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Símon Bolívar no Discurso de Angostura/Venezuela (15/02/1819). Pintura de Tilo Salas (1941) 

No terceiro episódio do seriado “As Cartas de Direitos” – Manifesto Comunista – 
encerramos com o célebre chamado de Marx e Engels à união dos proletários de todo 
o mundo. Trinta anos antes e menos conhecido por nós, brasileiros na América Latina, 
o Discurso de Angostura foi proferido por Símon Bolívar, no segundo Congresso 
Constituinte da Venezuela, há 200 anos, em 15/02/1819. Acompanhe alguns trechos: 

Representantes do Povo! Vós estais chamados a consagrar, ou suprimir,  
o que vos pareça digno de ser conservado, reformado ou descartado em nosso pacto 

social. Deixe-me chamar a atenção do Congresso para um assunto que pode ser  
de vital importância. Tenhamos presente que o nosso povo não é europeu,  

nem norte-americano, que é mais um composto de África e América do que uma 
emanação da Europa [...] É impossível atribuir corretamente a qual família 
humana pertencemos. A maioria dos indígenas foi aniquilada, o europeu se 

misturou ao americano e ao africano, e este se misturou ao índio e ao europeu. 
Todos nascidos da mesma mãe [...] e todos diferem visivelmente na epiderme;  

Esta dissimilaridade traz uma realidade da maior importância.  
O sistema de governo mais perfeito é aquele que produz a maior felicidade possível, 

a maior segurança social e a maior estabilidade política.  
Pelas leis ditadas pelo primeiro Congresso temos o direito de esperar  

que a felicidade seja o dote da Venezuela; e pela sua, devemos nos gabar  
de que a segurança e a estabilidade eternizarão essa felicidade. 

A continuação da autoridade no mesmo indivíduo tem ocasionado  
frequentemente o término dos governos democráticos.  

Eleições repetidas são essenciais em sistemas populares,  
porque nada é tão perigoso quanto deixar o mesmo cidadão  

permanecer no poder por muito tempo. As pessoas se acostumam a obedecê-lo,  
e ele se acostuma a comandá-los; de onde se originam a usurpação e a tirania.  

Um governo republicano [deve alicerçar suas bases na]  
soberania do povo, a divisão dos poderes, a liberdade civil, a proibição da 

escravidão, a abolição da monarquia e dos privilégios. 

 

Símon Bolívar (Caracas/Venezuela, 1783 – Santa 
Marta/Colômbia, 1830) – “O Libertador” – liderou as guerras de 
independência de nações latino-americanas (Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru, Venezuela e Panamá) do Império Espanhol. Junto 
com José de San Martin, Francisco de Miranda e outros 
libertadores fundou as bases democráticas na América Hispânica. 
Bolívar também contribuiu na fundação e presidiu a primeira 
união de países da região: Grã-Colômbia (Equador, Colômbia, 
Venezuela e Panamá). Símon, nascido em família aristocrata, 
recusou opressores na infância. Órfão aos nove, aos doze anos, 
fugiu da casa de um tio, o que resultaria em passar uns meses na 
casa do Pedagogo Símon Rodriguez, de ideologia humanística. 
Bolívar torna-se amigo de Rodriguez e reproduz em sua vida as 
concepções filosóficas de Jean-Jacques Rousseau (moral 
alicerçada na liberdade, doutrina do contrato social etc). E foi 
diante de Rodriguez que Bolívar se comprometeria com a 
libertação dos oprimidos da América espanhola: Juro delante de 
usted; juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi 
honor, y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni 
reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos 
oprimen por voluntad del poder español! [Juramento em Roma, 

15/08/1805. Antologia Símon Bolívar, p.14]. O juramento de Bolívar, 
traduzido para o nosso coração brasileiro, irmanado aos 
colonizados de Portugal e Espanha, poderia ser reproduzido no 
próximo dia primeiro de janeiro de 2023! ■ ■ ■ 
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A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros  de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
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