites intelectuais 

do ―mundo universitário‖ e identificadas com instituições de ensino superior; 2) as 

universidades têm visto na integração um objeto de estudo, de ensino, pesquisa e 

extensão, ainda que as atividades investigativas sejam relativamente reduzidas e as 

de extensão sejam desenvolvidas de maneira pontual e isoladas; e 3) algumas 

universidades demonstraram um esforço especial e interesse em desenvolver suas 

próprias vias de integração regional, com mecanismos oficiais (caso do Convênio 

Andrés Bello) ou privados – por meio de institutos.  

 Países como Brasil e Venezuela têm implementado, na atualidade, 

universidades voltadas a essa temática, como, por exemplo, respectivamente, a 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), e a Universidade 

Nacional Experimental dos Povos do Sul (UNISUL). A UNILA objetiva, por meio da 

educação, contribuir com a integração da região, na formação de recursos humanos 

e intercâmbio cultural, científico e educacional, especialmente no MERCOSUL 

(BRASIL, 2010). E a UNISUL visa impulsionar uma nova geopolítica internacional a 

partir o Sul e a finalidade de promover a união de seus povos (VENEZUELA, 2010a). 

Caberia questionar, porém, o papel que a universidade desempenharia no estudo e 

na promoção da integração da América Latina nesses diferentes países. A 

manutenção do assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, 

Marco Aurélio Garcia, pode ser um indicativo de que o governo Dilma Rousseff vai 

na mesma direção do governo Lula na política externa, num contexto de maior 

integração e aproximação dos governos de Chávez ao Brasil. 

 Conforme Damiani e Bolívar (2007), a Venezuela tem assumido, no processo 

de mudança, uma opção alternativa de espírito socialista centrada na integração 

latino-americana, reconhecendo-nos na história em comum e resgatando o ímpeto 

de luta anti-imperialista pela emancipação. Consciência social, memória histórica, 

identidade cultural e integração anti-imperialista são princípios fundamentais, fios 

condutores de uma pedagogia da emancipação, do processo de formação e de 

desenvolvimento revolucionário. Essa pedagogia perpassa desde o projeto 
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republicano de moral e luzes e uma educação popular, de Bolívar, ao projeto de 

educação popular do mestre Rodríguez, à resistência e educação popular em Martí, 

à educação na revolução e ao socialismo como projeto anticapitalista em Mariátegui, 

ao socialismo e ao homem em Cuba e à universidade em Che, à unidade da cultura 

em Gabriela Mistral, entre outros. 

 Os apontamentos indicados anteriormente, acerca do acesso aos 

conhecimentos científicos e à cultura na Venezuela, em parte, vão além da reflexão 

de Saes (2005), de que o aparelho de Estado socialista, ao impor a obrigatoriedade 

da educação escolar de base, visaria o objetivo imediato de  

[...] transmitir às massas os conhecimentos científicos, a cultura e a 
formação política, absolutamente indispensáveis para que os 
trabalhadores possam assumir de fato [...] a iniciativa na gestão do 
aparelho econômico (produção, distribuição); bem como participar de 
fato da gestão do Estado, reduzindo [...] o papel e as prerrogativas 
da burocracia estatal. (SAES, 2005, p. 34-35). 

 O Estado socialista, enquanto democracia de massas e um Estado 

desenvolvimentista e intervencionista, têm o papel histórico de indutor do 

desenvolvimento econômico socialista, define a direção desse desenvolvimento e 

fixa balizas para atividades do setor econômico autogestionário (SAES, 2005). No 

caso da Venezuela, o processo de mudanças vem sendo dirigido pelo Estado e, em 

razão disso, tem promovido a participação popular, no entanto essas mudanças que 

vêm sendo efetivadas como políticas de Estado estão orientadas, de acordo com 

Ellner (2010), a partir de duas tendências  os realistas e os otimistas culturais. Os 

primeiros defendem políticas práticas para aumentar a produção, enquanto os 

segundos voltam-se para o combate aos valores capitalistas.  

 Os otimistas culturais estariam associados com o conceito de novo homem 

socialista elaborado por Che e consideram que as condições subjetivas estariam 

maduras para a transformação socialista. Focados em valores e em preocupações 

humanitárias, igualdade e justiça social, favoráveis à cooperação e à solidariedade, 

defendem ―a cada um de acordo suas necessidades‖ (ELLNER, 2010).  

 Por outro lado, mas não excludente, a ênfase dos realistas estaria na luta 

para aumentar a produção, políticas pró-trabalhadores e a manutenção, temporária, 

de certas práticas associadas ao capitalismo para atingir tal objetivo, em que 

diferenças salariais e incentivos materiais fazem parte desse entendimento. 
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Apontam a necessidade de controle estatal efetivo e a remuneração trabalhista 

baseada em ―a cada um segundo seu trabalho‖ (ELLNER, 2010).  

 Conforme o autor, essas duas tendências encontram expressão nos escritos 

de Marx. E ambas são reações aos problemas reais que surgiram na Venezuela 

revolucionária, como os desafios práticos e ideológicos das experiências em 

cooperativas operárias e em indústrias autogeridas: 

No caso da Venezuela, a sobrevivência do governo Chávez tem 
dependido de sua habilidade para mobilizar seguidores num grau 
sem precedentes na história do país. Esta conquista política foi em 
grande medida possibilitada pela preferência do Presidente Chávez 
pela retórica otimista cultural sustentada por ações concretas, tais 
como políticas de distribuição da riqueza. Tanto na Venezuela como 
em toda parte, os realistas com sua ênfase em incentivos materiais e 
esforços para conquistar a classe média reconhecendo a importância 
de capacitação profissional – uma estratégia que implicitamente 
aceita a desigualdade social – são menos capazes de garantir o 
apoio ativo e continuado dos setores populares do que os otimistas 
culturais. (ELLNER, 2010, p. 12). 

 Para Ellner (2010), os realistas e os otimistas culturais não são mutuamente 

excludentes e indica a combinação de ambas as posições como necessária e 

possível, a síntese, considerando a diversidade social no processo da transição 

socialista na Venezuela. 

 As bases legais, os documentos oficiais analisados dos governos Chávez, as 

práticas econômicas e políticas para a integração da América Latina se configuram 

como um enfrentamento em relação às potências do mundo globalizado. O projeto 

venezuelano na direção da integração da região está diametralmente oposto às 

novas demandas da internacionalização do capital. A integração bolivariana e a 

formação do sujeito histórico em sua base apontam, no limite, para a construção de 

uma nova sociedade diferente da burguesa.  

 As Políticas Educacionais venezuelanas estão articuladas a essa forma de 

integração da América Latina e a educação bolivariana teria um papel na difusão da 

formação da integração latino-americana que a Venezuela defende. A questão de 

fundo seria, então, qual concepção de ideologia: se ―falseamento do real‖ ou 

―concepção de mundo‖, pois a adoção de um desses entendimentos elimina o outro. 

Como a Venezuela se confronta com esses entendimentos? A educação escolar 

bolivariana, em última instância, reproduz a posição hegemônica, apesar de todas 
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as contradições. Mas, cabe perguntar:  Quando é que a educação não teve caráter 

ideológico? 

 Conforme Figueroa (2006), o socialismo supõe o desenvolvimento integral do 

indivíduo e as Missões e o novo sistema educativo venezuelano podem contribuir 

para esse desenvolvimento, que não é um ato único, mas resultado de um longo 

processo de evolução e educação, que começa a edificar-se com a herança do 

capitalismo (LÊNIN apud FIGUEROA, 2006). 

 Pensando a partir de Lênin (apud FIGUEROA, 2006), é inegável que o caráter 

da Escola é de classe, bem como o conteúdo do ensino é ideológico, não sendo, 

portanto, neutro ou indeterminado. À escola capitalista – e o que a sustenta – que 

reproduz de modo específico determinada forma de produção, cabe, pois a categoria 

de superação: ―A superação é um movimento transformador que implica ao mesmo 

tempo conservação e destruição‖. Implica conservação no sentido de a sociedade 

socialista proletarizar a educação escolar: ―fazer com que o conjunto da sociedade – 

isto é, as massas trabalhadoras – tenham de fato acesso à ciência e à cultura, 

rompendo assim o monopólio exercido pela classe média sobre ambas‖. E implica 

ruptura com a ideologia pequeno-burguesa, que nega tratar em termos dialéticos a 

relação entre conhecimento e prática social (SAES, 2005, p. 32). 

 Parecem apontar nessa direção as Políticas Sociais massivas de inclusão 

desenvolvidas pelos governos Chávez. Grande parte da população esteve 

historicamente à margem de diversos bens sociais, como educação, saúde, 

alimentação, habitação, comunicação, entre outros. E, ao mesmo tempo em que, 

pela educação bolivariana ou pelas Missões Educativas e Sociais, tem acesso à 

ciência e à cultura, a nova geometria do poder permite mecanismos distintos de 

participação, inclusive na formulação de políticas. Engendra-se, dessa forma, uma 

nova configuração no país, após a vigência puntifijista.  

 A criação do ―novo homem‖ é o objetivo de longo prazo de toda educação 

socialista:  

O papel político da escola socialista é fazer germinar nos indivíduos 
uma disposição organicamente participacionista, que implica a 
consciência de que a participação política em todos os níveis [...] [é] 
a condição essencial para o funcionamento real da democracia de 
massas e, portanto, para a realização substantiva do projeto 
socialista. (SAES, 2005, p. 37).  
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 A escola socialista objetiva a formação do homem político e a formação do 

homem trabalhador, garantindo a possibilidade de uma educação contínua, que ―[...] 

visa propiciar aos indivíduos uma grande mobilidade profissional [...] o objetivo de 

favorecer a realização da aspiração humana à diversificação das atividades‖ (SAES, 

2005, p. 39)  mas esse é um objetivo de longo prazo, inclusive para a Venezuela. 

 Há uma tensão latente entre a escola ser determinada, na lógica da 

totalidade, da luta de classes, e determinar, ―criar o homem novo‖.  Aponta-se outra 

escola integrada a um conjunto de transformações sociais, políticas e econômicas, 

bem como o papel que lhe cabe, dado o acesso universal. Exige-se um currículo 

histórico, organização do trabalho pedagógico e outra pedagogia, fundamentalmente 

latino-americana e caribenha, e não de cunho internacionalista, como os pilares da 

educação expressos por Delors sugerem à ―aldeia global‖. Nesse contexto 

determinado, a diferença da escola venezuelana começa a ser ensejada e seu 

arcabouço teórico, metodológico, curricular e, em suma, seus fundamentos podem 

ser ressignificados – como parece delinear o Curriculo Nacional Bolivariano – ou 

inaugurais, quiçá outros, em novas relações de produção.  

 A educação bolivariana da Venezuela, portanto, assim como os diferentes 

fenômenos históricos, não está pronta e acabada, mas permeada por lutas e 

confrontos. A educação é um espaço de disputa, seja no movimento de 

transformação ou de conservação social e pode se constituir, por meio de suas 

diversas práticas, formais ou não, em instrumento de tomada de consciência de 

classe para si ou de reprodução do establishment. Afirma-se, tendo ciência da 

provisoriedade desta pesquisa, que a categoria integração da América Latina na 

LOE/2009 pode se constituir como caminho de difusão da integração com viés 

proletário, vinculada à superação da exploração capitalista e à construção do 

Socialismo do Século XXI, que interessa ao trabalhador latino-americano. Uma nova 

práxis social e educacional, latino-americana e caribenha, pode, a partir dos marcos 

concretos desta latitude, da história das nações latino-americanas e das lutas 

travadas até hoje, cimentar uma revolução genuína nos termos da ―pequena 

humanidade‖.  
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Desconfia do mais trivial,  

na aparência singelo. 

E examina, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente:  

não aceite o que é de hábito 

 como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada,  

de arbitrariedade consciente,  

de humanidade desumanizada,  

nada deve parecer natural,  

nada deve parecer impossível de mudar. 

 

Bertolt Brech. 


