
Evento Salão UFRGS 2018: SIC - XXX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

DA UFRGS

Ano 2018

Local Campus do Vale - UFRGS

Título Disputa político-ideológica: o Caso da Venezuela (2015-2017)

Autor BIANCA FERREIRA DE ANDRADE

Orientador SONIA MARIA RANINCHESKI



XXX Salão de Iniciação Científica  
 
Título:  Disputa político-ideológica: o Caso da Venezuela (2015-2017) 
Autora:  Bianca Ferreira de Andrade 
Orientadora: Sonia Ranincheski 
Instituição:  Universidade Federal do Rio Grande do Sul  (UFRGS) 
 
Desde o final do governo de Hugo Chávez, em 2013, adentrando o governo de Nicolás Maduro, a 
Venezuela enfrenta baixos índices econômicos, redução do PIB e instabilidade política. A presente 
pesquisa busca compreender o cenário de disputa político-ideológica venezuelana durante tal 
momento de vicissitudes. Dar-se-á especial enfoque ao acirramento ideológico ocorrido durante os 
seguintes eventos marcantes: eleições legislativas de 2015, o fechamento do congresso e a eleição 
da Assembleia Constituinte de 2017, marcos inicial e final da análise. A pergunta que orienta o 
trabalho é “como o acirramento ideológico impulsionou tais disputas políticas?”. Nesta pesquisa, 
partiu-se do conceito de ideologia como visão de mundo- enfoque dado por Karl Mannheim, que 
trata ideologia como determinação social do pensamento de todos os grupos sociais enquanto tais . 
Sendo assim, a partir do entendimento que existem dois projetos de sociedade, um proposto pelo 
governo Maduro e outro pela sua oposição,  os objetivos específicos da pesquisa tratam da 
compreensão da forma como a oposição se articulou e como o governo Maduro se defendeu no 
período estudado, identificando os atores envolvidos nesta polarização política. As fontes usadas 
para tanto são jornais - como o El Nacional e o Aporrea- e depoimentos oficiais como de Nicolás 
Maduro e Henrique Capriles, dentro do período, usando o método qualitativo de análise de discurso. 
Como resultados preliminares, identificou-se a existência de atores políticos antagônicos, 
composições discrepantes e inflexíveis no posicionamento político de cada uma das partes. O tema 
é importante para as relações internacionais pois fundamenta-se em um conceito que permeia todo o 
sistema internacional, ideologia, aplicável para analisar diversos Estados e conjunturas.  


