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A VENEZUELA COMO EXPORTADORA DE PETRÓLEO1  

Luis Gómez C.  

Heinz R. Sonntag  

Introdução  

Um dos focos de interesse e polêmica na teoria do desenvolvimento é 
o da importância relativa do capital e da organização sociopolítica de tal 
processo (Hirschman, 1977: 199-206). Embora se admita que diversas 
modalidades de condições e combinações de ambos os fatores podem 
favorecer ou obstaculizar o crescimento e a transformação estrutural da 
economia, o capital tende a ser considerado um recurso de incidência 
predominantemente positiva, na medida em que muitos modelos de 
crescimento o incluem como variável sine qua non para viabilizar o 
processo. Mais ainda: a atividade das agências nacionais ou internacionais 
de desenvolvimento é em grande parte, embora não exclusivamente, um 
trabalho de captação e alocação de capitais de modo a maximizar seu efeito 
multiplicador.  

Nesse sentido. a existência de países com predomínio das 
características especificas da periferia capitalista — com exceção dos que 
dispõem de um excedente significativo de receitas que possa ser convertido 
em capital — pode dar lugar ao exame das formas assumidas pelo 
desenvolvimento, supondo-se que a variável “capital” exerça restrições 
mínimas (pelo menos em termos comparativos com outras economias 
subdesenvolvidas). 

Foi esse o caso de vários países latino-americanos durante períodos 
limitados (salitre no Chile, guano no Peru, borracha no Brasil), mas é 
particularmente visível como condição a longo prazo nos países petrolíferos 
e, no caso da América Latina, na Venezuela.  

Soma-se a essa condição o surgimento, por volta da metade deste 
século, de teorias e estratégias dirigi das explicitamente para a obtenção 
deliberada e programada do desenvolvimento, entendido como a superação 
das condições de “atraso” econômico, tecnológico e sociocultural; da 

                                                 
1 Este artigo foi traduzido por Carlos Nelson Coutinho. 
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excessiva dependência da monoexportação; das travas institucionais para o 
crescimento autossustentado, etc.  

A combinação entre esses dois fatores propiciou que a Venezuela, a 
partir de 1936, enfrentasse a necessidade de definir modos de utilização de 
suas rendas petrolíferas para a obtenção de certas metas explícitas, sem se 
limitar à pura expansão quantitativa das atividades econômicas.  

Como era previsível, a orientação da estratégia econômica foi se 
definindo em torno de um modelo de crescimento industrializador, 
substitutivo de importações, promotor do mercado interno e do investimento 
privado, com um forte papel do Estado e orientado para a meta de diversificar 
a economia e torná-la menos dependente do produto de exportação. 

O que para outros países era uma peremptória necessidade, derivada 
da debilidade e instabilidade estrutural de suas exportações, foi para a 
Venezuela uma opção de longo prazo, não tanto exigida pelas 
circunstâncias, mas antes ditada por um projeto sociopolítico e estratégico 
mais amplo, onde o econômico é apenas um dos aspectos.  

Paradoxalmente, não por ser menos necessário era esse projeto de 
desenvolvimento menos viável, já que a renda petrolífera fornecia sem 
dificuldade alguns dos elementos principais da estratégia 
desenvolvimentista: o mercado interno, os bens de capital, a tecnologia, a 
infraestrutura e o capital.  

Em outras palavras: poucos países encontraram condições materiais 
tão favoráveis para a obtenção das finalidades mencionadas.  

Não obstante, sem negar a existência de profundas mudanças 
estruturais na economia e na sociedade venezuelanas, os resultados dessas 
condições favoráveis não correspondem às metas do programa 
desenvolvimentista.  

O fato de que a economia venezuelana seja tão ou mais dependente 
da renda petrolífera do que antes da aplicação da estratégia de 
desenvolvimento é indiscutível: o que permanece como uma incógnita é a 
combinação precisa de fatores econômicos, sociopolíticos e culturais que 
contribuíram para esse resultado.  
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Embora o presente trabalho não pretenda dar respostas definitivas a 
esse respeito, tenta formular hipóteses que contribuam para a compreensão 
do desenvolvimento venezuelano e sua comparação com o de outros países.  

Embora as bases econômicas e sociais do sistema de dominação sob 
o condicionamento do petróleo tenham sido lançadas a partir de meados da 
década de 20 (em 1925, o valor da exportação petrolífera supera pela 
primeira vez o das exportações agropecuárias), seus efeitos nesse sistema só 
se fazem sentir depois da morte do ditador Juan Vicente Gómez, em finais 
de 1935. Com efeito, a década situada entre 1925 e 1935 fora caracterizada 
por transformações significativas nas estruturas econômicas e de classes e 
setores sociais. A crise mundial, em começos de 30, acelerou tais 
transformações ao afetar fortemente a agricultura de exportação, o que 
aprofundou mais ainda processos econômicos e sociais já em andamento.  

Entre as transformações, podem-se destacar:  

a) a perda crescente e rápida de dinamismo do setor agroexportador e 
simultâneo auge do setor exportador de petróleo, que substituiu o primeiro 
como eixo da economia;  

b) o dinamismo infinitamente maior infundido pelo setor exportador 
de petróleo em todas as atividades econômicas, especialmente as 
relacionadas com o comércio de importação;  

c) modificações no interior da classe dominante, na qual as frações 
baseadas nas declinantes atividades agroexportadoras vão sendo 
crescentemente deslocadas de seu lugar preponderante pelos setores da 
“burguesia” comercial;  

d) crescimento quantitativo e qualitativo dos setores médios, 
simbolizado nas rebeliões de 1928 e no surgimento, frequentemente 
clandestino, de organizações políticas representativas dos mesmos;  

e) incremento de um proletariado (petroleiro e não petroleiro) e de 
um subproletariado urbano, esse último resultado dos processos migratórios 
desencadeados pelas transformações antes mencionadas.  

O sistema de dominação instaurado pela ditadura de Gómez, contudo, 
mostrou-se capaz — até a morte do General — de conter os impactos que 
essas transformações tinham sobre ele. Tampouco teve efeito na 
configuração da hegemonia no interior da classe dominante o auge da 
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“burguesia” comercial importadora; a hegemonia permaneceu em mãos dos 
setores agroexportadores e dos grupos militares tradicionais, com poder 
econômico real cada vez menor. Em outras palavras: a crise mundial do 
quinquênio não levou, ao contrário da maioria dos outros países latino-
americanos, a uma crise social que obrigasse à reorganização do sistema de 
dominação. A substituição de um modelo econômico baseado na 
agroexportação por um sistema econômico baseado na exportação de 
petróleo — evidentemente mais dinâmico e produtor de mais riqueza — 
ocorreu sem maiores traumas, precisamente por causa das características do 
novo modelo econômico.  

Somente depois da morte de Gómez é que começam a se dar mudanças 
no sistema de dominação. Tais mudanças estão longe de refletir fielmente as 
transformações ocorridas nas estruturas econômicas e de classes e setores 
sociais na década anterior; elas são bem mais estreitas quando comparadas 
com a envergadura das referidas transformações. Apesar disso, o governo do 
general Eleazar López Contreras (1936-1941) marca o início da adequação do 
sistema de dominação (e da constituição de um Estado capitalista) a 
estruturas sociais em pleno e rápido processo de mudança.  

De qualquer modo, é necessário destacar um fato singular. Entre 17 
de dezembro de 1935, data na qual se anuncia a morte de Gómez, e abril de 
1936, quando o general López Contreras é proclamado presidente 
“constitucional” da República pelo Congresso, e mesmo até finais desse 
mesmo ano, o sucessor consegue eliminar da cena política do país os 
“gomezistas” mais recalcitrantes, ao retirar a influência política que os 
colaboradores mais íntimos de Gómez tentavam conservar. Não é que 
López Contreras tenha destruído a velha classe dominante; o que fez foi 
eliminar dela uma fração cujo poder se baseava fundamentalmente em suas 
conexões diretas e imediatas com o ditador morto. Esse período assistiu, ao 
mesmo tempo, a um auge no movimento dos setores médios, do 
proletariado petroleiro e não petroleiro e de suas organizações políticas, um 
auge que foi, porém, brutalmente freado em menos de um ano, quando o 
“novo” sistema de dominação que se consolidava mostrou seus efeitos.  

Embora a pressão desses setores médios, do proletariado e de suas 
organizações políticas (que, diga-se de passagem, continuaram na 
clandestinidade até quase o fim do quinquênio constitucional) contribuísse 
então para a modernização do Estado no sentido do capitalismo e do 
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sistema de dominação em sua totalidade, foram as paulatinas mudanças de 
hegemonia que se revelaram decisivas. Com efeito, o quinquênio de López 
Contreras conheceu um processo de industrialização ligeiramente 
acelerado e a ulterior diversificação das atividades econômicas da classe 
dominante (Sonntag-De la Cruz, 1979, p. 11), diversificação que já se 
iniciara nos anos anteriores, com a constituição de bancos e o aparecimento 
do capital financeiro. 

Uma das particularidades de todo esse processo foi o fato de que seus 
principais atores eram recrutados na própria classe dominante (com exceção 
dos grupos mais ligados a Gómez), a qual sentiu o impacto em seu. seio da 
transição por fim estruturalmente realizada da economia agroexportadora 
para a economia exportadora de petróleo. Isso implicou uma forte mudança 
de acento na articulação da hegemonia, embora essa se mantivesse 
basicamente encarnada nos mesmos setores e frações de classe. Essa 
mudança de acento inclinou a balança dos interesses hegemônicos no 
sentido de uma modernização moderada do sistema de dominação e da 
estruturação de um Estado capitalista.  

Outra particularidade é o resultado direto do caráter exportador de 
petróleo da economia venezuelana. Tal caráter, em combinação com 
modificações da legislação nacional sobre a exploração petrolífera, faz com 
que o Estado se converta cada vez mais em arrecadador de receitas 
relativamente elevadas e, consequentemente, em distribuidor das mesmas. 
Isso confere ao Estado um peso especial na articulação global do sistema 
social, inclusive em medida maior do que pode ser observado em outros 
países da periferia capitalista (Sonntag, 1973, passim). Desse modo, as 
transformações da estrutura econômica e a mudança de acento nos 
interesses hegemônicos contaram, nesse quinquênio, com a participação 
ativa do próprio Estado, o qual passou desde então a operar como um dos 
atores dinamizadores da mudança social.  

Ora, se o Estado capitalista é, em cada momento, a condensação de 
uma correlação de forças sociais (Poulantzas, 1979, passim), o Estado 
venezuelano da época estava, no melhor dos casos, em vias de se converter 
em capitalista. Apesar das mudanças de acento na hegemonia, o Estado 
continuava sob o domínio da classe dominante (em processo de 
transformação) e dos grupos militares tradicionais (ambos expurgados dos 
elementos já mencionados). Os setores médios e as classes subalternas 
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(proletariado petroleiro e não petroleiro, subproletariado urbano, 
campesinato) tinham ainda pouca ingerência no Estado. Um indicador disso 
é o fato de que o único nível de participação popular através de eleições era 
o municipal, já que o Congresso e o presidente eram eleitos indiretamente. 
Contudo, as organizações políticas representativas desses setores e classes 
continuaram — mesmo após o término da época “primaveril” de López 
Contreras (até início de 1937) — organizando movimentos sociais em favor 
da “democratização”, os quais anteciparam e foram um reflexo inicial do 
que haveria de ocorrer alguns anos depois.  

No que se refere à parte institucional do Estado no período em 
questão, produzem-se mudanças significativas que dão início à 
modernização do aparelho estatal e são, ao mesmo tempo, indícios da 
mudança de acento ocorrida na articulação da hegemonia, já que a classe 
dominante compreende a necessidade de ir adaptando a estrutura 
institucional do Estado ao que vai se configurando como seu “novo” 
projeto. Assim, são fundados o Banco Central da Venezuela (1939) e 
companhias aéreas, com participação do capital do Estado; e é 
reestruturado, ao mesmo tempo que modernizado e ampliado, o sistema de 
comunicações do país. O Estado também começa a participar diretamente 
das atividades econômicas enquanto “capitalista”, o que assinala o início do 
caminho que — em seguida — levará à configuração de um poderoso 
Estado-produtor.  

A rigor, as atividades petrolíferas das companhias transnacionais 
continuavam a ser um enclave na economia nacional, pelo menos no que se 
referia à sua vinculação com as demais atividades econômicas: os insumos 
de tecnologia petrolífera em sua totalidade, e até mesmo bens de consumo 
para os empregados das companhias de petróleo, são importados, enquanto 
o produto é exportado como matéria-prima, que é refinada nas refinarias 
das Antilhas Holandesas. Contudo, isso não pode ocultar o imenso efeito 
dinamizador, já mencionado, da atividade petrolífera, não somente no que 
se refere às outras atividades econômicas, mas também — e de modo muito 
especial — em relação à estrutura de classes e setores sociais e, por 
conseguinte, à estrutura sociopolítica em geral. Nessa última, há poucos 
indícios de uma ingerência direta e permanente das companhias petrolíferas 
nos processos de tomada de decisões. Seus interesses foram se ligando aos 
de certos setores e frações da classe dominante, especialmente aos da 
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“burguesia” comercial, que atuaram então no interior do processo 
sociopolítico não somente em função própria mas também como 
representantes dessas empresas transnacionais.  

É importante registrar e refutar uma colocação que muitas vezes é 
feita a respeito da presença das transnacionais em economias petrolíferas. 
Argumenta-se que tais transnacionais se apoderam da vida política, de 
modo que o centro da tomada de decisões só formalmente está situado no 
Estado. Para garantir isso — prossegue a argumentação —, as 
transnacionais se valem dos serviços diplomáticos e secretos de seus países 
de origem, obtendo assim um domínio pouco menos que completo do 
processo sociopolítico do país com recursos petrolíferos. Trata-se, 
evidentemente, de uma visão simplista. Embora não se possa negar que as 
transnacionais petrolíferas exerçam forte influência, a possibilidade da 
tradução delas em políticas concretas passa por sua mediação, ou seja, por 
sua vinculação com setores e frações da classe dominante local. Isso vale, 
pelo menos, para o caso em que a atividade petrolífera não se inicia num 
âmbito sociopolítico “virgem”, mas no interior de uma estrutura econômica 
e social com uma tradição histórica organicamente desenvolvida, estrutura 
que inclui classes dominantes e dominadas (ainda que em processo de 
transformação, pela própria implantação da atividade petrolífera), 
determinadas formas de vida político-institucional e uma “cultura” política, 
por mais rudimentar e excludente que possa parecer. Se o processo 
sociopolítico fosse concebido como estando dominado pelas transnacionais, 
cometer-se-ia — além de uma distorção da própria realidade dos fatos — 
um erro teórico de grande monta; retirar-se-ia da respectiva formação social 
qualquer dinâmica própria, ao mesmo tempo em que seria ignorada sua 
contraditoriedade específica, a qual reside nas lutas de classe internas. E é 
claro que, no caso venezuelano, ocorriam já todos os fatores mediadores 
que mencionamos.  

O período constitucional seguinte, presidido pelo General Isaías 
Medina Angarita (de 1941 até sua derrubada em 18 de outubro de 1945), 
assiste ao aprofundamento e acentuação das tendências que se vinham 
configurando no período anterior, ou seja, após a morte de Gómez.  

Já que o período de Medina caracterizou-se por uma crescente 
abertura do sistema político, os partidos e organizações políticas dos setores 
médios conseguiram penetrar de modo mais intenso no Estado. Esse vai 
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cada vez mais se transformando em um Estado capitalista, no sentido da 
definição de Poulantzas anteriormente citada. Ademais, tais setores 
conquistam para seu projeto político democratizador os setores proletários e 
subproletários urbanos, mobilizando-os cada vez mais ao longo do 
quinquênio. Um veículo para obter isso é precisamente a fundação e 
organização dos partidos políticos; a Ação Democrática surge para a vida 
legal em 1941, enquanto outros partidos e grupos seguem-na com relativa 
rapidez. Todos eles iniciam um trabalho organizativo em nível nacional, o 
que implica uma ampla mobilização dos líderes tanto espacial quando 
socialmente. Explica-se desse modo, também, o fato de que as massas 
rurais comecem a ser incluídas crescentemente no processo sociopolítico.  

Durante o período de Medina Angarita, prosseguem igualmente as 
mudanças de acento na articulação da hegemonia no interior da classe 
dominante. Com efeito, aprofunda-se o processo de industrialização que se 
iniciara na década anterior (Sonntag-De la Cruz, 1979, pp. 12 e ss.). Isso 
acarreta profundas consequências para a forma em que se irá articular a 
hegemonia daí para a frente. Embora seja certo que ainda não se pode falar 
de um projeto industrialista da classe dominante, não é menos certo que tal 
projeto vai se plasmando com nitidez cada vez maior. Excluídos os 
gomezistas mais recalcitrantes da classe dominante quando do governo 
López Contreras, começam agora crescentemente a perder poder político os 
setores tradicionais, alguns de cujos integrantes se incorporam às novas 
frações em ascensão. A “burguesia” comercial continua a ser a fração 
economicamente mais poderosa, porém diversifica cada vez mais suas 
atividades no sentido de ingressar na indústria e até mesmo nos setores 
financeiro e bancário. Desse modo, continua válido o que observamos para 
o período anterior: a mudança de acento na articulação da hegemonia só 
excepcionalmente significa uma mudança na composição social da classe 
dominante. Essa continua a encarnar-se basicamente nos mesmos 
indivíduos, grupos e famílias o que lhe empresta uma considerável 
homogeneidade.  

No que se refere às reformas do aparelho de Estado, o período de 
Medina Angarita registra igualmente a continuação das tendências 
anteriormente registradas. Prosseguem a modernização do Estado 
venezuelano e o aprofundamento de sua participação em atividades 
econômicas enquanto “capitalista”. Rapidamente o Estado começa a 
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assumir o papel de fomentador do processo de industrialização, ao instalar 
em 1943 uma “Junta de Produção”, cuja tarefa básica consistia na 
promoção de atividades relacionadas com a produção industrial e 
agropecuária.  

A relação com as transnacionais petrolíferas (e seus países de 
origem) não experimentou maiores alterações no padrão de confrontação 
parcial e de negociação, um padrão que viera se afirmando sob o governo 
de transição de López Contreras. A nova legislação petrolífera de 1943 deu 
ao Estado venezuelano uma maior participação, através da via fiscal, nos 
lucros das companhias; mas, ao mesmo tempo, o governo outorgou novas e 
extensas concessões às empresas. Essas últimas continuavam a exercer sua 
influência no sistema sociopolítico, sob a forma da associação com frações 
e setores da classe dominante interna.  

Sob a superfície de uma continuidade bastante marcada, contudo, 
operaram-se algumas mudanças significativas, insinuadas nos parágrafos 
anteriores. Vale a pena que nos detenhamos nelas, já que explicam, em 
grande medida, o final abrupto do período constitucional de Medina Angarita. 

Já assinalamos que o projeto público dos setores médios, voltado 
para a democratização do sistema político venezuelano, conseguiu a adesão 
de amplos setores “populares” (do proletariado petroleiro, do crescente 
proletariado não petroleiro, do subproletariado urbano e até mesmo do 
campesinato). Essa adesão aumentou consideravelmente a forma e o 
significado social do projeto. Desse modo, cresceu a pressão sobre o 
sistema de dominação, em favor de mudanças na constituição do mesmo.  

Paralelamente ao auge do processo democratizador, teve lugar o 
desenvolvimento de um projeto socioeconômico modernizador. Quanto a 
isso, há que distinguir entre duas vertentes. Uma delas estava estreitamente 
vinculada ao projeto democratizador e tinha seu sustentáculo real nos 
setores médios. Reclamava transformações profundas da estrutura 
econômica do país, ao mesmo tempo em que exigia reformas sociais de 
grande envergadura. A outra vertente desse projeto socioeconômico estava 
se desenvolvendo e tinha sua base social em setores e frações da própria 
classe dominante. Também essa vertente reivindicava transformações da 
economia e visava à aceleração do processo de incipiente industrialização. 
Apesar da semelhança dos objetivos de ambas as vertentes, dirigidos para a 
modernização socioeconômica do país, havia uma diferença fundamental 
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entre as duas. A vertente apoiada pelos setores médios via o processo de 
modernização socioeconômica como parte intrínseca de um projeto mais 
global, cujo outro ingrediente era constituído pelo projeto sociopolítico 
democratizador. Para a vertente baseada em setores e frações da classe 
dominante, a democratização não era parte do projeto de modernização 
socioeconômica. Explica-se assim a razão pela qual não se produziu nem no 
período em questão nem no triênio democrático, mas somente no final da 
ditadura de Pérez Jiménez, uma aliança de classes entre os setores médios e 
os setores e frações com interesses “industrialistas” da classe dominante.  

Outro importante elemento de mudança são as Forças Armadas. 
Depois da morte de Gómez, elas tinham conhecido um certo processo de 
modernização interna, que começara com a exclusão por López Contreras 
dos setores mais ligados ao “Benemérito”, já que essa exclusão referia-se ao 
conjunto de tais setores, ou seja, também ao setor militar que fazia parte dos 
mesmos. Essa modernização prosseguiu e se acelerou no período de Medina 
Angarita. Pode-se mesmo falar de um processo de “profissionalização” de 
boa parte das Forças Armadas. É claro que esse processo não eliminou 
todos os vestígios tradicionais da estrutura militar. Mas produziu um grupo 
de jovens oficiais formados nas Escolas Militares de outros países latino-
americanos, com ideias próprias sobre o desenvolvimento da nação e sobre 
o papel das Forças Armadas.  

Ora, precisamente a contradição entre a modernização e a 
profissionalização do aparelho militar e a sobrevivência em seu seio de 
muitos elementos tradicionais vinha produzindo, ao longo dos quatro anos 
em que governou Medina Angarita, conflitos e fricções bastante sérios. 
Durante algum tempo, foi possível contê-los graças à estrutura hierárquica 
das Forças Armadas, mas nunca foram resolvidos. O resultado foi que uma 
parte da jovem oficialidade, também frustrada porque o acesso aos altos 
comandos continuava bloqueado, começou a conspirar contra o regime de 
Medina Angarita. 

Os projetos de modernização socioeconômica e de democratização 
presentes na sociedade venezuelana da época tiveram certamente influência 
no conflito que se processava no interior das Forças Armadas. A 
oficialidade jovem se sentia atraída por esses projetos e compreendia a 
necessidade de inserir o aparelho militar nas mudanças que se vinha 
processando. Em outras palavras: se, no início, tratava-se de um conflito de 
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gerações, esse se transformou rapidamente num conflito de maiores 
dimensões. Um conflito que punha em julgamento o sistema de dominação 
desenvolvido depois da morte de Gómez e consideravelmente impulsionado 
por Medina Angarita.  

Contudo, muitos desses jovens oficiais ainda acreditavam na 
possibilidade de chegar a um acordo com as forças militares que apoiavam 
o presidente Medina. Somente quando compreenderam que a influência dos 
militares tradicionais continuava a ser e acessivamente grande para permitir 
tal acordo é que se lançaram abertamente na conspiração, impelidos 
também, talvez, pelo temor de uma restauração tradicional nas Forças 
Armadas encarnada por López Contreras, que pretendia voltar a ser 
Presidente da República.  

Dos documentos da época e de algumas entrevistas realizadas (por 
exemplo, com o General Marcos Pérez Jiménez, naquele momento um 
importante conspirador, e mais tarde ditador entre 1948-1952 e 1958), 
depreende-se que esses jovens oficiais pensavam inicialmente num golpe 
puramente militar, sem ingerência de elementos civis nem apoio por parte 
dos partidos e organizações representativos dos setores médios. Todavia, 
mudaram de opinião e desfecharam o golpe depois de entrarem em acordo 
com a Ação Democrática.  

Essa mudança de opinião deveu-se, evidentemente, a uma dupla 
necessidade. Em primeiro lugar, o apoio do Partido — de longe o melhor e. 
mais amplamente organizado — fornecia ao golpe uma base social ampla, 
que podia ser mobilizada no caso de o “pronunciamento” deparar-se com 
uma resistência por parte dos setores militares tradicionais e das forças 
sociais ligadas ao Presidente Medina Angarita. Em segundo lugar, essa 
mesma base social ampla emprestava ao golpe uma legitimação, tanto mais 
necessária quanto o sistema de dominação se “abriria” consideravelmente 
para formas de participação democrática durante o período do sucessor de 
López Contreras. 

Os motivos da Ação Democrática para ingressar na conspiração e 
participar do golpe derivavam do fato de que o Partido considerava o 
processo de democratização e modernização socioeconômico em curso 
como demasiadamente lento. E isso, sobretudo, após o fracasso dos líderes 
do Partido em chegar a um acordo com Medina Angarita sobre sua sucessão 
no cargo de Presidente da República. Medina, após parecer estar disposto a 
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concessões nessa questão tão fundamental para a AD (a eleição do 
Presidente por sufrágio livre, universal, direto e secreto), voltou atrás 
quando o candidato de compromisso entre ele e o Partido não foi 
encontrado. Na mesma ordem de ideias, a AD teve sérias reservas diante da 
possibilidade de que López Contreras voltasse à Presidência, considerando 
que isso significaria um retrocesso no processo sócio-histórico do país.  

Não há indícios de que as transnacionais petrolíferas estivessem 
envolvidas no golpe. Ao contrário. Pelo menos é o que parece insinuar a 
reação da Embaixada dos Estados Unidos, que considerava os golpistas 
civis e militares como um movimento radical a ser tratado com muita 
cautela, do mesmo modo como a própria reação da opinião pública norte-
americana, fortemente hostil ao novo governo.  

A ruptura representada pelo 18 de outubro de 1945 foi estudada 
principalmente em termos políticos, já que as reformas por ela introduzi das 
no sistema e na dinâmica política do país foram efetivamente de grande 
importância. Mas não é menos importante, a aceleração do processo 
modernizador, que se apoia no que havia sido conquistado pelos regimes de 
transição e tenta aprofundá-lo na mesma direção. É por isso que — sob a 
distinção entre os diferentes esquemas de organização político-estatal pode-
se perceber um modelo de desenvolvimento que, no fundamental, apresenta 
uma grande continuidade, centrando-se a diferença nos mecanismos de 
legitimação e participação política.  

Esse período representa a ascensão dos setores médios ao centro do 
poder político, com um projeto econômico e social desenvolvimentista e 
reformista, que antecipou em muitos aspectos o que mais tarde iria ser 
conhecido como o modelo da CEPAL (Sonntag-De la Cruz, 1979). A 
estratégia consistia numa forte difusão da renda petrolífera, através de gastos 
estatais diretos em infraestrutura e serviços; em créditos ao desenvolvimento 
industrial, outorgados pela Corporação Venezuelana de Fomento (fundada 
em 1946); e numa política social de traços fortemente progressistas no que 
se refere à redistribuição. A longo prazo, isso resultaria numa diversificação 
da economia, que a tornasse menos dependente da monoexportação 
petrolífera. Veremos em seguida quais foram os resultados. 

A concepção segundo a qual a democracia política era, ao mesmo 
tempo, condição e produto do desenvolvimento econômico presidiu as 
medidas participativas da nova Constituição, aprovada em 1947, a qual, 
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além disso, ampliou as faculdades intervencionistas do Estado a níveis 
precedentes (Kornblith-Maingó, 1980).  

O nome de “Revolução” dado ao golpe de 1945 e a retórica do 
período, bem como o testemunho de alguns de seus atores, mostram que — 
pelo menos para certos grupos — ‘tratava-se de realizar a famosa 
“devolução democrático-burguesa” que a teoria marxista ortodoxa 
preconizava para os países “semicoloniais” ou “semifeudais”, mas com 
duas importantes diferenças: a de que o grupo motor não era a burguesia, 
mas os novos setores médios; e a de que, por sua orientação ideológica, ela 
não era predominantemente marxista ortodoxa, mas democrático-
desenvolvimentista (sem negar a existência de grupos e correntes que, no 
interior da Ação Democrática, tinham uma concepção mais “avançada”).  

Os setores dominantes, entre os quais uma burguesia ainda 
predominantemente comercial (e não industrial), mantiveram-se com 
poucas exceções — distantes e desconfiados em relação ao projeto 
sociopolítico, o que não os impediu de utilizar os recursos distribuídos 
pelo governo. Assim, as transformações democratizantes e antioligárquicas 
se chocaram com numerosos obstáculos, ao que se acrescentou a divisão 
(por motivos ideológicos) entre os setores “progressistas”, com suas 
sequelas de divisionismo e dispersão política num movimento popular que 
era — ou deveria ter sido — a principal base de apoio do governo. Essa 
situação foi particularmente marcante no jovem movimento sindical, 
carcomido — especialmente nessa época — pelo paralelismo partidário 
(López-Werz, 1981). 

A política petrolífera da Ação Democrática nesses três anos foi 
marcada mais pela negociação do que pelo enfrentamento. O acordo 
conhecido como “fifty-fifty”, que se tornou famoso no mundo petrolífero e 
converteu-se em exemplo para alguns países árabes, estabeleceu uma 
participação estatal de 50% nos lucros das empresas, através de.um imposto 
adicional, caso os impostos habituais não alcançassem esse percentual. 
Apesar de sua aparência fortemente nacionalista, esse acordo foi criticado 
de vários ângulos (Comisión Ideológica..., 188-288). Em primeiro lugar, o 
imposto estava subordinado a que a taxa de rendimento do capital investido 
pelo conjunto das empresas concessionárias não ficasse abaixo de 15%, 
taxa que era considerada “razoável”. Por outro lado, o Estado abdicava de 
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sua soberania tributária, ao institucionalizar a negociação com as 
companhias como a forma de fixar os impostos petrolíferos.  

De fato, durante o triênio, não se chegou a cumprir essa meta 
programática do “fifty-fifty” em termos financeiros, devido às consideráveis 
elevações dos preços, não previstas nas taxas tributárias, e, sobretudo, à 
predominância dos mecanismos de acordo com as empresas, por meio dos 
quais elas tinham a possibilidade de investir em atividades associadas ou 
periféricas uma parte de seus lucros.  

A justificação dessa modalidade residia no projeto — explicitamente 
formulado pela Ação Democrática — de “integrar” o setor petrolífero na 
economia nacional, associando-se a atividades produtivas em outras áreas; 
mas residia também no reconhecimento implícito da necessidade de não 
afetar a rentabilidade dos investimentos petrolíferos além de um limite 
“razoável” (Betancourt, 1959).  

Uma das manifestações dessa política foi a criação da Venezuelan 
Basic Economy Corporation (formada com contribuições das principais 
concessionárias e presidida por Nelson Rockefeller), cuja missão era 
produzir e distribuir alimentos no país. Contudo, dificuldades de diferentes 
tipos levaram ao fracasso muitas das empresas subsidiárias da corporação 
(Howard, 1976). Outro caminho foi a construção de infraestruturas e 
serviços públicos de uso geral, mas ligados de uma ou de outra maneira às 
necessidades das empresas. Tratava-se, assim, de criar “cadeias” [linkages] 
(Hirschman, 1977) para trás e para a frente. Mas essa modalidade cedeu 
lugar, rapidamente, a um retorno aos vínculos fiscais diretos e indiretos.  

Outro aspecto relevante do período foi a tendência a favorecer a 
concentração no setor petrolífero, justificada por dois argumentos: a maior 
capacidade e eficiência técnica das subsidiárias das “três grandes” 
(Standard de New Jersey, Shell Oil e Gulf Oil) e a possibilidade de 
supervisão e controle da indústria pelo Estado. Essa tendência se traduziu 
na política de “não mais concessões”, que reafirmou o predomínio das 
empresas existentes por mais de uma década.  

Considerada globalmente, a política petrolífera dos “revolucionários” 
de 1945 não chegou a atrair a hostilidade das grandes corporações 
petrolíferas; ao contrário, elas se adaptaram de bom grado às cautelosas 
políticas do governo, como o reconheceu o próprio Betancourt (1959).  
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É por isso que a instabilidade característica do regime de 1945-1948 
(apesar — ou por causa — de seu inegável apoio popular) deve ser buscada 
mais nas contradições entre forças internas do que na influência direta dos 
interesses econômicos petrolíferos.  

Essas contradições — centradas, como dissemos, na “modernização” 
da sociedade venezuelana — expressavam-se no estamento militar sob a 
forma do enfrentamento entre, tendências autoritárias e tendências 
“constitucionalistas”. Essas últimas terminaram por ser derrotadas, 
juntamente com a direção política do triênio, em grande parte por causa de 
sua própria vacilação em assumir coerentemente o projeto que 
apresentavam ao país.  

Mas tal regime, sem dúvida, lançou as bases de um processo de 
industrialização por conversão do excedente petrolífero, ao iniciar grandes 
projetos de indústrias básicas, comunicações e infraestrutura, que seriam 
prosseguidos pelo regime autoritário que o sucedeu.  

O período que se inicia em 1948 — tradicionalmente caracterizado a 
partir de seus traços autocráticos e reacionários visíveis — esconde sob esse 
inegável caráter uma profunda aceleração do avanço de um capitalismo 
industrial internamente implantado, ainda que condicionado externamente 
por múltiplas vias. Um exemplo bastará para indicar essa transformação: 
em 1950, as importações representavam 74,8% do consumo privado, ao 
passo que em 1957 esse percentual caiu para 36,2% (Hernández, 1981).  

Os dados são especialmente significativos se considerarmos que, em 
tal período, manteve-se alta a capacidade de importação da economia. A 
explicação desse auge industrial numa conjuntura específica permite 
compreender alguns dos traços do aparelho produtivo venezuelano, que se 
conservaram e aprofundaram até hoje. Em primeiro lugar, é necessário 
identificar o caráter dos sujeitos sociais que impulsionam o processo, já que 
o período se caracteriza por uma reviravolta significativa na correlação de 
forças no seio do bloco dominante, que se expressa claramente na revisão 
do tratado de reciprocidade comercial com os Estados Unidos, em 1952.  

A nova versão do tratado é especialmente significativa porque inicia 
uma conexão mais orgânica entre o papel tradicional do petróleo como 
mercadoria “mediadora” para o país exportador e a diversificação interna da 
economia. Essa conexão se enraíza ainda mais porque as importações irão 
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se orientar para os bens de capital, em detrimento dos bens de consumo; 
isso fará com que o capital comercial-industrial perca mobilidade, ao se ver 
impelido a uma associação com o capital norte-americano, associação que 
será promovida pelos próprios importadores ao implantarem os produtos 
desse capital nos hábitos de consumo do país.  

Isso explica por que o tratado reduziu pela metade o imposto 
alfandegário sobre o petróleo pesado venezuelano vendido ao mercado 
norte-americano, o que significa um aumento automático de seus preços 
(Comisión..., 1977); e, ao mesmo tempo, estabeleceu proteção alfandegária 
para um certo número de bens finais, favorecendo as importações de bens 
de capital, matérias-primas e alguns produtos semielaborados (Sonntag-De 
la Cruz, 1979). Isso nos fornece uma pista para identificar, juntamente com 
a fração industrial interna que se vinha fortalecendo, lenta mas firmemente, 
o apoio ativo do capital industrial externo (fundamentalmente norte-
americano), que já nessa época começara a buscar as vantagens que podiam 
lhe advir da industrialização substitutiva, tentando “internalizar-se” por 
meio da associação com empresários locais. 

Com efeito, a dupla condição de possuir uma renda elevada e muito 
concentrada proporcionava ao país, ao mesmo tempo, um mercado de bens 
e serviços de alto poder aquisitivo e uma oferta de mão de obra 
relativamente barata. Se a isso se acrescenta uma forte proteção 
alfandegária que evite a competição de importações de outras áreas 
econômicas, obtêm-se as condições para uma alta taxa de lucro, apesar dos 
limites quantitativamente estreitos do mercado. Mas o modelo industrial 
implantado com base nessa situação paradoxal não fará mais do que agravá-
la e aprofundá-la, num verdadeiro círculo vicioso.  

Embora as condições específicas em que se produz sejam claramente 
distintas das de outros países da América Latina, o processo de 
industrialização substitutiva da Venezuela partilha com eles o fato de ser o 
núcleo de um modelo de desenvolvimento “excludente e conflitual” — na 
expressão de Raúl Prebisch —, que se impôs como um fato consumado a 
todas as tentativas reformistas tentadas a partir de 1958. 

Alguns traços desse modelo foram sintetizados (Flores, 1979) do 
seguinte modo: 
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a) alto grau de dependência tecnológica e supermecanização, 
estimulados pelas facilidades para a importação de bens de capital;  

b) como consequência disso, baixa absorção de mão de obra e 
elevada capacidade ociosa, o que se traduz em altos custos de produção, o 
que, por sua vez, reforça a concentração de renda, limita a expansão do 
mercado e exige o permanente sacrifício fiscal do Estado em termos de 
subsídios e isenções; 

c) internacionalização “precoce” de todos os ciclos do capital, através 
do controle de patentes e marcas, da dependência de insumos e bens de 
capital importados, das tecnologias de produção e até, em alguns casos, das 
fontes de financiamento;  

d) os bens que são substituídos não são apenas ou principalmente os 
importados, mas também em grande medida os produzidos artesanalmente, 
como o prova a permanente queda desse setor no período considerado; esse 
processo tem efeitos negativos sobre o emprego e a distribuição de renda, 
na medida em que o tipo de industrialização não permite absorver os. 
trabalhadores afastados; 

e) como consequência do que foi dito antes, produz-se a fratura do 
mercado interno em dois setores; um majoritário, dirigido principalmente 
para o consumo de bens de primeira necessidade (alimentos e vestuário), 
atendido pelos setores industriais mais “tradicionais” e, geralmente, menos 
dinâmicos; e um pequeno grupo de altas rendas, que é induzido a orientar 
sua demanda para bens duráveis ou semiduráveis (habitação, automóveis, 
eletrodomésticos) e mesmo para serviços cada vez mais refinados; é nesse 
último grupo que se apoiam os setores mais dinâmicos; 

f) finalmente, toda a industrialização é marcada pela presença do 
Estado, num processo contínuo que se inicia — como vimos — no início da 
década de 40, aprofunda-se no triênio e não é interrompido sob a ditadura, 
tal como o demonstram vários fatos que se produziram nesse período: 

– a execução dos planos da indústria básica, da eletrificação e do 
sistema viário, requisitos para a continuidade a médio e longo prazos do 
modelo industrializador; 

– O impulso dado à indústria siderúrgica estatal com dimensões 
muito mais ambiciosas do que as do setor privado;  
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– a criação do Departamento de Estudos Especiais, da Direção de 
Planejamento Industrial e Comercial do ministério do Fomento, cujo 
objetivo era a formulação de novos projetos para o investimento dos 
recursos do Estado; 

– políticas como a criação de bancos regionais de Fomento e a 
revisão do tratado comercial com os Estados Unidos, assim como certas 
tentativas de modernização institucional. 

Paralelamente, a indústria da construção — tanto pública como 
privada — desempenhou um papel importante na acumulação. Absorvendo 
os recursos fiscais do Estado, através de grandes planos de habitação e de 
infraestrutura, e aproveitando a expansão urbana, estimulou a demanda para 
as indústrias ligadas a essa atividade e contribuiu para a absorção da força 
de trabalho.  

O período 1948-1958 mostra um fortalecimento econômico da 
burguesia associada ao capital transnacional, o qual se explica além dos 
fatores já mencionados — pelas condições políticas imperantes e por seu 
efeito no movimento sindical e nos setores populares em geral. Com 
exceção da pequena minoria dos trabalhadores do petróleo, cuja 
remuneração cresceu significativamente, pode-se constatar uma situação 
crescentemente favorável ao capital entre os anos 1950-1957, dado que a 
proporção do trabalho na renda nacional caiu de 59,8% para 52,4% nesses 
anos (Aranda, 1975).  

Contudo, é necessário aprofundar a análise a fim de considerar os 
efeitos da política social do regime perezjimenista no nível de vida da 
classe operária.  

Com efeito, tal regime não perdeu de vista a necessidade de construir 
para si uma base de legitimação no seio dos setores majoritários da 
sociedade; e, para isso, tentou superar a anterior estrutura de canalização 
das demandas sociais através dos aparelhos partidários, substituindo-a por 
uma relação mais direta entre o Estado e as massas trabalhadoras. Para isso, 
era necessário, por um lado, quebrar a estrutura sindical existente, o que foi 
obtido através de meios fundamentalmente repressivos, como a declaração 
da ilegalidade de organizações sindicais e a perseguição de seus dirigentes; 
e, por outro, era preciso satisfazer — até certo ponto — algumas 
necessidades sentidas pelos setores populares. Foi assim que se criou uma 
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nova estrutura sindical controlada por funcionários do regime, que 
conseguiu manter a ficção de um movimento operário organizado e, de 
certo modo, legitimou alguns contratos coletivos; ao mesmo tempo, 
empreendeu-se uma política social de massas, concretizada sobretudo na 
habitação, mas também na recreação e na difusão cultural, que tentava 
proporcionar algumas compensações às tendências objetivamente 
regressivas que o modelo de desenvolvimento adotado trazia para a renda 
dos trabalhadores. Além da política social, o regime promoveu mecanismos 
ideológicos e políticos, que tentavam substituir os que haviam sido 
afastados em 1948 em seu papel de intermediários entre as aspirações e 
necessidades concretas das massas e o Estado distribuidor da renda do 
petróleo. E, decerto, não foram poucos os setores da burguesia e da pequena 
burguesia que se identificaram com esse modelo político e contribuíram 
para legitimá-lo. Somente um persistente trabalho de mistificação fez crer 
que o regime perezjimenista governou sempre em choque com a sociedade. 
As contradições com os próprios grupos que haviam servido como apoio 
irão minar sua estabilidade, tanto quanto o fará o impulso externo das forças 
políticas de oposição.  

O fortalecimento paralelo do Estado e da burguesia industrial, ao 
mesmo tempo em que deu a essa uma base econômica interna muito maior, 
tornou-a consciente dos maiores riscos que implica uma situação de baixa 
legitimidade, na medida em que não deixa válvulas de escape para as 
tensões sociais. Por outro lado, o fato de que todo o processo industrial está, 
em última instância, em mãos do Estado, de quem dependem as decisões 
fundamentais que permitiram (ou impediram) a abertura de campos de 
acumulação, esse fato toma atraente a passagem para uma forma de regime 
menos arbitrária do que o monopólio militar: um Estado que possa ser 
pressionado interna e externamente através dos meios fornecidos pelas 
instituições formais e pela ideologia do Estado burguês democrático 
(Sonntag, 1979). 

Sob esse aspecto, chegou a se estabelecer uma coincidência entre as 
várias frações do capital, já que os grandes consórcios petrolíferos, embora 
tenham sido relativamente favorecidos no aspecto trabalhista pela política 
repressiva do regime, tiveram de enfrentar a partir de 1956 uma nova 
distribuição das concessões (a última da história venezuelana), que permitiu 
o ingresso de numerosas empresas de menor porte. Em conexão com as 
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crescentes dificuldades financeiras do regime e com as ocasionais tentativas 
de “diversificar” a dependência (Sonntag-De la Cruz, 1980), tal fato fazia 
temer que se recorresse a uma elevação da tributação. Finalmente, a dívida 
pública para com o setor da construção — em torno do qual se articulavam 
capitais de diferentes origens (comercial, financeiro, industrial) — foi 
crescendo até limites intoleráveis.  

Não queremos dizer com isso que o afastamento da ditadura tenha 
sido apenas o produto de uma “manobra” da burguesia; ao contrário, essa se 
soma — à última hora — aos esforços que, desde os primeiros anos da 
implantação do regime, vinham sendo desenvolvidos pela Ação 
Democrática e pelo Partido Comunista. Mas nem por isso sua contribuição 
deixa de ser decisiva para a mudança na correlação de forças e para a 
configuração do novo tipo de Estado que se instaurou em 1958 (Silva-
Sonntag, 1979).  

Para além dos fatores conjunturais que produziram a queda num 
momento preciso da ditadura, pode-se observar que esse regime foi de certo 
modo vítima de seu próprio êxito, já que — com suas políticas — 
contribuiu para fortalecer os grupos sociais que iriam se aliar para derrotá-
lo: com efeito, estimulou a acumulação burguesa e, com isso, o crescimento 
do proletariado urbano, ao mesmo tempo em que a expansão da renda fez 
crescer os setores médios profissionais, que pressionariam no sentido de 
uma maior participação política e oportunidades de ascensão social. 

O modelo de sociedade e de política instaurado a partir de 1958 
integrou os grupos sociais surgidos do processo de enraizamento do 
capitalismo numa síntese relativamente duradoura de aspirações e 
concessões, em tomo de um caminho desenvolvimentista, industrializador e 
reformista. Mas a sobrevivência desse modelo esteve — e está — 
demasiadamente ligada às margens de folga que a renda do petróleo pode 
proporcionar, no sentido de responder a exigências contraditórias das 
diversas forças sociais.  

Um Estado crescentemente intervencionista, planificador e produtor 
serviu como eixo para a manutenção de tal modelo. Nele confluem também 
o velho projeto democratizador e modernizador dos setores médios e o 
projeto de modernização socioeconômico das frações e setores 
industrialistas da classe dominante. 
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O processo sócio-histórico da Venezuela exportadora de petróleo — 
além do fato de que as transnacionais exercem sua influência na esfera 
sociopolítica através de alianças com forças sociais internas — revela 
também que a particularidade do caráter petrolífero da economia e da 
sociedade produz mais efeitos a longo prazo do que no plano imediato e 
conjuntural. Assim, partindo de uma situação de “enclave”, chegou-se a um 
“encadeamento” rígido de todo o funcionamento da sociedade ao 
comportamento do setor exportador de petróleo. 

Pode-se concluir, em suma, que a atual conjuntura econômica e 
social venezuelana foi configurada por três grandes condicionamentos 
históricos: uma estrutura de dominação que consegue manter sua 
continuidade apesar da mudança de suas bases materiais; uma contínua e 
cada vez mais profunda dependência em relação à renda do petróleo, 
paradoxalmente aprofundada pelas tentativas de diversificar a economia; e 
o papel central do Estado como articulador e agente dos projetos 
sociopolíticos dos grupos sociais. 
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