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pensável obter observacionalmente 
informações sobre as características 
do Universo em um dado momento. 
Só assim se poderia elaborar e tes-
tar teorias globais de sua evolução. 
Se, por alguma razão, em algum mo-
mento, não for possível medir quan-
tidades físicas de natureza global as-
sociadas ao Universo como um todo, 
este modo de proceder não poderia 
ali ser empregado. Há várias con-
dições para que esse procedimento 
possa ser efetivado. A mais simples 
e fundamental dentre elas requer 
que todas as grandezas envolvidas 
sejam descritas por quantidades fi-
nitas. Isso se deve ao caráter finito 
de toda observação, pois qualquer 
medida requer um número real e fi-
nito para caracterizá-la. Assim, ao 
identificar o começo de tudo com 
uma explosão inicial - como o faz a 
proposta do cenário Big Bang -, onde 
quantidades que poderiam ser a 
princípio observáveis atingiriam, se-
gundo este modelo, o valor infinito 
(como a densidade de energia total 
do Universo), esta condição básica 
não estaria sendo preenchida. Se-
gue, como consequência inevitável, 
a impossibilidade de construção de 
uma ciência da natureza envolvendo 
a totalidade do que existe: não seria 
possível construir uma base teórica 
a partir da qual uma história com-
pleta do Universo se estabeleceria. 
A Cosmologia não descreveria esta 
totalidade, ou seja, no modelo Big 
Bang strictu sensu, a Cosmologia não 
poderia constituir-se como ciência.

leia Mais...
Confira outras entrevistas concedidas por 

Mario Novello à IHU On-Line. 
* A cosmologia está mudando a forma humana 
de pensar. Edição 142 da Revista IHU On-Line, 
de 23-05-2005, disponível em http://migre.
me/15Ew3.
* Nobel da Física 2006 auxilia a compreender a 
formação do Universo. Entrevista especial com 
Mario Novello, publicada nas Notícias do Dia 
11-10-2006, disponível no link http://migre.
me/15EyB.
* José Leite Lopes: um físico que não aceitava 
trivializar o conhecimento. Uma entrevista espe-
cial com o professor Mario Novello, publicada nas 
Notícias do Dia 15-06-2006, disponível no link 
http://migre.me/15Ezu.

José Virtuoso analisa a conjuntura latino-americana e aponta 
que a diferença fundamental entre Lula e Chávez está no mo-
delo econômico, social e político       

Por graziela WolFart e greyce Vargas

F
rancisco José Virtuoso é diretor do Centro Gumilla, de Caracas, na 
Venezuela.  Ele esteve recentemente na Unisinos, participando do 
encontro dos diretores dos Centros de Pesquisa e Ação Social da 
Companhia de Jesus na América Latina. Na ocasião, fez uma análise 
da conjuntura política latino-americana. Para aprofundar a discus-

são, a IHU On-Line o entrevistou pessoalmente. Virtuoso afirma que “a Vene-
zuela vive o que muitos países da América Latina também vivem: o descon-
tentamento social não tem canalização e expressão política alternativa. No 
entanto, não votam na oposição, ou se abstêm”. Ao comparar os governos de 
Lula e Hugo Chávez, José Virtuoso reconhece que “o modelo de Lula parece 
mais plural e aberto e o modelo de Chávez parece muito mais autoritário e 
fechado, um modelo que tem Cuba como referência. Se é verdade que temos 
democracia eleitoral, e se é verdade que há uma presença importante do 
movimento social na vida pública, no entanto há muito pouco respeito à lei, 
à Constituição e aos direitos civis”.

Francisco José Virtuoso é membro da Companhia de Jesus desde 1977 e 
se ordenou como sacerdote em 1990. Licenciado em Ciências Políticas pela 
Universidade Rafael Urdaneta, de Maracaíbo, Venezuela, é doutor em História 
pela Universidade Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. Ele até agora 
foi diretor do Centro Gumilla pois assumirá o cargo de Reitor da Universidade 
Andrés Bello de Caracas. Confira a entrevista.

A hegemonia dos EUA na América é 
contrastada pela Alba e pelo Brasil

IHU On-Line - Que diferenças o se-
nhor percebe entre Lula e Chávez em 
relação à forma de governabilidade? 
José Virtuoso – A diferença funda-
mental está no modelo econômico, 
social e político. O presidente Lula 
parece empenhado em construir uma 
sociedade dentro de um modelo que 
podemos chamar de economia social 
de mercado, onde o Estado regula a 
economia, faz fortes intervenções, 
mas cria condições para a competên-
cia, para a pluralidade econômica, 
para a intervenção do mundo priva-
do. Em outras palavras, gera uma 
economia de mercado, mas onde o 

Estado tem uma presença muito im-
portante, acompanhado da proteção 
social, através das políticas sociais. 
Já o presidente Chávez promove o 
socialismo do século XXI, onde o Es-
tado tem um papel muito importante 
na economia; porém, sem acredi-
tar no aporte da economia privada, 
sem crer no aporte do mercado, ou 
excluindo e limitando o mercado. O 
modelo de Lula parece mais plural e 
aberto e o modelo de Chávez parece 
muito mais autoritário e fechado, um 
modelo que tem Cuba como referên-
cia. Se é verdade que temos demo-
cracia eleitoral, e se é verdade que 
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há uma presença importante do mo-
vimento social na vida pública, no en-
tanto há muito pouco respeito à lei, à 
Constituição e aos direitos civis. Creio 
que uma diferença importante em re-
lação ao modelo de Lula é que, neste 
último, há a liberdade, a pluralidade e 
o respeito aos outros.  

IHU On-Line – Podemos dizer que 
Chávez perdeu o prestígio na Améri-
ca Latina? A que isso se deve? 
José Virtuoso – Acredito que seja em 
função deste modelo que acabo de 
descrever. Ficou claro, ao longo da his-
tória, que este modelo implementado 
por Chávez não é o caminho pelo qual 
os povos querem passar. Chávez teve 
um grande prestígio como represen-
tante das mudanças da América Lati-
na, como uma voz contestadora frente 
ao expansionismo dos Estados Unidos e 
como uma voz que buscava expressar 
os interesses do mundo popular. Mas 
hoje ele perdeu o prestígio, sim.

IHU On-Line – O que mudou no povo 
venezuelano com o governo Chávez? 
José Virtuoso – Chávez perdeu popula-
ridade também no interior do país. Ele 
contou com 60% do eleitorado. Atual-
mente está em torno de 40%. Perdeu 
uma popularidade importante e, em 
geral, eu diria que frente a esses 40%, 
nesse momento, há aproximadamente 
uns 50% que quer mudança. No en-
tanto, a Venezuela vive o que muitos 
países da América Latina também vi-
vem: o descontentamento social não 
tem canalização e expressão política 
alternativa. A oposição na Venezuela 
não representa o descontentamento 
social, de tal maneira que encontra-
mos muitas pessoas que estão descon-

tentes com Chávez. No entanto não 
votam na oposição, ou se abstêm.   

IHU On-Line – Chávez exerce algu-
ma influência no governo da Bolívia? 
Como o senhor vê a relação entre 
Chávez e Evo Morales?
José Virtuoso – A relação com Evo Mo-
rales tem sido muito estreita desde 
o começo. São aliados muito impor-
tantes. Chávez apóia as políticas bo-
livianas e Evo apóia as políticas lati-
no-americanas de Chávez. No entanto, 
o presidente Evo Morales e o governo 
da Bolívia têm a sua própria dinâmica. 
Creio que Evo mantêm uma distância, 
com prudência relativa em relação a 
Chávez. A sociedade boliviana é tam-
bém uma sociedade polarizada, dividi-
da e a sintonia ou a vinculação de Evo 
com Chávez não convém na Bolívia. 
Por isso, o presidente Evo mantém sua 
autonomia com respeito a Chávez.     

IHU On-Line – Que alternativas o se-
nhor aponta aos principais desafios 
da América Latina hoje?
José Virtuoso – O primeiro desafio tem 
a ver com o modelo de desenvolvimen-

to. A América Latina continua precisan-
do de um modelo de desenvolvimento 
no qual estejamos inseridos de forma 
acertada na globalização, onde desen-
volveremos produtividade e distribui-
ção da riqueza e onde tenhamos gasto 
social eficiente, com tributação e reco-
lhimento de impostos. Isso sem falar do 
desafio socioambiental, ou seja, pre-
cisamos de um desenvolvimento que 
permita conviver com a natureza sem 
destruir os recursos naturais. No âmbi-
to político também temos o desafio de 
encontrar o modelo de democracia que 
mais nos convém. E onde combinemos 
as instituições clássicas, o modelo libe-
ral e a divisão de poder com uma parti-
cipação ativa e clara do povo.

IHU On-Line – Qual a principal novi-
dade na relação dos Estados Unidos 
com a América Latina hoje?
José Virtuoso – É uma relação muito 
tensa. Os Estados Unidos continuam 
buscando manter sua hegemonia. São 
a principal potência militar na Améri-
ca Latina e esse poderio militar está 
acompanhado de uma ofensiva diplo-
mática muito importante. Neste mo-
mento, os Estados Unidos disputam 
com dois pólos contrários. Um com o 
presidente Chávez e o grupo dos países 
da Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América - Alba, que contra-
dizem e se opõem a essa presença he-
gemônica; e o outro com o presidente 
Lula, porque o Brasil tem uma vocação 
de ampla projeção e de interesses, até 
certo sentido, imperiais na América 
Latina. Nesse sentido, os EUA também 
encontram um limite no Brasil. Há al-
guns anos, os EUA não tinham interlo-
cutor na América Latina, e agora tem: 
Brasil e Chávez. 

“Uma diferença 

importante [de Chávez] 

em relação ao modelo de 

Lula é que, neste último, 

há a liberdade, a 

pluralidade e o respeito 

aos outros”

Acesse a entrevista do Dia 

em www.ihu.unisinos.br


