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Resumo 

 

Este artigo desdobra-se da monografia finalizada em junho de 2017. Tanto no projeto 

monográfico como neste artigo buscamos compreender conceitos como mídia e a 

cultura da mídia, seus efeitos sobre a consoliddação de valores inseridos no senso 

comum em uma determinada sociedade, além de procurarmos adentrar no entendimento 

do conceito de estereótipo e sua cristalização nos indivíduos. A mídia e os estereótipos, 

como nosso estudo demonstrou, se encontram diretamente relacionados e, assim, 

envolvem o cotidiano das pessoas, oferecendo-lhes certas perspectivas. Para o 

desenvolvimento de nossas reflexões, nos pautamos em autores como Lippmann (2008), 

Kellner (2001), Silverstone (2005). Além de pesquisa bibliográfica e documental, 

utilizamos técnicas de uma análise do discurso e imagem no estudo de matérias 

veiculadas em revistas brasileiras de circulação nacional, Veja e Carta Capital.  
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Introdução 

  

 Este artigo é um desdobramento da monografia finalizada como trabalho de 

conclusão do curso de Graduação em Comunicação Social, com habilitação em 

Publicidade e Propaganda, pela ESPM-SP. Neste sentido, apresentamos, a seguir, uma 

reflexão teórica-conceitual sobre o nosso tema. Esta nossa partilha de descobertas 

ancora-se no nosso desejo de avançarmos nossos estudos e continuarmos nosso 

aprendizado com a troca de perspectivas acadêmicas propiciadas por um evento como o 

Intercom Júnior. Esta oportunidade, acreditamos, permite valorosos diálogos e abre 

possibilidade para que, no debate, sejam aprofundadas as temáticas discorridas. 

Elegemos como tema de nosso estudo monográfico e para este artigo a representação da 
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Venezuela na mídia brasileira, realizando uma análise do discurso das revistas de 

circulação nacional Veja e Carta Capital.  Nossa escolha não se deu ao acaso. Deixamos 

a Venezuela e chegamos ao Brasil há pouco mais de quatro anos e entendemos que 

realizar um estudo como este a um só tempo nos traria um olhar crítico ao que vivemos 

e permitiria estabelecer relação íntima com a proposta de nosso curso de graduação. 

Esta proximidade com eixos do curso ocorre devido à relação direta do tema com a 

cultura da mídia, o consumo de produtos midiáticos, os quais contribuem para a 

compreensão dos sentidos gravitantes em torno dos indivíduos. Destacamos, ainda, que 

podemos flertar com a construção da identidade de uma sociedade por meio de 

referências e valores oferecidos pelos meios de comunicação, reflexo do senso comum 

social, resultado na construção e entendimento dos estereiótipos sobre a Venezuela e os 

venezuelanos no Brasil. Assim, faz relavante estudar o tema, seja dentro do campo da 

publicidade ou dentro da comunicação como um todo, partindo de veículos circulantes 

impressa e digitalmente.  

 Reforçamos que nossa motivação de pesquisa sobre a Venezuela e sua 

representação no Brasil, se da por meio da curiosidade pessoal de compreender nossa 

identidade como venezuelanos residentes no Brasil há quatro anos neste país e pelas 

boas pessoas que conhecemos que nos têm acolhido de forma positiva ao longo da nossa 

estadia. Além de apontar ao sentimento da defesa da democracia na América Latina.  

 Ao longo do trabalho compreendemos primeiro a importância de estudar a 

mídia, baseados em autores como Silverstone (2005), o que se faz necesário, já que 

conforme o autor se refere, a mídia nos permite entender nosso mundo. Kellner (2001) 

nos permite entender a cultura da mídia e seu desenvolvimento, além do autoritarismo 

de certas instituições e seus efeitos sociais. Continuamos compreendendo com base em 

autores como Lippmann (2008), Bosi (2004) e Goffman (2004) a forma em que se 

geram os estereótipos, como estes são conformados. Sua retroalimentação por meio do 

senso comum, o qual se relaciona diretamente com a mídia, oferecendo sentidos e 

símbolos para aqueles impactados pela mídia, os quais são direta ou indiretamente 

conteúdo consumidores. Dispomos na segunda parte deste artigo também, um breve 

resumo histórico recente da Venezuela a partir do ano 1998, quando inicia o chavismo 

no país, por meio da pose de Hugo Chávez como presidente, até mediados do tempo do 

regime de Nicolás Maduro. Apoiados em conjunto de uma pesquisa bibliográfica, 
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analisamos com base em Orlandi (2003) e Coutinho (2009) o discurso e a imagem 

respetivamente, em dez notícias das revistas Veja e Carta Capital. Este recorte feito 

entre 114 notícias que coletamos ao longo da nossa estadia no Brasil, a respeito da 

Venezuela, ao longo de 4 anos específicamente, trata-se do periodo entre o ano 2012 até 

2016. Assim podemos visualizar a representação da Venezuela nesta amostra, o que nos 

permitiu chegar a conclusões no nosso trabalho monográfico, compreendendo e 

mostrando por meio do nosso estudo apontamentos que se fazem relevates para o 

entendimento da Venezuela no Brasil, e mais importante ainda dos seus significados 

midiáticos, seus sentidos, símbolos e identidade que influênciam diretamente a 

sociedade brasileira e, vale destacar, que sua presença será ao longo prazo, mais 

presente e mais relevante no cotidiano do seus cidadãos. Carregado sempre, de um 

apreço pelos valores democráticos e um sentimento de orgulho latinoamericano. 

Contudo, neste artigo, por delimitações de espaço, trazemos alguns preceitos teóricos-

conceituais e a análise de uma matéria veiculada na mídia brasileira, como adiante é 

explicado. 

Reflexões teóricas-conceituais: O poder da mídia 

 Para Silverstone (2005) a mídia é um mecanismo de extensão do homem, o qual 

nos permite compreender determinada sociedade. A mídia para Silverstone (2005) não 

cria significados, senão que os meios os oferecem, podemos entender por meio do 

trecho seguinte. As instituições não produzem significados. Elas os oferecem. “As 

instituições não representam uma mudança uniforme. Elas têm ciclo vida diversos e 

histórias diferentes. (SILVERSTONE, 2005, p.18)” . Desta forma, para o autor, o 

conteúdo na mídia é um processo político econômico, que interatúa com os indíviduos. 

A mídia pauta nosso cotidiano, a agenda midiática reflete nossa convivência como 

indíviduos e partilha dos significados e códigos inseridos dentro da sociedade. 

Siverstone (2005) descreve que dentro deste processo é relevate apontar o poder dentro 

das grandes instituções midiáticas, as quais exergem uma influência de larga escala 

sobre a distribuição do conteúdo e seus contextos, sendo assim, a mídia é mediadora de 

todas as coisas, em um dado tempo e espaço. Estando presente tanto na esfera pública 

como privada dos seres humanos, disponível através dos diferentes veículos, sejam 

internet, rádio, tevê, ou meios impressos, entre outros.  
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 Silverstone (2005) denomina esta interrelação entre os significados na mídia e os 

indíduos em contato dela, compreendendo e analisando, como o mecanismo chamada de 

experiência. A qual se nutre fortemente do senso comum. Sendo que este é uma forma 

de medida das coisas na vida de uma pessoa. Desta forma a mídia se baseia no senso 

comum em grande parte, e reflete as visões e representações socialmente definidas por 

uma dada sociedade. Nas palavras do autor:  

A mídia depende do senso comum. Ela o reproduz, recorre a ele, mas 
também o explora e distorce. Com efeito, sua falta de singularidade 
fornece o material para as controvérsias e os assombros diários, 
quando somos forçados em grande medida pela mídia a ver, a encarar 
os sensos comuns e as culturas comuns dos outros. (SILVERSTONE, 
2005, p.21). 

 Porém, ao mesmo tempo que a mídia reflete e se utiliza para interagir com os 

indíviduos do senso comum, também pode distorser o mesmo e buscar descontruí-lo. 

Assim, a experiência se faz essencial para compreender a asimilação da mídia pela 

sociedade. Representam-se identidades baseadas nas imagens construídas pelo senso 

comum dos seres humanos. Silverstone (2005) entende que as instituções da mídia, por 

terem uma grande abrangência difundem assim entre sua rede de presênça um contúdo 

sem necessidade de subjugar outra cultura. Isto significa, que quando um indíviduo  é 

impactado pela informação, pode conhecer imediatamente uma nova realidade, 

simbolos e valores. Esse processo faz parte da experiência, onde segundo Silverstone 

(2005) esse diálogo entre a mídia, as influências do senso comum e as leituras dos 

indíviduos, modificam econstatemente repensam os significados os quais os atingem.  

 Relacionados com a publicidade e o consumo, entendemos por meio de Kellner 

(2001) que a mídia, além de ser um produto de consumo, também é um mecanismo para 

nos incentivar a consumir mais. Pauta a agenda cotidiana e o pensamento coletivo. A 

mídia é mediadora no sentido que toma símbolos reconhecidos pela sociedade e os 

associa à figuras, para construir uma identidade desejada. As representações impressas 

na sociedade, são a base da construçao de identidades na mídia. Para Kellner (2001), 

dentro do discurso midiático deve ser analisada a sua evidência ideológica, segundo o 

autor o discurso da mídia reflete a luta de classes e esta narrativa se encontra carregada 

de simbolos e conceitos definidos para uma determinada imagem de um dado tema por 

parte dos indíviduos impactados por essa representação ideológica. A mídia é altamente 

política- ideológica. Exemplificamos melhor com o seguinte trecho, “grupos e forças 
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políticas tendem a mobilizar discursos de democracia, liberdade e individualismo e a 

inflecti-los segundo seus próprios programas e finalidades ideológicas” (KELLNER, 

2001, p. 80). As intituções se utilizam da linguagem utilizada pela sociedade e recortam 

sua visão a partir do senso comum, de forma em que se consigam comunicar com um 

determinado setor, por meio das representações que já conhecem. Falam para um 

público com a linguagem este utiliza comumente, alimentando suas representações, 

dentro de um recorte ideológico definido pela intituição. Para Kellner (2001) a  

repetição de mensagens permitem viajar através dos canais midáticos , entrando na 

sociedade, fazendo parte do cotidiano e da representação das pessoas. Nas palavras do 

autor:  

A cultura da mídia, assim como os discursos políticos, ajuda a 
estabelecer a hegemonia de determinados grupos e projetos políticos. 
Produz representações que tentam induzir anuência a certas posições 
políticas. Levando os membros da sociedade a ver em certas 
ideologias “o modo como 17 as coisas são”. Os textos culturais 
populares naturalizam essas posições e, assim ajudam a mobilizar o 
consentimento as políticas hegemônicas. (KELLNER, 2001, p. 81) 

 Asim,  segundo Kellner (2001), por meio da informação que tenham acesso as 

pessoas, construíram seus significados e representações a partir da sua possibilidade de 

refletir e questionar as narrativas introduzidas pela mídia. Os indívidos não podem 

compreender aquilo que desconhecem individualmente, não se reflete um novo 

significado, se este não for introduzido na mídia como um novo discurso a ser debatido, 

assim os individuos estruturam seu entendimento do mundo, e sua identidade. A cultura 

de mídia, e suas representações ajudam a que os indíviduos possam construir sua visão 

do mundo. A mídia é essencial para o processo da progaganda e a difusão de valores 

coletivos. Devemos estudar a mídia.  

 

Reflexões teóricas-conceituais: O estereótipo e nossa visão de mundo 

 Para Lippmann (2008) nosso entorno no qual estamos inseridos é importante 

para entendermos nossa comprensão do mundo. Com base nisso, exercemos uma 

influência ao nosso redor. Por meio dos meios de comunicação nos deparamos com 

representações constantes, os quais deveriam relatar um acontecimento o qual não 

vivenciamos. Para Lippmann (2008) entendemos estes acontecimentos nos quais não 
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participamos por meio da criação do que ele denomida de um pseudoambiente, o qual se 

baseia na projeção e visualização na nossa mente dos fatos, sendo que analisamos um 

acontecimento desconhecido e aproximamos ele para nossa realidade, com base no 

nosso repertório e nossa cultura, dessa forma compreendemos aquilo que nos é 

desconhecido, por meio da sua simplifação e aproximação com nossa realidade. Este 

processo resulta na composição de estereótipos.  Para Para Dyer (1999 apud 

ZIMBERG, 2015), o estereótipo é um mecanismo pelo qual podemos ordenar  a 

realidade e para Cabecinhas (2004 apud ZIMBERG, 2015) o estereótipo é uma forma 

de simplicação de uma realidade complexa, para assim poder ser compreendido pelas 

pessoas. Os indíviduos com base no seu repertório definem um objeto, o visualizam, 

imaginam e assim o compreendem, aproximando este a sua realidade e conferindo 

traços conhecidos por eles, ao antes desconhecido. Para Lippmann (2008) o senso 

comum também têm um papel principal no entendimento do mundo, podemos chamar 

opinião pública aqueles aspectos externos que são capazes de interferir nos nossos 

pensamentos, que nos involucra e que entendemos serem interessantes. As imagens na 

nossa mente, as imagens dos outros e seus relacionamentos formam e são a opinião 

pública a respeito de um tema. 

 Entedemos que aqueles que conhecem a potencialidade deste mecanismo, 

podem também utilizar o mesmo para descontruir estereótipos. Este fato, nos lembra de 

Silverstone (2005) e Kellner (2001) quando informam que a repetição constante das 

mensagens, a permeabilidade da mídia dentro da cultura dos indivíduos, permite ir 

distorsendo e levando novas informações, para que o mesmos indíviduos possam 

repensar e definir suas identidades, seus sentimentos e contruir uma visão do mundo 

respeito ao desconhecido ou o que se encontra presente no senso comum. Lippmann 

(2008) determina que a censura é essencial para as intituções autoritárias midiáticas 

globais, no sentido em que por meio desse mecanismo conseguem recortar em base ao 

discurso ideológico, as idéias que desejam mostrar ao público. Para Lippmann (2008) a 

censura é essêncial para que os meios moldem e limitem a possibilidade dos indíviduos 

gerarem um pseudoambiente diferente daquele que se pretende por meio das lentes da 

ideologia de uma determinada mídia. Para o autor a censura pode-se dar por meio 

monetário, o que quer dizer que a capacidade adquisitiva de uma pessoa pode ser um 

limitante na possibilidade de acessar a diferentes mídias com conteúdos váriados. A 

segunda por meio das concepções identitárias, como por exemplo a visão da sociedade 
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dentro do senso comum a respeito de um tema. E finalmente, dentro desta matéria, 

entendemos o conceito estigma baseados na visão de Goffman (2004) onde para este 

autor, o estigma é resultado de visões pejorativas de um dado estereótipo. No caso 

específico da Venezuela,  a mídia agrupa os venezuelanos em dois coletivos identitários 

de forma generalizada, entre opositores e chavistas, sendo que o cenário político 

venezuelano é muito mais complexo do que esta simplicação da realidade estereótipada, 

e estigamtiza para cada grupo ideológico. Estes princípios são aplicáveis para as 

imagens também. Para Lippmann (2008) a imagem eterniza momentos, da mesma 

forma que um estereótipo consolida uma imagem. Porém, lembramos que segundo Bosi 

(2004) os estereótipos são trasnmitidos ao longo do tempo por diferentes fatores, porém, 

também podem ser descontruídos. Assim, por meio destes conceitos, entendemos 

melhor, a relevância no nosso estudo da mídia, sua veiculação e seus impactos dentro do 

senso comum, sendo um do seus resultados o chamado estereótipo. Logo do estudo 

destes temas, realizamos dentro do segundo capítulo da nossa monografia finalizada, “A 

representação da Venezuela na mídia brasileira. Uma análise do discurso e da imagem 

das revistas Veja e Carta Capital” um análise geral dos recentes anos do regime chavista 

até o a mitade do mandato de Nicolás Maduro. Contextualizando historicamente o 

processo venezuelano, no ano 1992, Hugo Chávez realiza seu primeiro golpe de Estado 

contra o governo democraticamente eleito do Presidente Carlos Andrés Perez, do 

partido tradicional do bipartidismo chamado Ación democratica. As forças golpistas 

fracassam e Hugo Chávez quem se define como o líder do movimento é preso. Ele será 

libertado por meio de um indulto presidencial de um presidente de outro partido 

tradicionalista chamado COPEI. Assim, uma vez na vida pública, em 1998, Hugo 

Chávez se elege presidente da Venezuela pela via democrática e não a armada como ele 

desejava. No decorrer dos anos do seu governo fortes mudanças constitucionais foram 

levadas a cabo, o país se polarizou altamente em diferentes e complexas forças políticas, 

sendo as suas principais, mas não as únicas, as chamadas oposição e chavismo. Chávez 

sofreu um golpe de estado momentâneo e logo voltou ao poder. Uma vez no poder, 

iniciou reformas e planos sociais que permitiram a muitas pessoas receber fundos 

diretos do Estado e diminuiram a pobreza, segundo dados da ONU, os quais são 

analisados em profundidade em nossa monografia. Analisamos também aspetos 

positivos e pontos autoritários do seu governo. Sua morte levou Nicolás Maduro a 

tomar a presidência. Nesse momento histórico, uma forte queda dos preços do petróleo 
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impactaram negativamente a economia venezuelana, incrementando sua pobreza devido 

a diminuição de fundos para os programas sociais de renda não condicionada do 

governo e a dependência do PIB venezuelana da exportação dessa comodity. Desta 

forma, entendemos parcialmente uma visão histórica da Venezuela, no seu contexto 

recente, finalizando com um estado de crise contínua vivenciado pelo país na 

atualidade.  Este processo narrativo e conceitual, se faz essencial para entender a nossa 

escolha por realizar uma análise do dicurso baseados em Orlandi (2003) e em Coutinho 

(2009) para a análise da imagem.  

 Segundo Orlandi (2003), o discurso é a palavra em movimento e com a sua 

análise “Procura-se compreender a língua fazendo sentido, emquanto trabalho 

simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” 

(Orlandi, 2003, p. 15). Para a autora, a análise do discurso compreende a linguagem dos 

indíviduos e seu redor, entendo a forma em que narram seu mundo. Tomando em conta 

o caráter ideológico nele impresso. “a materialidade específica da ideologia é o discurso 

e a materialidade específica do discurso é a língua” (ORLANDI, 2003, p. 17). As 

palavras estão assim carregadas de significados, e buscamos compreender seu sentidos 

nos textos.  Pelo outro lado, na análise da imagem baseados em Coutinho (2009):  

Interessa a análise da imagem compreender as mensagens visuais 

como produtos comunicacionais, especialmente aquelas inseridas em 
meios de comunicação de massa: fotografias impressas em jornais, 
anúncios publicitários, filmes, imagens difundidas pela televisão ou 
ainda disponíveis na internet. (COUTINHO, 2009, p.330) 

 O significado visual da imagem é o que buscamos obter ao momento de realizar 

nossa análise. Para Coutinho (2009) a imagem fotográfica é prova de que um fato 

realmente aconteceu, sendo um documento histórico, esse um dos motivos da sua 

importância analítica.  Tendo em mente estes conceitos das ferramentas metodológicas, 

realizamos a análise de dez notícias da nossa amostra de cento e quatorze notícias. 

Cinco da revista Veja e cinco da revista Carta Capital. Sendo oito em versão digital e 

duas em versão impressa (uma da Veja e outra da Carta Capital).  

 Na monografia as análises são mais extensas, mas, neste nosso artigo 

estabelecemos um recorte e discorremos sobre a análise de uma notícia de cada uma das 

revistas supracitadas. Um primeiro exemplo trata-se da notícia da revista Veja, 
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públicada no dia dois de setembro de 2014. O título da matéria
4
 publicada pela redação 

é Venezuela: Chavismo cria sua própria versão do “Pai Nosso”. Baseados em Orlandi 

(2003) identificamos que a matéria mostra o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez 

trasnformado em Deus após sua morte. A notícia trata-se de uma oração  de uma versão 

chavista do “Pai Nosso” católico, feita por uma deputada do partido maioritário do 

governo no congresso do partido PSUV em 2014, liderado por Nicolás Maduro. Chávez 

é divinizado por meio de ser visto como um deus, igualado ao mesmo patamar do Deus 

monoteísta das religiões (católica, muçulmana e judaica). Este tipo de ato mostra como 

o chavismo liderado por Nicolás Maduro e a cúpula governista adora a figura do 

presidente difunto, podendo ser comparado a líderes de regimenes autoritários da 

Guerra Fria e ditadores. O mundo do chavismo saí do humano para o chamado de 

divino, otorgando poderes mágicos a Chávez, exigindo proteção chamada de divina a 

ele.  Para a análise da Imagem, baseados em Coutinho (2009) apreciamos na notícia 

uma foto de Nicolás Maduro carregando um livro vermelho chamado de Plan de la 

Patria, o qual trata-se do plano de governo do chavismo.  

Foto Veja. Nicolás Maduro e El Plan de la Patria 

 

Fonte: Revista Veja.Versão digital do 02 de setembro de 2014. p. 1. 

 Este livro se faz referência, lembrando de Lippmann (2009) e a estereotipação 

por meio de aproximar informações do nosso repertório, com uma bíblia católica. Sendo 

o livro sagrado do chavismo. A Veja coloca uma posição clara contra o chavismo, e 

qualifica de insulto a religião católica a oração ao Chávez. Por outro lado, a revista 

Carta Capital, na sua matéria impressa de vente e quatro de fevereiro de dos mil e 

quatorze, intitulada Chavismo sob pressão. Na Venezuela o radicalismo não interessa a 

ninguém, imprime fortemente sua opinião estereótipada sobre uma Venezuela 

dicotômica politicamente. Baseados em Orlandi (2003) entendemos a oposição 

                                                   
4 Disponível em http://veja.abril.com.br/mundo/venezuela-chavismo-cria-sua-propria-versao-do-pai-nosso/. Acesso 

em: Jun. 2017   

http://veja.abril.com.br/mundo/venezuela-chavismo-cria-sua-propria-versao-do-pai-nosso/
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venezuelana descrita pela revista como um grupo unicamente de direita de classe média 

e alta arrogante. Contra uma esterotipação da classe de baixa renda chamada 

pejorativamente de pobres, e sendo todos chavistas. Mostra-se uma dicotomia forte no 

imaginário político venezuelano, desconhecendo que existem membros dos partidos da 

oposição que são de partidos
5
 membros da internacional socialista. Contruíndo uma 

imagem pejorativa dos chamados opositores, e desconhecendo aqueles que não se 

reconhecem como chavistas ou opositores clásicos. A matéria contribui também, para 

uma estereotipação negativa do bolivarianismo por parte de leitores contrários ao 

chavismo. Baseados na análise da imagem de Coutinho (2009) visualizamos na capa da 

revista uma imagem do Chávez em uniforme militar:  

Capa revista Carta Capital 

 

Fonte: Revista Carta Capital .Versão impressa do 26 defevereiro de 2014 

 Esta imagem colabora na estereotipação dele como figura militarista, 

relembrando mais a ares de Fidel Castro, da antiga esquerda e de governos militares. 

Não projetam o Chávez no seu uniforme de civil com terno e gravata, como comumente 

os brasileiros políticos utilizam. Além de ter no fundo uma parede de tijolos vermelhos, 

os quais são na verdade um papel que se encontra com sua ponta superior esquerda 

caindo levemente. Este gesto mostra que existe uma ameaça ao que a revista denomina 

de legado socialista do chavismo, o qual eles enxergam em perigo de acabar.  

 

 

                                                   
5 Disponível em: http://www.internacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=931 Acesso em: Jun. 2017 

http://www.internacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=931


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

Considerações Finais 

 Ao longo do trabalho finalizado, estudamos os conceitos dentro do mundo da 

mídia com teóricos como Silverstone (2005) e Kellner (2001), em segundo lugar, 

analisamos as teorias do etereótipo com autores como Lippmann (2008), Goffman 

(2004) e Bosi (2004), para finalmente realizamos as análises do discurso e da imagem 

segundo Orlandi (2003) e Coutinho (2009).  Entendemos após este processo, que ambas 

revistas, tanto a Veja como a Carta Capital, contribuem para a estereotipação negativa 

dos venezuelanos, sendo a sua construção como pejorativa, ligadas a naturalização da 

miséria e com uma forte conotação política relacionada ao governo chavista. Outro 

ponto que se faz presente, é a dicotomia política constante mostrada pelas revistas. 

Ambas, mostram os venezuelanos divididos politicamente entre opositores e chavistas, 

colocando ambos grupos identitários como únicos blocos concretos, quando, na 

realidade, dentro de ambos grupos políticos há moderados e radicais e, ao mesmo 

tempo, por exemplo, dentro da oposição existem partidos políticos de esquerda, sendo 

uma forte diferença na representação como unicamente de direita que a mídia brasileira 

oferece. Este discurso se mostra como uma réplica do discurso político propagandístico 

do regime chavista. Além, de não dar espaço midíatico aqueles grupos que não se 

consideram identificados com nenhum destes representantes políticos. O clima visual na 

Venezuela de Guerra fria se faz constante, e não se aprofunda em diferentes pontos 

relevantes como a situação econômica, a qual é altamente complexa, se evidênciam 

dificuldades na explicação dos funcionamento dos mercados parelos de comida, 

medicinas e divisas no país, além de confundir as dificuldades do sistema político e de 

leis venezuelano. É comum obervar generalizações buscando apróximar o contexto 

político da Venezuela com referências locais brasileiras, o que é um erro para sua 

compreensão.  

 Observa-se uma estereotipação constante com a palavra Bolivarianismo e 

Bolivariano, tanto as chamadas esquerda ou direita brasileira tratam o termo dentro do 

imaginário coletivo como se fosse ligado a esquerda extrema, comunismo e regimenes 

adeptos ao chavismo. E não de fato a um sentido de liberdade anticolonialista. Este 

significado chavista faz referência as identidades constrídas pela propaganda do regime 

recente da Venezuela e trasnfigura a imagem de Simón Bolívar nos olhos dos 

brasileiros. A Venezuela é utilizada pelas correntes ideológicas, como uma referência 
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para apoiar ou descontruir os argumentos de uma ou outra, estereotipando seu povo e a 

nação, dentro de naturalizações e generalizações pejorativas.  
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