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Escopo do Comitê  

A Organização dos Estados Americanos (OEA), sediada em Washington DC é fruto 

de acordos diplomáticos iniciados há mais de um século, tornando-a a mais antiga rede de 

cooperação regional do mundo. Funciona como uma organização formal desde 1948, quando 

foi assinada a Carta da OEA. Seus signatários se comprometeram a exercer solidariedade e 

fortalecer a colaboração entre nações, sempre protegendo a independência a soberania de seus 

vizinhos1. 

 Os 35 Estados Membros concordam em trabalhar pela erradicação da pobreza, o 

fortalecimento dos princípios democráticos, a manutenção da paz e a proteção dos direitos 

individuais de seus cidadãos e se comprometem a apoiar uns aos outros em caso de agressão. 

Todas as ações em prol do desenvolvimento econômico, social e cultural dos países são 

encorajadas, desde que respeitem o direito de autodeterminação de cada nação2. 

 A Assembleia Geral é o mais alto órgão decisório da OEA, onde cada um dos 

membros fundadores tem direito a um voto. Para discutir e pesquisar em profundidade 

soluções para as questões propostas na Carta, existem vários comitês especializados, alguns 

deles contam com a contribuição de delegações das 70 nações que atuam como observadoras 

permanentes. A Corte Interamericana de Direitos Humanos comunica-se com o Secretariado, 

mas opera de maneira independente3.  

  

                                                
1 Fonte: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Quem somos. Disponível em: 

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp Acessado em: 26 de fev. 2018. 
2 Fonte: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta da Organização dos Estados 

Americanos. Bogotá, 1948. Disponível em: <http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-

41_Carta_da_Organização_dos_Estados_Americanos.htm>. Acesso em: 26 fev. 2018. 
3ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Organograma. Disponível em: 

http://www.oas.org/legal/spanish/organigramaOEAesp.pdf Acessado em: 26 fev. 2018.  

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp
http://www.oas.org/legal/spanish/organigramaOEAesp.pdf


 

O Conflito Interno na Venezuela 

por Luiza Tedesque e Isabela Fruet 

1. Introdução 

 Proteger a democracia nas Américas é o maior objetivo da Organização dos Estados 

Americanos, da qual a CIDH faz parte. Na própria Carta da OEA está escrito que “a 

democracia representativa é condição indispensável para a estabilidade, a paz e o 

desenvolvimento da região”4. Portanto, quando os direitos humanos, que são essenciais numa 

nação verdadeiramente democrática, são violados, não é possível ter um desenvolvimento 

econômico sustentável.  

 Infelizmente, nos últimos anos, o povo e a economia da Venezuela, um país membro 

da OEA, tem sofrido com um governo autoritário. É essencial que se examine o estado da 

democracia no país e as razões para a fragilidade desse sistema. Após a morte de seu ex-

presidente, Hugo Chávez, em 2013, e a queda do preço do petróleo no cenário internacional, 

em 2014, agravaram-se as crises política e econômica da região5. Atualmente, a inflação 

atinge níveis estratosféricos, há problemas no abastecimento de alimentos e medicamentos, a 

violência é crescente e as cidades fronteiriças de países vizinhos sofrem com a intensa 

chegada de venezuelanos.6 

 Para compreender o presente cenário venezuelano, é necessário analisar as 

circunstâncias políticas, econômicas e sociais em que a Venezuela está inserida ao longo dos 

anos. Para isso, será descrito o contexto histórico do país a partir do período democrático 

iniciado nos anos 50, após a queda do ditador Marcos Pérez Jiménez, até as ações do atual 

governo de Nicolás Maduro, com base no trabalho dos cientistas políticos Margarita López 

                                                
4 Organização dos Estados Americanos (OEA). Carta da Organização dos Estados Americanos. 

Preâmbulo. Buenos Aires, 1967. Disponível em: <http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-

41_Carta_da_Organização_dos_Estados_Americanos.htm>. Acesso em: 11 mar 2018. 
5AFP. “Queda do Petróleo em 2014 marcou o início da crise da Venezuela.” ISTOÉ, 12 de maio de 

2016. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160516/queda-petroleo-2014-

marcou-inicio-crise-venezuela/373695>. Acesso em: 15 fev 2018. 
6 LUSA. “Crise económica e social permanece na Venezuela, cinco anos após a morte de Chávez”. 

Observador, Lisboa, 3 de março de 2018. Disponível em: <http://observador.pt/2018/03/03/crise-economica-e-

social-permanece-na-venezuela-cinco-anos-apos-a-morte-de-chavez/>. Acesso em: 11 mar 2018. 

http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm
https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160516/queda-petroleo-2014-marcou-inicio-crise-venezuela/373695
https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160516/queda-petroleo-2014-marcou-inicio-crise-venezuela/373695
http://observador.pt/2018/03/03/crise-economica-e-social-permanece-na-venezuela-cinco-anos-apos-a-morte-de-chavez/
http://observador.pt/2018/03/03/crise-economica-e-social-permanece-na-venezuela-cinco-anos-apos-a-morte-de-chavez/


 
Maya e Rafael Duarte Villa. As transformações ocorridas são fundamentais para explicar o 

que leva a população às ruas e as medidas que o governo adota para tentar contornar essa 

situação. 

 Com as repressões por parte do governo sendo cada vez mais comuns no cotidiano 

venezuelano, é importante entender de onde vem a noção de direitos humanos e como elas 

afetam (ou não) o tratamento dado à presos políticos e as diretrizes de um Estado autoritário 

que reprime violentamente manifestações da oposição. Essas explicações vêm principalmente 

do professor Jack Donelly, da Universidade de Cornell e Foucault. 

 Feita essa exposição teórica, pode-se investigar, a partir do noticiado em jornais locais 

e internacionais e do denunciado nos relatórios da Human Rights Watch e do Alto 

Comissariado das Nações Unidas quando o governo fez o uso das medidas punitivas e 

transgressões aos direitos humanos em tempos de crise e quais foram seus efeitos na luta 

pelos direitos civis na Venezuela.  

 Será feita uma pesquisa bibliográfica e contextualização de notícias do portal da 

ONU, entrevistas feitas pela BBC e relatórios da Human Rights Watch e do Alto 

Comissariado das Nações Unidas. O objetivo é delinear as faltas do governo venezuelano 

com a sua população, para provocar a discussão de suas possíveis soluções.  

 

2. Contextualização do cenário político e econômico venezuelano 

 O povoamento europeu no território venezuelano iniciou-se em 1498 após a terceira 

expedição de Cristóvão Colombo à América, e ocorreu majoritariamente através de cidadãos 

espanhóis. A região passou a ser subordinada à coroa espanhola, até que em 1811 conquistou 

sua independência através da liderança de Simón Bolívar, Cristóbal Mendonza e Francisco de 

Miranda.7  

                                                
7 DOMÍNGUEZ, Freddy; G., Napoleón Franceschi. História General de Venezuela. Caracas, 2010. 

Disponível em: <https://ftsamuelrobinson.files.wordpress.com/2013/10/historia-de-venezuela.pdf>. Acesso em: 

7 fev 2018. 



 
 Como herança da colonização, a Venezuela passou três séculos sustentada pela 

agricultura para exportação praticada por oligarquias latifundiárias. No século XX, com as 

guerras mundiais, há uma intensificação da exploração do petróleo, que supera a atividade 

agropecuária em importância econômica. Como a economia, as instituições políticas também 

se alteraram ao longo dos anos.8 

 É importante analisar os acontecimentos políticos e econômicos das décadas finais do 

século XX, que despontaram para a ascensão de Hugo Chávez ao poder, e como sua 

administração transformou a Venezuela. Ademais, é necessário ponderar o impacto que a 

substituição de Chávez por Maduro causou na população venezuelana e como as ações do 

atual governo influenciam na presente crise política do país. 

 

2.1. Os precursores da era chavista: a democracia venezuelana até 1999 

 Até a década de 50, a Venezuela passou por diversas instabilidades, vivenciando 

ditaduras e golpes de Estado e a maioria da população não tinha voz na vida política do país.9 

Assim, o processo democrático venezuelano iniciou-se apenas no ano de 1958, após a queda 

da ditadura do general Marcos Pérez Jiménez, época em que os cidadãos puderam eleger seu 

representante. O cenário político da segunda metade do século XX foi então pautado no Pacto 

de Punto Fijo. O acordo firmava uma coalizão entre a Acción Democrática (AD) e o Partido 

Social Cristiano (COPEI) para que houvesse uma estabilidade governamental. Os dois 

partidos, que possuíam bases ideológicas próximas, alternavam-se na presidência, enquanto 

comandavam os cargos de primeiro escalão e distribuíam o resto dos poderes aos partidos 

menores, para assim conseguir apoio e abafar insurreições.10 

                                                                                                                                                  
 
8 DOMÍNGUEZ, 2010.  

 
9 DOMÍNGUEZ, 2010.  

 
10 VILLA, Rafael Duarte. Venezuela: mudanças políticas na Era Chávez. Dossiê América Latina, São Paulo, 

vol. 19, n. 55, dec. de 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142005000300011&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acessso em: 7 fev 2018. 

 



 
 Durante 30 anos, o pacto se desenvolveu bem e alcançou seu objetivo: manteve o 

espaço governamental em certa harmonia e a sociedade estabilizada.  Durante esse tempo, o 

governo estatizou grande parte das atividades econômicas, inclusive o setor petroleiro.11 

Assim, promoveu grandes obras e desenvolveu os sistemas públicos de saúde e educação. 

Entretanto, em 1989, após o país sentir os impactos da a crise do petróleo12 e do aumento da 

dívida externa, o presidente Carlos Andrés Pérez adotou políticas neoliberais para contornar a 

situação, o que desfazia os acordos com a maioria dos atores políticos. Dessa maneira, o 

equilíbrio do meio governamental foi rompido, alinhando-se ao descontentamento crescente 

da população.13  

 Ainda em 1989 ocorreu o Caracazo, episódio em que militares reprimiram 

violentamente protestos de setores mais pobres da sociedade contra as medidas de Pérez. Já 

em 1992, sucedeu-se uma tentativa de golpe comandada pelo tenente-coronel Hugo Chávez. 

Esses acontecimentos deixaram claro a necessidade de uma mudança nas bases democráticas 

venezuelanas. Rafael Caldera, ex-presidente do país, compreendeu a situação e, com um 

discurso populista, reelegeu-se em 1993. Contudo, reestabeleceu as políticas puntofigistas e 

neoliberais de seu antecessor.14 

 A população não confiava mais nas lideranças democráticas da época, visto que 

instituíram a exclusão econômica, social e política de grande parte dos cidadãos.15 Nos anos 

finais do século XX, a pobreza afetava quase 80% da sociedade, a inflação era altíssima, 

                                                
11 O petróleo foi de suma importância para o pacto por, entre outros benefícios, gerar a relação de clientelismo 

entre o Estado e seus agentes políticos, como sindicatos e o setor privado. 

12 A crise do petróleo de 1973 ocorreu quando os países exportadores de petróleo do Oriente Médio decidiram 

aumentar o preço do barril em represália ao apoio dos Estados Unidos à Israel. (Mais informações sobre a crise 

e as suas consequências na América Latina: The 1970s Arab-OPEC Oil Embargo and Latin America, de 

Stephen J. Randall FRSC. Disponível em:   https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/henergy-s-

randall-latin-america-and-1973-oil-crisis.pdf) 

 
13 VILLA, 2005. 

 
14 VILLA, 2005. 

 
15 LÓPEZ, Maya Margarita. Democracia Participativa y Políticas Sociales en el Gobierno de Hugo Chávez 

Frías. Revista Venezolana de Gerencia, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, vol. 9, núm. 28, dez-

fev, 2004, pp. 1-22. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/290/29092803.pdf>. Acesso em: 7 fev 2018. 

https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/henergy-s-randall-latin-america-and-1973-oil-crisis.pdf
https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/henergy-s-randall-latin-america-and-1973-oil-crisis.pdf


 
havia grande desemprego e a corrupção estava generalizada. Neste cenário, os venezuelanos 

clamavam por reformas.16 

 

2.2. Hugo Chávez e a transformação da Venezuela através da revolução 

bolivariana 

 Em 1998, Hugo Chávez Frías, fundador do partido Movimento V República (MVR), 

apoiado pela aliança de partidos Polo Patriótico, venceu as eleições presidenciais. Mediante 

um discurso de remodelação social e política, através de uma democracia participativa com 

protagonismo dos cidadãos, Chávez conquistou a parcela venezuelana menos favorecida.17 

No ano seguinte, com a aprovação da população, foi estabelecida uma Assembleia Nacional 

Constituinte para a elaboração de uma nova constituição. A nova Carta Magna estabelecia a 

revolução bolivariana, com grandes reformas sociais, uma maior estatização de empresas e 

serviços e um poder maior concentrado no presidente.18 

  No início de seu mandato, perante a grave situação econômica e social do país, 

Chávez solicitou a aprovação do Congresso para que pudesse atuar através da Lei Habilitante, 

a qual permitia que decretos presidenciais funcionassem como leis, por meio da aprovação do 

legislativo. Através desta ação, foi instaurada a Lei de Terras, que fazia a reforma agrária, e a 

Lei de Hidrocarbonetos, que ampliava o poder estatal sobre o petróleo. Tais medidas 

enfureceram os latifundiários e os investidores externos, que, aliados à população de classe 

média, que via sua situação estagnada, faziam oposição radical ao governo. Em contrapartida, 

os setores mais pobres da população venezuelana apoiavam cada vez mais o governo, que 

lhes deu uma considerável melhora de suas condições. Com isso, além de uma polarização 

política, foi expandida também a polarização social.19 

                                                
16 DOMÍNGUEZ, 2010.  

17 LÓPEZ, 2004. 

 
18 VILLA, 2005. 

 
19  VILLA, 2005. 



 
 A instabilidade dominava o país nos primeiros anos do século XXI. Em meio ao caos 

político e a pressão da oposição, em 2004 foi realizado um referendo sobre a permanência do 

presidente no poder, no qual 59,1% dos votos foram a favor de Chávez. Apesar de uma 

oposição ferrenha, a principal hipótese para a permanência do presidente no poder parte dos 

avanços sociais resultantes das reformas de seu governo. Em 2000, iniciou-se o Plano 

Nacional de Identidade (PNI), o qual pretendia registrar formalmente os cidadãos 

venezuelanos, com foco em áreas de difícil acesso, para que fossem garantidos os direitos 

oferecidos pela Constituição. Na área da educação, ocorreu o investimento maciço na 

alfabetização, o estímulo para a retomada de estudos e conclusão do segundo grau, e o 

incentivo à educação superior através da criação de universidades. Destacou-se também o 

Plano Bairro Adentro, o qual oferecia serviços de saúde básicos às periferias do país através 

da parceria com o governo cubano.20 

 Hugo Chávez foi reeleito mais duas vezes nas eleições de 2006 e 2012.21 No ano de 

2007, o presidente fundiu os partidos de sua coligação em no Partido Socialista Unido da 

Venezuela (PSUV), criando unidade política.22 Na política externa, Chávez seguia os ideais 

de Simón Bolívar para a defesa de uma América Latina unida e independente. Sendo assim, 

aproximou-se de governos de esquerda, como o de Evo Morales, da Bolívia, e de Fidel 

Castro, de Cuba, e teve atritos com os Estados Unidos.23 

 Em 5 de março de 2013, a morte de Chávez foi anunciada. Durante seu mandato, 

entre 1999 e 2012, o desemprego passou de 14% para 8%, mais de 20% venezuelanos saíram 

da pobreza e a Venezuela se tornou o país com a menor desigualdade entre ricos e pobres na 

                                                
20   VILLA, 2005. 
21   JARDIM, Claudia. “Hugo Chávez é reeleito e pode governar a Venezuela até 2019”. BBC Brasil, 

Caracas, 8 de outubro de 2012. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/10/121008_venezuela_eleicao_cj.shtml>. Acesso em: 15 fev 

2018. 

 
22  JLEANEZ. “Conozca la historia del Partido Socialista Unido de Venezuela”. La Radio del Sur, 

Venezuela, 20 de julho de 2014. Disponível em: <https://laradiodelsur.com.ve/2014/07/conozca-la-historia-del-

partido-socialista-unido-de-venezuela-audio/>. Acesso em: 5 mar 2018. 
23   EFE. “Chávez, Castro y Evo Morales afianzan su alianza como ‘defensores de Latinoamérica’”. 

El Mundo, 30 de abril de 2006. Disponível em: 

<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/30/internacional/1146379272.html>. Acesso em: 10 mar 2018. 

 



 
América Latina.24 O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou consideravelmente, apoiado sobre 

as exportações de petróleo. Apesar dos avanços sociais, o governo não conseguiu controlar a 

inflação, que atingiu a faixa de 33%, e a violência, que consumiu os grandes centros urbanos 

do país.25 

 Durante seu governo, Chávez recebeu o apoio de grande parte da população, 

entretanto, certas liberdades já eram desrespeitadas em sua época. O presidente acusava os 

meios de comunicação privados de conspirar contra sua gestão, tanto que em 2007 cancelou a 

concessão do canal RCTV. A concentração de poderes em torno da figura presidencial e as 

manobras políticas para a subversão da oposição indicavam uma democracia pouco plural.26 

 

2.3. Nicolás Maduro: a crise político-econômica e o abalo do chavismo  

 Após a morte de Chávez, no mesmo ano, realizaram-se eleições presidenciais para 

declarar seu sucessor. Nicolás Maduro, vice-presidente de Hugo e representante do PSUV, 

tornou-se o novo presidente com uma vitória apertada em que recebeu 50,66% dos votos, 

com 99% da votação apurada.27 No início de seu mandato, foi apoiado pela maioria da 

população, tanto em questões político-sociais, quanto econômicas. Porém, a estabilidade 

durou pouco. 

  Em 2014, com a queda drástica do preço do petróleo no meio internacional, a 

economia venezuelana sofreu um grande abalo por não possuir uma diversificação e depender 

                                                
24  JARDIM, Cláudia. “Chávez, o militar socialista que transformou a Venezuela”. BBC Brasil, 

Caracas, 5 de março de 2013. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/03/130103_obituario_chavez_cj.shtml>. Acesso em: 15 fev 

2018. 

 
25  SOBRAL, Lilian. “Os principais números da Venezuela, antes e depois de Chávez”. EXAME, 

Brasil, 6 de março de 2013. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/economia/os-principais-numeros-da-

venezuela-antes-e-depois-de-chavez/>. Acesso em: 15 fev 2018. 

 
26  JARDIM, 2013.  

 
27 BBC. “Chavismo vence eleição apertada e tensa na Venezuela”. 15 de abril de 2013. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130414_venezuela_resultado_pu_dt>. Acesso em: 15 fev 

2018. 



 
majoritariamente deste produto.28 Nessa situação, agravada pelas sanções econômicas 

estadunidenses, o governo foi obrigado a frear as importações, que representam grande parte 

do fornecimento dos produtos básicos aos cidadãos. Assim, a população passou a sofrer com 

a redução de alimentos e medicamentos no mercado.29 Além disso, a inflação acumulada 

atingiu 2000% em 2017, segundo o Parlamento, e o PIB diminui em 34% desde 2013.30 A 

esses números, o governo atribui a culpa à “guerra econômica” promovida por empresários e 

países contrários a sua gestão. Já para a oposição, este cenário é resultado das más políticas 

econômicas advindas do PSUV.31 

 Com as dificuldades enfrentadas pela população, a emigração aumentou 

consideravelmente. Os cidadãos venezuelanos cruzam as fronteiras dos países vizinhos, 

principalmente com a Colômbia e o Brasil, em busca de atendimento para suas necessidades 

básicas e melhora para as condições de vida. Esse aumento no número de pessoas chegando 

às cidades fronteiriças causou colapso nas mesmas, sobrecarregando os setores públicos de 

saúde e colocando os venezuelanos em risco, já que estão dispostos a trabalhar em condições 

degradantes para se sustentar.32 

 Ao final de 2016, Nicolás Maduro fechou a fronteira da Venezuela com o Brasil e a 

Colômbia sob a justificativa de evitar o contrabando de capital local.33Em abril de 2017 

                                                
28 AFP, 2016.  

 
29 VALERY, Yolanda. “A rotina de filas, privações e saques criadas pela escassez de comidas na 

Venezuela”. BBC Mundo, 21 de maio de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-

36315630>. Acesso em: 11 mar 2018. 
30 EFE. “Venezuela termina 2017 com inflação de 2.000%, diz parlamento”. EXAME, 21 de dezembro de 

2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/economia/venezuela-termina-2017-com-inflacao-de-2-000-

diz-parlamento/>. Acesso em: 19 fev 2018.   

31 MARCO, Daniel García. “Quais as consequências das sanções dos EUA para a economia da 

Venezuela?”. BBC Mundo, Caracas, 26 de agosto de 2017. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-41060655>. Acesso em: 21 fev 2018.  

 
32 OSPINA-VALENCIA, José. “A Venezuela pode gerar uma crise migratória?”. Deutsche Welle, 15 de 

novembro de 2017. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/a-venezuela-pode-gerar-uma-crise-

migrat%C3%B3ria/a-41390757>. Acesso em: 19 fev 2018. 

 
33 RPR. “Maduro fecha fronteira com Brasil até 2017”. Deutsche Welle, 18 fev 2016. Disponível em: 

<http://www.dw.com/pt-br/maduro-fecha-fronteira-com-brasil-at%C3%A9-2017/a-36816791>. Acesso em: 20 

fev 2018. 
 



 
anunciou a saída da OEA, iniciando um processo que deve durar dois anos, alienando os 

vizinhos americanos.34 Além disto, a intervenção direta dos poderes executivo e judiciário no 

legislativo, através de manobras políticas, enfraquece a governabilidade do país.  

 

2.3.1. O abalo do chavismo, manobras políticas e relações internacionais 

 Em dezembro de 2015, a base governamental de Maduro sofreu sua primeira grande 

derrota desde 1999: a oposição, liderada pela coalizão Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD), conquistou a maioria nas eleições para a Assembleia Nacional. Isso significa que o 

grupo teria poder suficiente para promover autoridades e promulgar leis. Com o revés, o 

governo enviou um pedido ao Superior Tribunal de Justiça para impugnar a posse de 22 

deputados eleitos. Este mesmo órgão recebeu novos membros indicados pelo Congresso 

durante seu recesso. A oposição considerou as medidas inconstitucionais, por desrespeitar o 

resultado eleitoral e desmoralizar sua maioria no Parlamento.35 

Um referendo foi proposto pela liga opositora. Entretanto, os aliados governamentais 

usaram estratégias repressivas para barrá-lo, como a ameaça de demissão a servidores públicos e 

o impedimento do ato por meio judicial. Além disso, no final de março de 2017, o Tribunal 

Supremo de Justiça, controlado pelo governo, assumiu os poderes do Congresso. A medida 

durou pouco, devido a pressão populacional e internacional, porém conturbou ainda mais a 

situação caótica do país. Ainda em 2017, a ocorrência de maior impacto no meio político foi a 

convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte sem uma consulta populacional, que 

pretendia restabelecer a autoridade do presidente.36   

                                                
34 ALONSO, Nicolás; MEZA, Alfredo. “Venezuela anuncia sua retirada da OEA”. EL País, 

Caracas/Washington, 27 de abril de 2017. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/27/internacional/1493246051_378028.html>. Acesso em: 11 mar 2018. 
35 OSPINA-VALENCIA, José. “Venezuela: cronologia da instabilidade”.  Deutsche Welle, 31 de março de 

2017. Disponível em: <http://www.dw.com/overlay/media/pt-br/venezuela-cronologia-da-

instabilidade/19308889/41589046>. Acesso em: 19 fev 2018. 
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  No meio internacional, o MERCOSUL suspendeu a Venezuela devido ao não 

cumprimento de medidas internas acordadas pela organização.37 No final de 2017, a União 

Europeia autorizou sanções à Venezuela de materiais que possam ser utilizados para a repressão 

interna, incluindo armas.38 As atitudes de ambos os blocos possuem um caráter prático político, 

visto que visam não prejudicar a população, focando em pressionar o atual governo. Já os 

Estados Unidos aplicaram sanções comerciais sobre a empresa estatal venezuelana produtora de 

petróleo, a PDVSA. Tal medida afeta diretamente a economia do país, que depende 

majoritariamente do produto.39  

 

3. A origem dos Direitos Humanos 

 Uma vez contextualizada a situação política na Venezuela, suas origens e suas 

consequências sociais, cabe entender como se definiram os ideais, traduzidos em leis e 

diretrizes, chamados de Direitos Humanos e suas repercussões quando trata-se de prisões 

arbitrárias e repressão a protestos. 

 A ideia de que todos os seres humanos são detentores de uma série de direitos 

inalienáveis simplesmente por serem seres humanos parece instintiva ao homem (e a 

mulher) moderno. Entretanto, na mesma medida em que é difícil discordar dela, é difícil 

entender no que ela se baseia, especialmente quando abarca tópicos que vão além de garantir 

sua subsistência e, portanto, a continuidade da espécie, anseio biológico dos animais. 40 

                                                
37 ITAMARATY. “Decisão sobre a suspensão da República Bolivariana da Venezuela do Mercosul em 

aplicação do protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no Mercosul”. São Paulo, 5 de agosto 

de  2017. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17051-decisao-sobre-a-

suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-do-mercosul-em-aplicacao-do-protocolo-de-ushuaia-sobre-

compromisso-democratico>. Acesso em: 6 mar 2018. 
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 Alguns, segundo sua interpretação das religiões monoteístas, podem argumentar que 

o homo sapiens sapiens é uma criação divina, que todos são irmãos e portanto merecedores 

dos mesmos direitos básicos. Essa ideia cristã guiou os autores da Declaração de 

Independência dos Estados Unidos, por exemplo.41 Religião, contudo não é, de forma 

alguma, uma unanimidade. Portanto, pode-se sugerir que os direitos humanos, quando não 

violados, além de sustentar as necessidades do homem, lhe permitem explorar suas 

habilidades e levar ao progresso da espécie, não apenas sua manutenção. A Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão é mais seca, diz apenas que todos têm uma dignidade inata 

que deve ser respeitada, porque os humanos formam uma família, o que implica a aceitação 

de todos42. 

 Essas divergências em relação à justificativa moral dos Direitos humanos (um 

presente divino? a chave para o sucesso? os laços afetivos entre as pessoas?), talvez por não 

serem definitivas, explicam porque essas garantias são tão recentes, só tomando a forma que 

tem hoje, de direitos de fato, algumas vezes tão entranhados no cotidiano que se esquece que 

foram grandes conquistas, depois da Segunda Guerra Mundial43. 

 Antes disso, a ideia reinante era de que algumas pessoas são superiores a outras, e, 

portanto, dignas ou não de usufruírem de plenos direitos na sociedade, em razão da cor da 

pele, da nacionalidade, da religião, da profissão, do gênero, da sexualidade etc. Assim, 

existiram senhores e escravos, colonos e colonizados, esposas forçadas a abrir mão de suas 

posses, seus nomes e seus corpos aos maridos, nobres e servos. Tudo isso legitimado pelo 

Estado.  

 A ideia de estender proteções a populações perseguidas tem um dos primeiros 

registros no Tratado da Paz de Westfália que deu fim a Guerra dos Trinta Anos que 

                                                
41 Apesar disso, as ambiguidades e inconsistências da escrituras religiosas, a grande subjetividade de sua 

interpretação e a exaltação e cegueira geradas pela fé,  permitiram que grandes atrocidades contra os direitos 

humanos fossem cometidas em nome do divino, como à caça às bruxas na Europa e na América do Norte dos 

séculos XV ao XVIII.  
42 DONELLY, 2013. 
43 DONELLY, 2013. 



 
movimentou toda a Europa e nasceu das provocações entre católicos e protestantes. Tal 

Tratado deu liberdade de culto à cristãos perseguidos44. 

 No século XVIII, filósofos iluministas escreveram sobre igualdade e liberdade, mas, 

ainda que fossem admirados por muitos governantes europeus, os chamados déspotas 

esclarecidos (como Marquês de Pombal e Catarina, a grande) tiveram seus ideais mantidos 

no papel45. Com base nessas leituras, nos cem anos seguintes, uma elite intelectual 

argumentaria em prol da abolição da escravidão em várias metrópoles46.  

  O século XX, arrasado pelas duas grandes guerras, trouxe finalmente as 

transformações que provocaram mudanças no imaginário coletivo. O conceito de igualdade, 

senão fraternidade, agora permeia o imaginário popular. É uma via de mão dupla, o câmbio 

de consciência estimula reformas nas legislações e essas mudanças, quando exercidas por 

todos, forçam a adaptação aos novos tempos47. 

 Apesar de tudo isso, como as liberdades que entram no escopo dos direitos humanos 

são muitas, pode-se questionar em que medida os direitos humanos defendidos por um país 

são universais ou apenas imposições de uma cultura sobre a outra, especialmente em ex-

colônias.48 

 Ora, já foi mencionado que os direitos humanos são sobre mais do que apenas 

garantir a sobrevivência das pessoas. De fato, o direito ao acesso à saúde, à moradia e à 

alimentação são essenciais, mas a liberdade de culto e de expressão, por exemplo, apesar de 

não serem necessárias à vida, são essenciais à dignidade humana49. Essa distinção nos 

mostra que, enquanto membros de uma sociedade, ainda que em desacordo com as 

convenções da maioria, sejam subjugados, cabe estender-lhes garantias que os protejam 
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dentro desse domínio. Isto é, quem deve determinar a esfera de influência dos direitos 

humanos são os oprimidos, ao viverem de acordo com suas crenças50. 

  

3.1. Direitos humanos no cárcere 

 Os Direitos Humanos, por seu caráter inato, só são percebidos quando retirados51. 

Um espectador assistindo um telejornal concentra-se nas notícias e dificilmente pondera 

sobre como a liberdade de expressão e o direito de manter suas fontes anônimas foram 

conquistados com esforço por jornalistas, a não ser que eles sejam violados. Imediatamente 

isso se torna a própria notícia52.  

 Infelizmente, dentro de presídios, é muito mais difícil manter esse padrão. As 

pessoas desses locais foram privadas de sua liberdade, mas teoricamente não da dignidade, 

da humanidade. Porém, uma vez que elas cometeram crimes, foram expulsas do convívio 

social e passam a ser ignoradas pela comunidade, de forma que violações dos seus direitos 

não são vistas pelos outros (como acontece com os direitos dos jornalistas)53. 

 Por séculos a tortura foi uma prática aceitável em interrogatórios. Hoje, no espaço 

blindado do cárcere, muitas vezes passa desapercebida. A dinâmica de poder entre 

carcereiros e condenados é um ambiente propício para a violação dos direitos humanos54.  

 Assim se tornam possíveis casos como o relatado pela BBC Mundo em junho de 

2017: dez jovens presos em 15 de maio, que estavam próximos a protestos contra Nicolás 

                                                
50 ONU. PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. Artigo 27.  Nova York, 

1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/d0592.htm?TSPD_101_R0=358871eceada084f74d74a71cb248d9bljo0000000000000000a359b0bfffff000

00000000000000000000000005aa5e59c00804ed840> Acesso em: 11 mar 2018. 
51 DONELLY, 2013. 
52 POSETTI, Julie. New research: 11-point plan for protecting journalism sources in the digital age.  

World Association of Newspapers and News Publishers. 2015. Disponível em: <http://blog.wan-

ifra.org/2015/06/03/new-research-11-point-plan-for-protecting-journalism-sources-in-the-digital-age>. 

Acesso em: 11 mar 2018.  
53 ONU. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Geneva, 1955. Disponível em: 
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Maduro, foram abusados sexualmente. O ministério da defesa venezuelano condenou 

publicamente as ações dos policiais e agentes penitenciários envolvidos 55. 

 

4. O desrespeito aos direitos dos presos 

 Com o aumento da indignação da população venezuelana frente a situação do país, o 

governo de Nicolás Maduro tem tomado atitudes cada vez mais incisivas para conter 

protestos e pessoas contra o regime vigente. Em 2014, os protestos pacíficos e a liberdade de 

expressão já começavam a ser reprimidos violentamente. Em abril, mais de 200 manifestantes 

que acampavam em frente ao escritório da ONU em Caracas foram presos.56 Estima-se que, 

entre abril e julho de 2017, 124 pessoas tenham morrido em manifestações na Venezuela. 

Ademais, 5 mil pessoas foram detidas neste mesmo período, segundo relatório da ONU, 410 

delas, crianças.57 

 Um relatório organizado pelo Alto Comissariado Para Direitos Humanos das Nações 

Unidas (OHCHR, em inglês), em 2017,58 reportou que em quase todos os casos de pessoas 

detidas em protestos, cidadãos (inclusive menores) foram submetidos à tortura (surras, 

choques elétricos, sufocamento e ameaça de violência sexual), para humilhar, assustar, extrair 

confissões ou provocar delações.59 
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 A brutalidade começa na condução dos agitadores até a delegacia: a polícia fere, usa 

spray de pimenta, e toca as mulheres inapropriadamente. A situação das detenções, nas 

próprias delegacias, antes mesmo das pessoas serem processadas e eventualmente levadas aos 

complexos prisionais são calamitosas. A superpopulação impede até que se durma deitado no 

chão. Não há acesso à toalete e os presos usam sacolas plásticas para urinar. Em muitas 

cidades as celas sofrem com infiltrações e goteiras, há ratos e baratas circulando e a falta de 

água potável e comida é constante. As famílias dos presos costumam fornecê-las.60 

 O fato da maioria dessas prisões ser ilegal torna o quadro mais desolador. ONGs 

denunciam a falta de mandados de prisão, de notificação da prisão pelos meios oficiais, da 

presença de advogados, do direito à presunção de inocência e o sentenciamento à uma pena 

maior do que a pedida pelos procuradores (uma contravenção na Venezuela). Um médico 

testemunhou guardas nacionais entrando em um hospital para prender feridos. Um jovem 

relatou ter sido roubado pelos guardas que o prenderam, que depois pediram pagamento de 

propina para soltá-lo61. 

 O escritório do advogado geral venezuelano recebeu duas queixas de tortura e 122 

denúncias de tratamento cruel, desumano ou degradante em prisões, e disse que as estava 

investigando. Entretanto se recusou a dar acesso aos autos do processo, por isso não é 

possível saber se alguma medida judicial foi tomada. Advogados das vítimas relatam que 

muitas se recusam a ir à justiça por medo de represálias62.  

 Percebe-se que essa violência não é causada apenas por policiais intransigentes. 

Juízes, promotores respondem às diretrizes do Ministério da Justiça, comandado pelo Palácio 

Miraflores63.  

 A imprensa também sofre constante censura. De acordo com o Sindicato Nacional de 

Trabalhadores da Imprensa (SNTP, em espanhol), em 2017: 498 jornalistas foram agredidos e 
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66 detidos, 69 meios de comunicação fecharam, por pressão governamental ou por falta de 

recursos, e 3 canais de televisão foram retirados do ar sob o pretexto de manipulação 

midiática, apontado pelo atual presidente.64  

 

5. Conclusão 

       Dentro do que foi apresentado, é possível observar que a democracia venezuelana 

sofre sérios impactos. Com o abalo do sistema democrático ocorrido pelas transgressões aos 

direitos humanos, a Venezuela ve seu progresso estagnado. Sem o devido respeito aos 

direitos dos cidadãos, não há perspectivas para o seu desenvolvimento social e econômico. 

             Diz-se que gastar com políticas de bem-estar social, que ao fim e ao cabo pretendem 

implementar os direitos humanos descritos na lei é fugir da responsabilidade fiscal que um 

país emergente precisa ter para alcançar estabilidade econômica. Entretanto pesquisa recente 

do Instituto Dinamarquês de Direitos Humanos mostra que o contrário pode ser verdade. O 

bem-estar da população não é apenas um objetivo, é um caminho para a saída da crise 

econômica. A liberdade e inclusão num processo democrático de governo fortalecem 

instituições convidando investidores que causam crescimento econômico.65 Assim, o governo 

venezuelano caminha para a direção contrária ao progresso com políticas repressivas que 

cerceiam os direitos humanos da população.  

      Enquanto continuarem a perseguição à oposição, as prisões arbitrárias e a tortura, 

enquanto a imprensa for censurada e o povo reprimido ao ir para as ruas, enquanto o respeito 
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aos três poderes, à polícia e a estratégia econômica não forem restabelecidos, não há 

esperanças para a saída da crise66.  
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Posicionamento dos Blocos 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

 

➢ Nações contrárias ao governo de Nicolás Maduro, fora do continente americano. 

○ Alemanha, Espanha, França, Islândia, Japão, Marrocos e Santa Sé. 

■ Sem voto no comitê, o grande discurso desses países é pela proteção 

dos direitos humanos na Venezuela e condenam abertamente posições 

de Maduro que consideram anti-democráticas. O Papa Francisco é 

particularmente vocal na questão e a Santa Sé se ofereceu para mediar 

o diálogo entre Maduro e a oposição67. 

➢ Países (e organização não governamental) contrários ao governo de Nicolás 

Maduro no continente americano. 

○ Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Estado Unidos da América, Guatemala, Guiana, Jamaica, México, Panamá, 

Paraguai, Peru, Uruguai, República Dominicana. 

■ Todos os países podem votar no comitê. Os EUA são os maiores opositores da 

Venezuela e não descartam intervenção militar no país68. Brasil, Colômbia e 

Guiana se preocupam particularmente com o crescente número de refugiados 

venezuelanos cruzando as fronteiras69. Reconhecem as violações de direitos 

humanos feitas pelo governo venezuelano e se ocupam em achar uma solução 

que os contenha rapidamente, antes que a inquietação se espalhe pelo 

continente e que respeite a soberania e o protagonismo dos países latino 

americanos. O Provea - Programa Venezuelano e Educação e Ação em 
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Direitos Humanos - é um dos maiores ativistas pela democracia na Venezuela, 

faz denúncias, investiga e dá apoio jurídico aos prejudicados pelo regime70.  

 

 

➢ Países dependentes economicamente da Venezuela. 

○ Belize, Honduras, Nicarágua, Santa Lúcia 

■ São países votantes dependentes do petróleo venezuelano. 

➢ Países que apoiam o governo de Nicolás Maduro no continente americano. 

○ Antigua e Barbuda, Cuba, Bolívia, Dominica, El Salvador, Equador, Grenada, 

Haiti, Saint Kittis and Nevis, São Vicente e Grenadines, Suriname, Trinidad e 

Tobago 

■ Com a exceção de El Salvador, Haiti (que o deseja) e Trinidad e Tobago, 

todos fazem parte da ALBA - Aliança Bolivariana pelos povos de nossa 

América - um grupo de nações com ligações ideológicas e econômicas71. 

Todos votam. 

➢ Países que apoiam o governo de Nicolás Maduro fora do continente americano 

○ Angola, Azerbaijão, China, Egito, Nigéria e Rússia.  

■ Esses países, embora sem voto, têm fortes laços econômicos e políticos com a 

Venezuela. A Rússia, por exemplo, renegociou uma grande dívida da 

Venezuela em novembro de 2017, estendendo bastante o prazo de 

pagamento72. Angola, Azerbaijão, Egito e Nigéria são países membros do 

Movimento de Países Não Alinhados (MNOAL)73, organização surgida na 

guerra fria que se opõe ao imperialismo. Já a China, em fevereiro de 2018, se 

posicionou contra discurso intervencionista norte-americano74 
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