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Resumo 

 
Este trabalho tem como foco a análise das interpretações do governo de Evo Morales, 
na Bolívia. Para tanto, propõe uma retomada teórica do marxismo na América Latina, 
bem como da história política boliviana desde a revolução de 1952, passando pela crise 
da democracia pactuada intensificada no quinquênio de lutas iniciado no ano 2000 até a 
eleição e reeleição de Morales. Partimos, então, de um pressuposto empírico a partir de 
um exame qualitativo e de uma ampla revisão bibliográfica para analisar as diferentes 
interpretações do processo político boliviano por matrizes teóricas de origem marxista. 
Feito esse resgate histórico e esta leitura da Bolívia contemporânea, concluímos 
problematizando sobre a possível formação de um novo bloco no poder no país, com a 
retomada do nacionalismo e do indigenismo como razões revolucionárias.  
 
 
Palavras-chave: Marxismo na América Latina, Bolívia, Evo Morales, nacionalismo, 
indigenismo, matrizes teóricas.  
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Abstract 
 
 
This work aims to analyze the interpretations about Evo Morales' government in 
Bolivia. For such, it proposes a theoretical reclaim of Marxism in Latin America, as 
well as of Bolivian political history since the 1952 Revolution, going through the crisis 
in Pacted Democracy intensified in the five-year conjuncture of struggles started in 
2000 up to the election and reelection of Morales. It departs from an empirical prior 
conjecture taken from a qualitative analysis and a broad literature review to analyze the 
different interpretations of the Bolivian political process from Marxist theoretical 
matrices. After this historical recovery and this reading of contemporary Bolivia, it 
concludes with a consideration about the formation of a possible new block of power in 
the country, with the retaking of nationalism and Indianism as revolutionary reasons. 
 
 
Keywords: Marxism in Latin America; Bolivia; Evo Morales; nationalism; Indianism; 
theoretical matrices.  
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Introdução 

O período em que vivemos na América Latina, depois da emergência de 

governos que poderíamos definir como nacionalistas1 – por exemplo, nos casos 

específicos de Venezuela, Bolívia e Equador – se relacionados ao neoliberalismo, nos 

permite pensar criticamente acerca desses processos. São processos políticos bem 

particulares que, em cada contexto, nos trazem novas questões para o marxismo e para a 

luta contra-hegemônica no subcontinente. A ascendência de líderes com grande apoio 

popular desperta atenção na cena política mundial, não só pelas inéditas propostas de 

governo, mas principalmente por representarem resposta à crise capitalista em um 

momento de intensa participação social. Entretanto, nem sempre se enxergou a 

disposição para essas mudanças na geopolítica do subcontinente, marcado pela 

alternância entre regimes democraticamente fracos, sujeitos às crises políticas, onde o 

maior ganho consistiu na implantação de eleições livres e vivenciadas de forma passiva 

pelos cidadãos. 

O caso boliviano nos chamou a atenção pelo fato do presidente Evo Morales ter 

triunfado em sua eleição à presidência no melhor momento de luta dos movimentos 

sociais nas últimas décadas. Esse contexto de conscientização das massas, a sua 

descendência indígena – que faz grande parte da população boliviana enxergar-se nele – 

e o fato de ter emergido de um movimento social, o “movimento cocalero”, são 

particularidades que levam Morales a ser mais cobrado do que outros presidentes eleitos 

como Hugo Chávez e Rafael Correa2. Contemporaneamente, essa conscientização das 

massas, num sentido bem abrangente do termo, vem sendo parte fundamental do 

processo em movimento onde governos são depostos e outros são constituídos com 

grande apoio popular. Em alguns países particulares da região andina, os movimentos 

sociais indígenas em suas sequentes mobilizações legitimam as maiores mudanças. 

Partimos, então, de um pressuposto empírico a partir de uma análise qualitativa e de 

uma ampla revisão bibliográfica que nos permite analisar as diferentes interpretações do 

processo político boliviano tendo como ponto de partida a vitória de Evo Morales nas 

eleições para a presidência em 2005, bem como sua reeleição em 2009. 

                                                 
1 Referimo-nos a estes governos como nacionalistas na ausência de um termo mais adequado para defini-
los, não se tratando de uma prévia caracterização dos mesmos.  
2 Respectivamente eleitos como presidente da Venezuela, em 1998 e do Equador, em 2006. 
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É um trabalho que gera hipóteses sobre um estudo de caso, que possibilita um 

aprofundamento do objeto. Para alcançar nosso objetivo, utilizamos livros, revistas 

latino-americanas e documentos oficiais fornecidos pelo atual governo. Um vasto e 

heterogêneo material, que nos permite elaborar uma boa síntese a partir da análise de 

discursos e caracterizações que descrevem o processo político de mudanças do governo 

em questão, que se encontra em seu segundo mandato. Faremos uso de muitos clássicos 

de cunho marxista para nosso referencial teórico. Todavia será de fundamental 

relevância a utilização de material ainda não publicado em vias impressas, fato que 

demonstra como o estudo acerca da realidade latino-americana ainda se encontra 

escasso em nossas bibliotecas. Tentado não cair na divisão burguesa do conhecimento, a 

produção militante também será tomada como fonte teórica para esta pesquisa, 

destacando e concordando que o saber livresco3 não é sinônimo de saber teórico 

principalmente quando se atua na contra-hegemonia.  

Apesar de termos a eleição e reeleição de Evo Morales como tema fundamental 

para responder nossos objetivos de pesquisa, se faz necessário, também, realizar uma 

abordagem histórica e analítica que nos forneça aportes tanto para comparar o governo 

de Morales com outros momentos da história boliviana, quanto para entender como se 

desenlaçou o momento constitutivo que propiciou sua chegada ao poder. 

O primeiro capítulo e ponto de partida é a exposição das correntes do marxismo 

político na América Latina estritamente em função de nosso objeto, partindo do recorte 

feito por Löwy (2003) quanto ao caráter da revolução, elencando os principais teóricos e 

principais fatos políticos que marcaram cada fase do marxismo latino-americano, até a 

última década. Depois, para realizar uma leitura da atual fase da política boliviana, 

apresentaremos algumas das primeiras experiências revolucionárias latino-americanas, 

onde os conceitos de nacionalismo e revolução também foram fundamentais para que se 

realizasse uma interpretação política. Trataremos e seguida a polêmica marxista e 

leninista de José Carlos Mariátegui com as proposições indo-americanistas4 de Raúl 

Haya de la Torre, marcando a diferença entre o antiimperialismo e o socialismo, 

                                                 
3 O professor e pesquisador da UFSC, Nildo Ouriques, fez uso dessa expressão em uma comunicação 
recente, assim como no livro do qual é um dos organizadores e colaboradores “Crítica à razão acadêmica. 
Reflexão sobre a universidade contemporânea” (RAMPINELLI e OURIQUES, 2011).   
4 Consideramos que trazer ao debate o indo-americanismo e suas derivadas correntes teóricas como 
indianismo e indigenismo se faz necessário para possibilitar uma melhor compreensão das análises das 
interpretações recebidas pelo governo em questão, ponto nevrálgico da pesquisa e que será foco de nosso 
quarto capítulo. 




��

�

trazendo também o indigenismo como corrente teórica para o debate. Comparamos as 

ideias de Mariátegui com as proposições das “Teses de Pulacayo”, um documento 

aprovado e realizado pelo Partido Operário Revolucionário (POR) na Bolívia em 

meados da década de 40, marcando também o debate marxista, leninista e trotskista no 

país e na história do movimento operário latino-americano, utilizado como referência 

para a concepção de revolução permanente até os dias de hoje.   

Passamos, pois, para o segundo capítulo, trazendo como grande marco a 

“Revolução de 1952”, a primeira de caráter operário no subcontinente, suas vitórias e 

falhas, bem como seu legado para a Bolívia. Faremos referência, também, ao legado da 

Assembléia Popular de 1971, conhecida também como “Comuna de La Paz”, um órgão 

embrionário que durante alguns meses manteve um poder dual na Bolívia, independente 

politicamente do governo militar vivido a época. Posteriormente traremos um resgate 

histórico da vida política boliviana, elencando os presidentes que estiveram no poder 

durante o período oligárquico e durante a tentativa de redemocratização vivida na 

década de 80 até o quinquênio anterior à eleição de Evo Morales, quando se iniciou uma 

decisiva jornada de lutas no país, marcados por intensa mobilização e participação 

popular, contexto que possibilitou a sua chegada à presidência. 

Feito esse resgate e chegado aos anos recentes de golpes e deposições e elencado 

o período de luta anterior à sua eleição, discorreremos sobre os conflitos de grande 

repercussão que foram a “Guerra da Água” e “Guerra do Gás”, que aconteceram na 

Bolívia respectivamente em 2000 e 2003/2005. Foi a partir desses conflitos que Morales 

tornou-se uma importante figura política, passado de líder sindical do movimento 

cocalero – importante movimento social durante essas guerras – a líder político no 

partido político MAS (Movimento ao Socialismo). A história e constituição deste recém 

criado partido, que é também designado como instrumento político que surge para a 

soberania dos povos, é outro dos focos do capítulo.   

Chegamos, portanto, à parte decisiva da pesquisa, o quarto capítulo, onde 

contemplaremos as análises das interpretações recebidas por Evo Morales e o MAS, 

reproduzindo e agrupando discursos de acordo com matrizes teóricas que se consideram 

na esquerda política, acadêmica e extra-acadêmica, dentro da heterogeneidade de grupos 

políticos que também dissertam sobre o processo boliviano. São resgates a partir de 
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debates de intelectuais, de membros do governo5 – incluindo decisivamente os escritos 

de García Linera, vice- presidente boliviano – e de jornalistas que com freqüência 

publicam em mídias contra-hegemônicas acerca do caso da Bolívia. A noção de matriz 

teórica que utilizaremos segue os objetivos elencados por Rojas (2006, p. 46), pois “não 

define critérios para expor se tal grupo é marxista ou socialista na atualidade”, nos 

permitindo o agrupamento de acordo com as “famílias políticas com traços em comum, 

dentro de um mesmo padrão de características”. Svampa (2010) também nos fornecerá 

aporte teórico para conceituar as matrizes políticas identificadas quanto às 

caracterizações do processo boliviano a partir da reunião em grupos políticos. 

Realizada esta análise, no quinto capítulo faremos um balance crítico das 

interpretações realizadas a respeito do governo de Evo Morales em suas duas gestões6, 

problematizando o atual modelo produtivo boliviano, sob o nome de “socialismo 

comunitário”, que resgataria o poder nacional-indígena para a política boliviana, 

ensaiando a formação de um novo bloco no poder. Pretendemos mais do que responder 

perguntas, contribuir com o debate acerca do processo político do país desde uma 

perspectiva mariateguista, fazendo uso das categorias gramscianas de “hegemonia” e 

“bloco histórico”, bem como dos conceitos marxistas e poulantzianos de “frações de 

classe” e “bloco no poder” para elencar as mudanças na Bolívia contemporânea. 

Lembramos ainda que a tentativa de recobrar o sentimento nacionalista e trazer o índio à 

luta política não é inédita no país. A nova situação política na Bolívia com Evo Morales, 

que obteve apoio de um conjunto heterogêneo da população, incluindo decisivamente os 

movimentos sociais, gera novas problematizações para o marxismo e para as ciências 

sociais, onde o índio, entendido como classe, deve assumir o papel protagonista. 

Inseridos na discussão mais recente, traremos um balanço dos quase seis anos de 

governo de Morales, analisando desde o conflito político até a hegemonia “evista”, 

criticando o desenvolvimentismo e os impasses do processo que acaba por entender-se 

plurinacional, porém, com muitos elementos reformista-burguêses.  

Pelo tipo de enfoque escolhido, concluímos brevemente fazendo uma 

retrospectiva da linha de análise de nossa pesquisa, recuperando os momentos que 

                                                 
5 Partindo do pressuposto de que o governo de Evo Morales diz se enquadrar na esquerda política e possui 
elementos que podem nos trazer problematizações sobre esta afirmação, sobre os quais discorreremos no 
terceiro e quarto capítulo. 
6 Incluiremos a análise das caracterizações de seu segundo mandato, que chega à sua primeira metade em 
um momento onde o governo de Morales/MAS recebe as maiores críticas, sobre as quais debateremos no 
quarto e quinto capítulo com maior ênfase. Trata-se, portanto, de um objeto em movimento. 
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explicitam a particularidade boliviana de luta e que, mesmo contendo inúmeros aspectos 

críticos, reconhece todos os avanços obtidos pela Bolívia a partir da eleição de Evo 

Morales, destacando o protagonismo e a mobilização contínua das classes subalternas 

no país, incluindo indígenas, camponeses e outros movimentos e forças políticas que 

apoiaram o MAS e Morales, ao menos em sua primeira eleição presidencial. 
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1. Luta classista e crítica à sociedade burguesa: o marxismo no 

subcontinete 

 

Em meio ao segundo mandato evista, deparamo-nos com um momento decisivo 

onde se intensificam os debates em relação às mudanças e transformações conseguidas 

durante esse governo. Depois de alcançar a primeira vitória em 2005 com mais de 53% 

dos votos e de se reeleger em 2009 com uma porcentagem ainda maior, perto dos 64% 

de bolivianos votantes, Evo Morales personifica a necessidade de mudanças após um 

quinquênio de lutas intensas, quebrando um ciclo onde os presidentes ganhavam com 

percentuais bastante reduzidos e não permaneciam mais de um ano no poder. Neste 

momento, que seria de estabilidade política, as análises divergem a respeito da 

caracterização da conjuntura boliviana. Se por um lado vive-se o auge de aprovação do 

governo encabeçado por Morales – de acordo com o próprio vice García Linera –, por 

outro, há um crescente período de críticas e de intensa crise do processo iniciado sob o 

nome de “Revolución democrática y cultural”, principalmente no que se refere aos 

controversos conceitos utilizados para tentar explicar o atual modelo nacional-

produtivo. 

Toda a América Latina exerceu uma função fundamental no processo de 

expansão capitalista, através da constante e contínua exploração em todos os aspectos, 

materiais, culturais ou naturais, que enriqueceram o capital estrangeiro e nos tornaram 

dependentes até os dias de hoje. Com a Bolívia não foi diferente, passando pelo 

extermínio dos povos originários, bem como de seu patrimônio natural, desde os tempos 

de colônia. A colonização, junto com a propriedade privada, trouxe aos povos 

originários não só a marca da dependência financeira, mas também a imposição cultural, 

que marcou também nosso sistema político até dias recentes. A formação social 

estruturada por classes sociais determinou que a maioria da sua população vivesse sob 

relações de subordinação, em favor do desenvolvimento do capitalismo mundial. A 

necessidade da revolução constante do processo de produção confirma a premissa de 

que o capitalismo só pode existir se expandindo, a partir do momento em que haja 

trabalhadores prontos para serem explorados e territórios para serem conquistados, 

conforme aconteceu nos tempos de colonização. Mariátegui (1927) aponta, inclusive, 

que a própria independência colonial do subcontinente só foi possibilitada pelas 

necessidades de desenvolvimento da civilização ocidental, ou seja, do capitalismo.  
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Conforme afirma Saladino García (1994, p. 12-13), a vida republicana dos 

nossos países continua mantendo-nos em uma verdadeira situação de conquista, 

demonstrando que pouca coisa mudou nesta fase superior do capitalismo, onde a 

exportação dos capitais torna-se um fenômeno predominante e que se realiza além da 

partilha territorial, uma partilha econômica de mundo. O autor ainda demonstra que a 

Bolívia possui uma característica especial na história do desenvolvimento capitalista, 

não só por ter sido uma grande fonte de capital imperial com a extração da prata em 

Potosí, mas pela “transición al capitalismo por medio de una actividad minera”, 

tornando o país desta vez fonte de capital monopólico, dando respaldo ao regime 

político liberal-oligárquico, bem como a ligação entre o sistema econômico e o caráter 

autoritário que assume o Estado (SALADINO GARCÍA, ibid., p. 162).  Os republicanos 

no poder trataram de continuar validando a exclusão indígena da vida política boliviana, 

até a revolução de 1952, anteriormente citada. Contudo, antes mesmo desse importante 

embate, durante a Revolução Russa ampliaram-se as alianças entre os impérios e os 

partidos burgueses, caracterizando não só a eterna união entre capital e Estado, mas o 

medo da ameaça soviética, que travou também a luta entre capitalismo e socialismo em 

todo o mundo, incluindo o subcontinente latino-americano. Em meados dos anos 20 foi 

reprimida a primeira revolução índia na Bolívia, e muitas outras a sucederam, apesar de 

nunca ter se enxergado no índio sua capacidade revolucionária. A união da consciência 

étnica com a consciência classista é fundamental para trazer o índio à luta 

revolucionária, junto com a classe trabalhadora em geral, para que se torne possível a 

libertação do capitalismo e se reconheça a capacidade de autogestão econômica, política 

e cultural. Por não ser proletariado, esquece-se que o índio é também explorado e que 

seu problema não está restringido ao aspecto cultural, ao aspecto racial como 

costumeiramente se aponta, mas ao status que recebe dentro da sociedade, no marco do 

sistema capitalista.  

Na América Latina, além de combater as incipientes insurreições, tentou-se 

barrar a evolução de alguma perspectiva teórica que fosse de encontro ao que impunha o 

capitalismo. Questões políticas como organização, aliança de classe e o interesse por 

problemas sociais por parte dos intelectuais da época fizeram com que se falasse na 

aplicação do pensamento marxista na América Latina. De acordo com Löwy (2003), as 

primeiras influências com esse caráter foram difundidas por volta do século XIX 

inspiradas pela II Internacional, de forma embrionária. O autor ressalta que “as 




��

�

primeiras tentativas significativas de analisar a realidade latino-americana em termos 

marxistas e de estabelecer as bases para uma orientação política revolucionária vieram 

com o surgimento da corrente comunista” uma corrente que mesmo ainda tímida, 

inspirou partidos e teve suas resoluções iniciais desta vez pautadas na III Internacional 

(LÖWY, 2003, p. 14). O nosso “atraso colonial”, debatido também durante a III 

Internacional, deu espaço ao sentimento antiimperialista que caracterizou a luta nesta 

sub-região em alguns períodos. A importância de recobrar o pensamento marxista para 

o debate contemporâneo se dá após a emergência de governos no subcontinente, no 

contexto de crise do capitalismo em sua fase neoliberal, que se reclamam 

antiimperialistas, mas que vêm se apresentando com um caráter muito mais reformador 

do que de revolucionário, no sentido social do termo. Ainda nas palavras de Löwy, de 

acordo com o caráter das revoluções, é possível fazer uma periodização que aponta três 

etapas do marxismo na América Latina. Em sua primeira fase, de um marxismo mais 

aberto, a revolução assume um caráter socialista, democrática e antiimperialista, 

compreendendo os anos de 1920 e 1930 e o conhecido debate entre José Carlos 

Mariátegui e Raúl Haya de la Torre no Peru, bem como a insurreição salvadorenha com 

Farabundo Martí, principal fato político do período. Mariátegui, como o principal 

teórico, propunha um marxismo latino-americano concreto dialético, que romperia com 

o sistema capitalista pela revolução socialista através da luta de classe, com o índio 

entendido como parte da frente única de classe. É uma discussão atual quando volta à 

tona nos últimos anos uma corrente indigenista no subcontinente, principalmente no 

México e na Bolívia, incorporada ao âmbito governamental no último país citado, com a 

ascensão de Evo Morales.  

Já sob a segunda etapa histórica onde o marxismo se fez presente, pós década de 

1930, observou-se o mais difícil passo no avanço da revolução socialista no 

subcontinente, por conta da influência stalinista e de sua estratégia etapista. Incipientes 

revoluções nacionais democráticas foram ensaiadas neste período, a exemplo do Brasil 

com Luis Carlos Prestes e a rebelião vermelha de 1935. Este período se finda com o 

retorno do marxismo mais aberto e heterodoxo, inspirado pela triunfante revolução 

cubana de 1959. Correntes radicais na fase “pós-revolução cubana” espelharam-se em 

Fidel Castro e Che Guevara, que trouxeram a necessidade da luta armada e o caráter 

socialista da revolução frente ao marxismo dos partidos comunistas de inspiração na 

URSS para esta última fase marxista, de acordo com o recorte aqui empregado.  
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Num plano recente, na fase do imperialismo neoliberal (ou capitalismo 

contemporâneo) com a financeirização e reestruturação produtiva, aparecem outras 

correntes teóricas que trazem uma luta localista para “se oporem” ao capitalismo, 

muitas vezes dividindo e fragmentando a classe operária, compreendida em um sentido 

abrangente. Ganham destaque as frações de classe e as alianças entre classes, que 

encobrem o processo de formação de um mundo desigualmente polarizado. Os maiores 

desafios para a incorporação do marxismo à realidade latino-americana continuam 

sendo o excepcionalismo indo-americano e o eurocentrismo. São perspectivas que 

mesmo assumindo uma visão antiimperialista privilegiam alguma classe ou fração de 

classe em longo prazo, dispersando a luta por um interesse comum, totalizante. O 

excepcionalismo indo-americano traz consigo o problema do pensamento de Haya de la 

Torre, que subordina e nega o marxismo, propondo a sua superação a partir de Hegel7 e 

dos últimos escritos de Lenin. Já o eurocentrismo aponta o “transplante” dos modelos 

de desenvolvimento sócio econômico da Europa para a América Latina. A influência do 

stalinismo, e a disseminação da ideia de que seria preciso passar por uma etapa de 

desenvolvimento capitalista, da revolução de uma burguesia local, para poder se chegar 

à possibilidade de revolução socialista, acabam por frear processos em nome do 

progresso histórico. Retomar o debate peruano com projeção mundial frente à realidade 

contemporânea é fundamental para entender como as categorias do marxismo, indo-

americanismo e socialismo estão aplicadas na luta e na busca pela mudança de 

organização da sociedade.  

1.1. Indo-americanismo, marxismo e socialismo em perspectivas 
ambivalentes    

Na América Latina muito se diverge sobre a incorporação do marxismo como 

perspectiva teórica para se fazer avançar a revolução no subcontinente. Marca-se o 

debate ocorrido no Peru entre José Carlos Mariátegui e Raúl Haya de La Torre, em 

meados da década de 1930, como o início de um embate que teve reflexos teórico-

políticos no socialismo mundial. Haya de la Torre e Mariátegui divergiam 

principalmente a respeito da ideia de incorporação do marxismo e da defesa do 

essencialismo latino-americano, mola propulsora do indoamericanismo. Enquanto o 

primeiro realiza uma crítica ao marxismo eurocêntrico, procurando recuperar a partir da 

                                                 
7 Para Haya de la Torre, o único aspecto positivo do marxismo era a dialética, que é na verdade, de Hegel. 
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dialética hegeliana e de elementos do último Lenin uma proposta de superação do 

marxismo, tido por ele como uma perspectiva que só funcionaria na Europa, Mariátegui 

apresenta uma produção ideológica teórica socialista aplicada às massas indígenas. 

Porém, nem sempre os dois pensadores peruanos divergiram. Os dois 

mantinham uma aliança de luta e um respeito mútuo até o início da década de 1920, 

quando Mariátegui havia voltado da Europa e Haya de la Torre se encontrava envolvido 

com o movimento estudantil. Chegaram a lançar, em 1923, a revista “Claridad”, antes 

da fundação da APRA8 (Aliança Revolucionária Popular Americana) por Haya de la 

Torre no exílio no México, em 1924, como frente única antiimperialista.  Por 

representar uma força antioligárquica, antiimperialista e temporariamente ligada aos 

preceitos marxistas, Mariátegui viu seus interesses como revolucionário coincidirem 

com as proposições que constavam no programa da APRA, pois constituía uma base de 

ação comum com a política de frente única proletária que ele, Mariátegui, propunha à 

época. Contudo, Haya de la Torre começa a demonstrar sérias divergências teóricas não 

só com Mariátegui, mas com toda corrente comunista depois de participar como 

representante da América Latina do I Congresso Mundial Antiimperialista, em 1927, na 

cidade de Bruxelas. Já durante o congresso, Haya de la Torre vetou a principal 

resolução formulada no evento de romper com a influência norte-americana, que estava 

de acordo com os objetivos da APRA, fato decisivo que, de acordo com o próprio Haya 

“definiu [...] a linha teórica aprista e situou bem nossas diferenças com o comunismo” 

(FALCÓN apud ESCORSIM, 2006, p. 251). Foi a partir desse congresso que se iniciou, 

também, a luta pela hegemonia no movimento antiimperialista no subcontinente 

(FERREIRA, 1971). Mariátegui acreditava, até então, que era preciso e necessário fazer 

um trabalho conjunto com a APRA, em sua frente única antiimperialista. Contudo, em 

1927, Mariátegui e Haya de la Torre já não coincidiam quando se colocou o projeto de 

criação de um partido, preocupação que ainda não tomava o autor de Siete ensayos, mas 

que o fundador da APRA enxergava como próxima. Para Haya de la Torre era imediata 

a necessidade de mudança de movimento para partido, um bloco que seria 

caracteristicamente policlassista, sob a direção de uma pequena burguesia articulada 

com uma fração da classe operária e camponesa e distante da Internacional Comunista. 

                                                 
8 Concordando com Escorsim (2006), nos referiremos “a” APRA como movimento de acordo com os 
objetivos de sua criação como uma frente única. E a “o” APRA como o partido, que permanece vigente 
até os dias de hoje. 
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Quanto a esse aspecto, Mariátegui foi claro e demarcou o rompimento com Haya e, 

claro, com o APRA, como partido: 

 

[...] Somos antiimperialistas porque somos marxistas, porque somos 
revolucionários, porque opomos o socialismo ao capitalismo como 
sistema antagônico chamado a sucedê-lo, porque na luta contra os 
imperialismos estrangeiros cumprimos com nossos deveres de 
solidariedade com as massas revolucionárias da Europa. 
(MARIÁTEGUI apud ESCORSIM, 2006, p. 253) 

 

A questão da consciência e solidariedade de classe, capaz de unificar a luta, foi 

decisiva para o legado de Mariátegui. No entanto, Haya de la Torre foi se afastando da 

crítica à sociedade burguesa, a partir de um processo que esvazia até mesmo a própria 

luta antiimperialista.  Estudar esses processos e trazê-los para o debate contemporâneo é 

relevante, entre outros aspectos, por nos permitir diferenciar uma proposta 

antiimperialista de uma proposta socialista. Podemos apresentar na forma de hipóteses, 

porque quando as lutas antiimperialistas ou anticolonialistas não avançam rumo ao 

socialismo acabam se aliando ao imperialismo, justamente por buscar aliar os setores 

subordinados com alguma fração burguesa. Mariátegui entendia que o socialismo 

abarcava e ia além não só do antiimperialismo, mas também do etnocentrismo 

defendido por Haya de la Torre e assim as cisões em seus ideais iam se demarcando.  

A clareza de Mariátegui permite que este antecipe o destino do APRA e de seu 

líder, Haya de la Torre, que pela distância adquirida do proletário, do camponês índio, 

só poderia findar-se em mais uma nova representatividade de caráter burguês. A frente 

única antiimperialista que Mariátegui apoiara não estava em coincidência com o projeto 

aprista de partido político, visto que o APRA estava contaminado por uma frente única 

que representava setores. Entretanto, na visão de Haya de la Torre, o partido aprista 

representaria uma aliança popular, apesar de tratar com setores médios. Mariátegui 

descreve que a ação de Haya de la Torre se assemelha à luta antiimperialista chinesa 

com o partido Koumintang, quando, pautadas em razão da diferenciação das raças, 

tentou-se “evitar a imitação europeísta e ajustar a ação revolucionária a uma avaliação 

exata da nossa própria realidade” (MARIÁTEGUI, 2005, p. 131). Mariátegui, que 

entendeu antecipadamente que a transição de movimento a partido9se tratava de uma 

operação pequeno burguesa, sem atacá-lo verbalmente, lança em débil estado de saúde o 
                                                 
9 Podemos, em determinadas perspectivas, traçar semelhanças com o MAS, na Bolívia contemporânea, se 
tratarmos, por exemplo, da aliança com setores médios para a constituição do partido. 
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Partido Socialista do Peru, PSP. Para o redator de “Amauta10”, não bastava declarar-se 

antiimperialista, era preciso organizar político e teoricamente operários e camponeses 

contra a burguesia estrangeira e local, uma incorporação de marxismo à realidade 

latino-americana, sem subordiná-lo ao essencialismo indígena, apesar de encontrar no 

índio o aliado camponês na luta contra-hegemônica. Assim, Mariétegui diferencia o 

projeto socialista de um projeto antiimperialista. 

Haya de la Torre junto com o aprismo desenvolveu contradições que negavam 

até mesmo suas promessas de não se submeter aos jugos do imperialismo norte-

americano. O pensamento de Haya em relação ao império estadunidense vai se tornando 

cada vez menos incisivo quando este reduz o imperialismo à influência econômica, sem 

dar ênfase, no plano político, à questão da hegemonia (FERREIRA, 1971). O seu 

reducionismo fez com que houvesse uma lacuna nos seus escritos e em sua ação política 

em relação aos sujeitos e ao método de realizar este embate antiimperialista. Apesar 

disso, Haya de la Torre é tido erroneamente como um ícone do pensamento marxista e 

antiburguês no subcontinente, tanto pela sua atuação como dirigente, como pela criação 

de seu partido, que existe até os dias de hoje no Peru. Concordando com Ferreira (Ibid.), 

principal estudioso de Haya de la Torre no Brasil, afirmamos que o “revolucionário da 

ordem” muitas vezes agiu de encontro com seu pensamento nacionalista, contribuindo 

com um projeto pequeno burguês que deixava de lado, no Peru, a luta em favor da 

mudança do bloco no poder11.  

Saladino García (1994) assinala uma preocupação acertada de Mariátegui, que 

conduziu sua práxis a uma teoria política para a qual muito contribuiu, que era a 

necessidade de se avançar em uma realidade nova para a América Latina e para o 

mundo. A partir da utilização do pensamento guiado para essa possível e inédita 

realidade contraposta às injustiças, o resgate da resistência indígena se fazia 

fundamental: 

Una tarea clave de esta teoría será la de conscientizar a los indios de 
que son individuos explotados y discriminados pero que para 
abandonar esa situación tendrán que unirse a los demás individuos que 
padecen semejante situación, con los que conforman la misma clase 

                                                 
10 Revista lançada por Mariátegui logo após seu rompimento com Haya de la Torre e o APRA, revista que 
tinha como objetivo contribuir com a formação política da população peruana, proposição que o autor 
considerava como fundamental para que se pudesse avançar em uma revolução socialista.  
11 Partimos do pressuposto poulantziano de que a burguesia não é uma classe homogênea, que tem 
divisões estáveis que serão denominadas frações e que o bloco no poder é a articulação das frações de 
classes dominantes sob a hegemonia de uma destas. 
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social, para transformar el sistema capitalista en socialista. (Ibid., p. 
59) 

 

Com o surgimento de vários movimentos sociais heterogêneos12 no 

subcontinente, que recuperam a perspectiva indigenista como vertente de luta e reabrem 

a discussão sobre as diferentes formas de organização política, temos a possibilidade de 

trazer novamente ao debate estes dois teóricos peruanos para nos colocar diante dos 

problemas enfrentados hoje em dia quando se determinam os rumos das mudanças 

encaradas por governos pós-neoliberais, a exemplo do nosso objeto de estudo. Depois 

deles, porém, outros nomes surgiram reclamando-se marxistas, mas que contribuíram 

somente com a difusão teórica do etnocentrismo indígena e com a exaltação da raça 

como meio de dominação, inclusive na Bolívia contemporânea. O que pretendemos 

esclarecer neste momento é que, concordando com Almeida (2011), Haya de la Torre 

pretendeu articular o marxismo e o nacionalismo, contudo, submetia – ao contrário de 

Mariátegui – o primeiro ao segundo. Haya exaltava algum tipo de nacionalismo (nem 

sempre remetido aos indígenas) como uma prioridade para que existisse uma revolução 

social latinoamericana e demonstrava, ainda de acordo com Almeida, a influência da 

estratégia da IC13 para o subcontinente, visto que “não somente a questão nacional 

adquiria grande importância como se consolidava a perspectiva etapista (...) 

democrático-burguesa e a socialista, cada qual dirigidas por uma classe, a burguesia e o 

proletariado, respectivamente” (Ibid., p. 135). Porém, a experiência latino-americana e 

mundial mostra que nacionalismo nem sempre significa antiimperialismo, tampouco o 

antiimperialismo é entendido como sinônimo ou tendência ao socialismo, mas sim 

como uma “expectativa de que houvesse uma predisposição de frações dessas 

burguesias para formarem frente com as forças populares em certa fase da luta contra o 

imperialismo” que “favoreceriam a emergência e o espraiamento de diversos tipos de 

nacionalismo” (Ibid. p. 135-36). 

�

                                                 
12 O próprio movimento indígena na Bolívia é um dos mais heterogêneos, são 36 nações índias.  
13 Internacional Comunista ou III Internacional, fundada após a revolução Russa. Houve sete congressos 
durante a IC, os cinco primeiros durante a vida de Lenin. A centralização do Estado soviético e a 
consolidação de Stalin no Partido Comunista da URSS aconteciam de forma concomitante. É importante 
ressaltar, também, na IC o conflito entre Trotsky (que defendia uma frente única proletária com máxima 
unidade de organização operária no enfrentamento do capitalismo) e Stalin (defendia, por sua vez, a 
política de guerra de classe contra classe, acreditando que o capitalismo estava findado com a crise de 
1929) até que o último dissolve a IC em 1943, depois da morte de Trotsky em 1940. 
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          1.2. O debate peruano e a experiência boliviana das “Teses de Pulacayo”  

A contribuição do pensamento de José Carlos Mariátegui teve uma extensão 

mundial e uma importância no marco do socialismo latino-americano. Mariátegui foi 

um dos primeiros marxistas e leninistas do subcontinente14, além de não ter se 

enquadrado na internacional estalinista. A partir da análise concreta da realidade 

concreta do Peru da época, foi capaz de realizar um ensaio que descrevia com clareza a 

situação do país, apontando, também, soluções para o problema do índio. Em sua mais 

conhecida obra, “Sete ensaios de interpretação da realidade peruana”, pretendia olhar, 

observar e entender o Peru, para então organizar operários, camponeses e indígenas e, 

depois, formar um partido socialista. Na Bolívia, também encontramos a maioria da 

população indígena e alguns partidos que em determinado momento de sua trajetória 

coincidiram com o pensamento de Mariátegui. Pericás (1997) nos revela a importância 

dos partidos políticos para a construção das revoluções bolivianas, incluindo o marco da 

revolução de 1952. O autor relata a relevância do papel desempenhado pelo POR15 

(Partido Operário Revolucionário), com Guillermo Lora e Gustavo Navarro, que tinham 

a mesma orientação do partido socialista do Peru lançado na mesma época, de 

marxismo heterodoxo, como contrapartida ao Movimento Nacional Revolucionário 

(MNR), de Paz Estensoro e Siles Zuazo, mais próximo à corrente nacionalista-

antiimperialista.  

 Como um grande marco para o marxismo no país, em um processo de lutas que 

culminariam na Revolução de 1952, Guillermo Lora idealizou durante um congresso da 

FSTMB – Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros Bolivianos -, o primeiro 

programa da classe operário-mineira organizado na Bolívia chamado “Teses de 

Pulacayo”. Trata-se um programa aprovado num congresso sindical de trabalhadores 

mineiros no ano de 1946, na cidade de mesmo nome, e que apresentava a concepção 

trotskista de revolução permanente, aspecto até hoje característico do movimento 

operario boliviano tido como classe social revolucionária. Essas teses político-

programáticas difundidas no Congresso da Federação Mineira da Bolívia, 

“evidenciaram, pela primeira vez na América Latina, a aceitação oficial por um grupo 
                                                 
14 Juan B. Justo, argentino, também é considerado como um dos primeiros marxistas do subcontinente, 
membro do Partido Socialista Argentino (fundado em 1895) e o primeiro a traduzir “O Capital” para o 
espanhol. Diferente de Mariátegui, que tinha forte influência leninista, Juan B. Justo tinha como 
referência teórica também as idéias de Jean Jaures, socialista reformista de esquerda francês (LÖWY, 
2003).  
15 Fundado em 1934 em Córdoba, na Argentina. 
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de trabalhadores de peso das idéias de Leon Trotski” (PERICÁS, 2006, p. 93). 

Guillermo Lora, membro fundador do POR boliviano, compreendeu desde cedo que o 

partido se forja no seio do proletariado (assim como pensava Mariátegui), com o 

programa da revolução social e com a teoria do socialismo científico e que deve 

essencialmente se contrapor à sobrevivência da grande propriedade privada dos meios 

de produção, avançando para além da luta antiimperialista, problematizando sobre o 

tipo de revolução a ser realizada, indo de encontro a quaisquer reivindicações 

transitórias. 

As “Teses de Pulacayo”, segundo Löwy (2003), consistem em uma exceção 

notável do período em relação à formação de consciência do movimento operário. 

Elenca que a revolução agrária deve ser a meta do proletariado de um país capitalista 

atrasado, devendo-se, também primar pela política de independência de classe, baseada 

no internacionalismo proletário para se destruir a força internacional imperialista. 

Coincidindo com o pensamento mariateguista, faz grande referência à necessidade de se 

criar uma frente única proletária, que acabaria com toda tentativa colaboracionista. 

Sobre o colaboracionismo classista, principalmente, manobra a que o documento faz 

menção por várias vezes, o terceiro ponto das “Teses” é claro: 

(...) 3. Rejeitamos a ilusão pequeno-burguesa de resolver o problema 
dos trabalhadores deixando-os nas mãos do Estado ou de outras 
instituições que têm a esperança de passar por organismos 
equidistantes das classes sociais em luta. (...) 4. (...) Quando existe 
fome e opressão dos operários não pode haver grandeza nacional: isso 
se chama miséria e decrepitude nacionais. Aboliremos a exploração 
capitalista. (Ibid., p. 182) 
     

A sua importância, junto com a contribuição deixada por Mariátegui para a 

construção de uma nova sociedade latino-americana, reside no fato de que as duas 

concepções, que enfatizavam a nossa particularidade de desenvolvimento desigual e 

combinado, destacam uma luta marxista heterodoxa e flexível à nossa realidade. Ambas 

apontam, acertadamente, a estreita ligação entre a necessidade de se realizar uma 

reforma agrária e o fim da herança colonial. Acrescentam, ainda, que somente a 

libertação dessa tarefa burguesa não cumprida pode nos desprender dos ditames 

imperialistas, proporcionando a independência nacional. Vale destacar, segundo as 

“Teses”, em seu ponto II, acerca do tipo de revolução a ser implementada, que a 

“revolução democrático-burguesa, se não quiser ser asfixiada, deve se transformar em 

uma etapa da revolução operária” (ibid., p. 180). Mariátegui acrescenta ao debate a 
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importância dos indígenas se reconhecerem como classe e juntar-se ao proletariado. 

Essa ementa política de criação do POR foi fundamental para o amadurecimento do 

operariado mineiro da Bolívia que, na década seguinte culminaria na “Revolução de 

1952”. Guillermo Lora (1985) argumenta que, na Bolívia, o marxismo que se ensaiou 

antes da elaboração das Teses de Pulacayo foi cópia mal interpretada de folhetins 

europeus, que continha um caráter reformista-burguês, não condizente com a realidade 

latino-americana, nem a especificamente boliviana. O marxismo que se via até então 

estava associado a um nacionalismo progressista que mantinha sustento nos governos 

militares: 

A partir de este momento el marxismo se torna creador, porque 
nutriéndose de la experiencia cotidiana de las masas, se traduce en la 
elaboración de la teoría de la revolución boliviana, lo que constituye 
un aporte al viejo árbol doctrinal. También a partir de este momento, 
el marxismo, enriquecido por las masas analfabetas, va del campo 
obrero hacia las universidades. Este acontecimiento trascendental ha 
creado las condiciones ideológicas para que el pujante movimiento 
universitario se subordine programática y organizativamente al 
proletariado. (Ibid., p. 24) 

 

O autor complementa que, naquela época, a luta se dava contra o nacionalismo 

de tipo burguês, que não possibilitava uma organização política na Bolívia, e que, desta 

forma, não se pensava em uma mudança de regime social possível no país, através da 

via revolucionária. As “Teses” reivindicavam uma revolução generalizada na América 

Latina, de orientação socialista, com aliança entre os operários latino-americanos, 

incluindo os indígenas (JUSTO, 2007). Concordando com Lora (1985), só assim se 

romperia com o marxismo discursivo e livresco – que acentuava nosso atraso cultural – 

através do marxismo conhecedor da realidade particular boliviana que se pretendia 

transformar.   

 

         1.3. Nacionalismo latino-americano: uma razão revolucionária? 

 

Após iniciar o debate sobre o marxismo na América Latina e trazer, assim, a 

questão indígena no seu interior, nos parece indispensável retomar outro antigo e 

polêmico debate dentro do pensamento marxista: a questão do nacionalismo. É 

exatamente pelo seu aspecto controverso que este conceito não será aqui definido. 

Apenas abordaremos algumas formulações sobre nação e nacionalismo como forma de 

recuperá-los mais a frente, e estritamente em função de nosso objeto. Mesmo tendo 
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como plano de fundo a formação econômico-social16 particular de cada sociedade em 

cada época, para conceituar “nação” de forma acertada é necessário remontar-se à visão 

clássica do marxismo, ao surgimento desse conceito como um sustento na luta da 

burguesia para consolidar um mercado interno e a busca do controle sobre um 

determinado espaço territorial, apoiando-se em características comuns, culturais e 

históricas de um determinado povo.  

Nesse sentido, o conceito de nação é associado ao desenvolvimento e expansão 

do capitalismo e como um produto próprio deste sistema. Contudo, a expansão do 

capitalismo e seus valores sobre outros povos fazem que a ideia de nação se desenvolva 

em sociedades que nunca conheceram (e provavelmente não cheguem a conhecer) o 

desenvolvimento de uma burguesia nacional, mas se comportam como nações. Na 

América Latina existe um sentido nacional muito arraigado, mesmo sem a burguesia 

originária ter desenvolvido um combativo espírito nacional. O nacionalismo, por sua 

vez, pode-se entender como a expressão ou manifestação político-ideológica de um 

determinado sentimento nacional. Um povo que não tenha desenvolvido seu sentido de 

nação muito dificilmente dará lugar ao surgimento de nacionalismos particulares ou 

uma estratégia central de um nacionalismo revolucionário, como se tem reclamado em 

alguns governos pós-neoliberais do subcontinete. É de fato com esse nacionalismo 

burguês característico do século XX que a classe operária latino-americana demonstra 

uma longa referência. No sistema hegemônico burguês, “en cuanto emergen nuevas 

fracciones burguesas”, que seriam uma referência nacionalista, sempre existe 

dominação pela “supresión de un conjunto de conquistas populares” (RIVADEO, 1994, 

p. 177). Löwy agrega ao debate a constatação de que: 

(...) grande parte do pensamento marxista, em virtude do 
economicismo, tendeu a subestimar o papel da questão nacional bem 
como a importância da libertação nacional dos povos dominados ao 
“[...] esquecer, negligenciar ou, ao menos, subestimar as forças 
opressoras que não são as de opressão de classe: nacional, racial ou 
sexual” (LÖWY, 1997, p. 83 apud LAZAGNA, 2008, p. 102)  

 

Ainda tratando da questão nacional na América Latina, Rivadeo aponta a 

particularidade do desenvolvimento desigual e combinado como fator decisivo para a 

                                                 
16 Estamos de acordo com o conceito tomado da introdução de Hobsbawn ao escrito de Karl Marx – 
Formações Econômicas pré-capitalistas, de 1964, que define a formação econômico-social como uma 
combinação concreta de diferentes modos de produção organizados sempre sob a dominação de um deles 
(HOBSBAWN e MARX, 2011).  
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manifestação hegemônica do sentido de “nação”. A autora argumenta que nacionalidade 

e nação são, em nosso subcontinente, objetivos a se alcançar a partir de um processo de 

formação nacional com vista à independência estatal. A falta de homogeneidade cultural 

e as frágeis instituições políticas desde o tempo da formação das repúblicas reproduz 

como meta fundamental das burguesias latino-americanas a efetivação de um sistema 

hegemônico estável (RIVADEO, 1994, p. 189). Sobre o tema do desenvolvimento 

desigual, no mesmo ensaio Rivadeo observa que “la dependencia externa de las 

naciones latinoamericanas se encuentra vinculada, en gran medida, a la incapacidad de 

las burguesías para consolidar internamente su hegemonía” e como caminho, nos 

oferece a “búsqueda del consenso y de la democratización de las estructuras políticas y 

sociales de la nación” para confrontar a dependência em busca da soberania nacional 

(Idem).  

Concordando com Rivadeo, para se obter uma visão positiva da questão nacional 

é necessário que se critique e supere o modelo dominante que impõe ao nacionalismo 

“una arraigada tendência economicista, que deriva en el planteamiento mecánico según 

el cual la nación es producto e instrumento de una clase, la burguesía, autodefinida en el 

terreno económico”, evitando o reducionismo e simplificação do mesmo (Ibid., p. 175).  

Jorge Abelardo Ramos foi um autor argentino que trouxe essa discussão à tona em 

meados de década de 1950 e 1960 utilizando o termo “izquierda nacional” contra um 

sistema mundial que é o capitalismo para designar a ascensão dos movimentos por 

libertação nacional. Segundo Maiello (2007), esse debate trazido por Abelardo Ramos 

acerca de um nacionalismo de esquerda de caráter revolucionário foi apropriado para 

definir uma nova característica da classe operária latino-americana que:  

(...) dejó de ser esa joven clase de principios de los anos ’40, que 
comenzaba a consolidarse objetiva y subjetivamente, para convertirse 
en protagonista indiscutida de la lucha de clases de América Latina, 
desde la revolución boliviana del ’52, y en forma generalizada durante 
los años ’60 y ’70, con hitos como los cordones industriales chilenos o 
la Asamblea Popular boliviana, entre otros. (Ibid., p. 81) 

 

A persistência do problema nacional se vincula estreitamente, assim, à 

permanência das velhas relações de propriedade e ao caráter internacionalista necessário 

a qualquer revolução verdadeiramente socialista. Mariátegui aparece como o único 

teórico latino-americano que percebeu a causa do esquema conceitual dominante acerca 

do nacionalismo como parte da herança de um processo de desenvolvimento pelo qual 
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não passaram os países do subcontinente e, assim, apontou acertadamente que “nación y 

democracia se convertían en condiciones necesarias del socialismo y del 

internacionalismo” para que se desarticulem da questão nacional os mecanismos 

burgueses (RIVADEO, 1994, p. 191).  O peruano também apontou acertadamente que o 

nacionalismo latino-americano tinha suas particularidades principalmente nos países 

andinos17, onde se misturavam nacionalismo e indo-americanismo como razões 

revolucionárias que permitiam avanços na luta socialista e internacionalista.  

O nacionalismo latino-americano vem sendo recuperado como um processo de 

resposta à mundialização da economia e, junto a essa retomada, se acompanham os 

equívocos acerca da inteligibilidade dessa categoria. Não pretendemos nesta breve 

recuperação teórica aprofundar na análise deste longo e debate. Concordamos com 

Almeida quando diz que “é impossível negligenciar a diferença entre os chamados 

nacionalismos de ‘nação oprimida’ e de ‘nação opressora’” (1997, p. 87). O autor 

esclarece que:   

Se a “nacionalidade oprimida” era aquela que não dispunha de Estado 
“próprio”, o caráter estatal da “nação opressora” deve ser qualificado. 
A afirmação de que esta possuía Estado “próprio” só se aplicaria (e 
mesmo assim cum grano salis, pois caberia considerar o caráter 
mistificador dessa ideologia) caso se tratasse de um Estado burguês. 
Neste caso, já teria sido feita a revolução política burguesa, cabendo 
ao Estado que ela constituiu organizar a dominação sobre a “nação 
oprimida”. (Idem) 

�

Ainda nas palavras de Almeida nas nações oprimidas, luta-se pela “dissolução 

das relações sociais pré-capitalistas e pelas conquistas das liberdades políticas pelas 

classes populares”, ao referir-se às relações sociais internas à formação social para a 

qual era reivindicado um Estado “próprio” (Idem).  A cerca da emancipação nacional e 

luta de classes, o problema do nacionalismo enquanto luta antiimperialista sempre 

consistiu em promover “bloques de conciliación de clases para resolver en común las 

tareas nacionales”, dando continuidade desde uma revolução de política burguesa à 

mesma dominação. A revolução permanente nos parece, concordando com Dal Maso 

(2007), direcionar uma solução para o problema com as alianças burguesas, mesmo que 

a favor de causa democrática. A experiência histórica internacional com a China 

demonstrou que se não se avança ao socialismo, a burguesia nacional “se ubicaba en los 

                                                 
17 Nos próximos capítulos se avançará no debate sobre o renascimento do nacionalismo nos movimentos 
sociais bolivianos, que, pelo estreitismo da relação e dependência do homem índio com a natureza, 
elevam o nacionalismo e a defesa dos recursos da nação como uma causa revolucionária.   



���

�

momentos cruciales como um agente del imperialismo contra el movimiento de las 

masas obreras y campesinas” (Ibid., p. 128).  

As revoluções na América Latina demonstraram que somente camponeses18 e 

operários poderiam realizar revoluções bem sucedidas, desde “baixo”, como produto de 

sublevação das massas, impondo transformações radicais, como a reforma agrária. 

Muitas, de fato, foram pouco a pouco “institucionalizadas” ou mesmo anuladas pelo 

reformismo burguês. Assim aconteceu com a revolução mexicana de 1910-20 e com a 

revolução boliviana de 1952.   

  

                                                 
18 Poder-se-ia incluir os indígenas nessa categoria. 
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Bolívia: História Política e Movimentos Sociais 

 

Para se fazer uma reflexão política das lutas contemporâneas na Bolívia, é 

preciso realizar um resgate histórico em suas raízes campesinas e indígenas, para poder 

traçarmos o momento constitutivo que permeia nosso objeto. Desde os tempos da 

colonização, vivem-se esporádicos, mas intensos períodos de conflitos e guerras civis. 

Foi assim desde a declaração da independência em 1809, onde somente quinze anos 

depois se estabeleceu a República de Bolivia, numa guerra contra a Espanha. Seu atual 

território resulta dos vários conflitos que envolveram o país após sua independência. 

Parte dessas disputas se deu com o Brasil e o Chile, sendo que para o último perdeu sua 

única saída para o mar, passando a depender de portos estrangeiros para escoar e 

receber mercadorias. Com uma população de aproximadamente nove milhões de 

habitantes, caracterizada pela miscigenação e forte presença indígena, a Bolívia é um 

dos países sul-americanos que apresentam os mais altos índices de iniquidade sociais. 

A história política do país é intensamente marcada por sucessivos golpes de 

Estado que muito repercutiram sobre a credibilidade de suas instituições políticas. Em 

contrapartida, de acordo com Viaña e Orozco (2007), outra característica boliviana é a 

capacidade de atuação dos movimentos sociais e “outras organizações sócio-políticas” 

que vêm conseguindo transformar consideravelmente o cenário político local, se 

convertendo em um dos principais sujeitos de mudança. Foi assim durante a “Revolução 

de 1952” (sobre a qual discorreremos, por conseguinte) e também no período de cinco 

anos particularmente turbulento anterior à vitória de Evo Morales, momentos que 

demonstraram precisamente como os movimentos sociais aparecem extremamente 

vinculados à vida política, bem como aos partidos que estiveram no poder na história 

boliviana. Primeiramente, no contexto de 1952, com movimentos sociais 

essencialmente operários-mineiros, e no plano recente, ainda mais heterogêneo, se 

apresentam como camponeses, mulheres, intelectuais e, claro, a maioria indígena. 

Segundo observa Pericás: 

 
Num país onde não havia ocorrido a revolução democrático-burguesa, 
e onde não havia nem uma burguesia estruturada e forte o suficiente 
para impor um projeto para o país e, tampouco nem um campesinato e 
proletariado ainda em condições de fazer a revolução socialista – o 
que, de fato, nunca veio a ocorrer –, era o Estado que fazia o papel de 
classe social impulsionadora de projetos e mudanças. Este Estado, 
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como se pode supor, servia aos interesses da classe dominante. 
(PERICÁS, 1997, p. 111). 

 

O autor ainda nos revela que, diferentemente de outras revoluções da mesma 

época, esse primeiro levante boliviano surgiu como conseqüência da “fraqueza do poder 

estatal, delineando aos poucos, através de um longo processo de levantes populares 

contra um regime muitas vezes sem caráter definido, em reação a governos autoritários 

ou classistas (ibid., p. 109)”. Os momentos constitutivos são diferentes, mas a 

particularidade boliviana de luta sempre esteve atrelada às imposições dos poderes 

estabelecidos. Conforme destaca Svampa (2007), os elementos que caracterizam essa 

ligação estreita entre levantes nacional–populares e poder político são resultado de 

vários desses momentos constitutivos de blocos históricos19 que se colocaram perante 

uma memória longa, mediana e curta. A memória longa faz referências à colonização, 

ao período de expropriação do território boliviano e ao começo da dizimação dos povos 

originários. Já a memória mediana junto com o Estado nacional–popular dos anos 50 

aparece com grande marco que foi a revolução de 1952, de cunho operário e 

nacionalista. Vale ressaltar ainda que no período pós-revolução, a partir de 1953, viveu-

se no país uma fase de transformações socioeconômicas e políticas que continham em 

sua parte nevrálgica a reforma agrária e a realização de instituições criadas com a 

demanda das lutas de 1952. Apesar de ter sido fruto de um levante operário, a depois 

chamada “revolução derrotada” – segundo o próprio título da obra de Liborio Justo 

(2007) – ergueu um Estado que se estendeu até 1980, sujeito às crises políticas, 

marcado por golpes militares e corrupção. Segundo Mesa Gisbert (2006), dos 83 

presidentes20 que chegaram ao poder desde o processo de independência do país, 36 

duraram menos de um ano, particularidade que demonstra como a Bolívia continuou 

instável em seu aspecto político, mesmo depois de se desvincular do regime 

oligárquico. A ditadura, por exemplo, se estendeu num longo e confuso processo até 

meados dos anos 70 e início da década de 80, inaugurando o período democrático21 com 

                                                 
19 De acordo com uma perspectiva gramsciana, tratamos de bloco histórico como a articulação entre 
estrutura e super estrutura em um determinado momento histórico.  
 
20 Incluindo nesta estatística o próprio Mesa Gibert, que, conforme veremos no avnaçar dos capítulos, 
assimiu o cargo por ser o vice-presidente logo que Gonzalo Sanchéz de Lozada foi deposto em 2003. 

21 Esta citada democracia diz respeito ao modelo representativo sob moldes liberais. 
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Hernán Siles Zuazo22, somente em 1982. Desde Paz Estenssoro23, em 1985, 

intensificou-se a abertura de mercado para a América Latina, permitindo que o FMI 

estreitasse as relações com o país andino, fato que acontecia paralelamente em outros 

países da América Latina. 

A memória curta, por sua vez, diz respeito a todos os movimentos da história 

recente da política boliviana. Se anteriormente a divisão se dava entre a memória curta e 

a memória longa, o período de lutas vivido na última década fez com que se abrisse 

espaço para mais um momento constitutivo da história política do país. O grande marco 

desta nova etapa se dá em 2000, quando a Bolívia vive novamente momentos onde a 

população – depois da derrota da insurreição operária de abril de 1952, os massacres de 

maio e setembro de 1965, assim como a ditadura militar e a imposição do 

neoliberalismo – volta a mobilizar-se, tendo como objetivos a defesa de seus projetos de 

vida econômica e política. São processos que duram até os dias de hoje, tendo como 

conquistas a nova constituição que prima por “refundar” o país (nas palavras do atual 

vice-presidente Álvaro García Linera) e a reeleição de Morales com uma expressiva 

maioria votante em todos os departamentos. 

 A análise histórica comparada de conjunturas num plano recente nos permite 

entender como se chegou ao resultado de um amplo desgaste do sistema político vigente 

e também a importância da intensa participação de movimentos sociais nas mudanças 

propostas. Contemporaneamente, a conscientização das massas, num sentido bem 

abrangente do termo, vem sendo parte fundamental desse processo em movimento onde 

governos são depostos e outros são constituídos com grande apoio popular. É preciso 

comparar períodos revolucionários e restauradores para entender como se dá a 

possibilidade de formação de um novo “bloco no poder” encabeçado por Evo Morales e 

o MAS, bem como problematizar como foi possível a organização desse bloco frente à 

hegemonia vigente. De acordo com Poulantzas (1977), o conceito de bloco no poder 

aqui utilizado se refere ao agrupamento heterogêneo de uma fração de classe dominante, 

em uma determinada formação econômico-social, gerando efeitos específicos no 

aparato do Estado.  

 
                                                 
22 Por conta de um sequestro com intenções golpistas, Siles Suazo foi eleito em 1980 pelo partido UDP - 
União Democrática Popular, mas só assumiu a presidência em 1982. O golpe foi encabeçado mais uma 
vez por militares. 
23 Paz Estenssoro foi eleito em 1985 pelo MNR (Movimento Nacionalista Revolucionário), o mesmo 
partido que o elegeu em 1951, claro, com outros objetivos e contando com outros apoios.  



���

�

 

2.1.  A Revolução de 1952 

 

Até a eleição de Morales, a Revolução de 1952 havia representando o único 

momento constitutivo no país em que as estruturas de poder, assumidas durante esse 

levante, seguiram determinando em grande medida a forma de fazer política por muitos 

anos, elencando o máximo do sentimento nacional-popular no país. Retomando Justo 

(2007, p. 246-247), podemos utilizar as palavras de Trotsky a respeito da revolução 

Russa para definir não só o acontecido durante os anos 50, mas também – agora um 

grifo nosso – o que vem acontecendo durante o governo de Evo Morales, como um 

momento de resistência vivenciado pelas organizações revolucionárias onde “as 

multidões inumeráveis não tinham determinado nem para si, com claridade, o que 

queriam, mas, estavam impregnadas de um ódio ardente pelo que não queriam”. Foi 

assim que, em 1951, após quinze anos de ferrenhas lutas por libertação nacional, 

chegou-se ao triunfo eleitoral do MNR – Movimento Nacionalista Revolucionário junto 

com Victor Paz Estenssoro, indo de encontro aos velhos quadros oligárquicos 

conhecidos como “la rosca”, por fazer girar o poder apenas em torno de alguns poucos 

nomes (geralmente de magnatas que dominavam as extrações mineiras), algo que não 

era característico só da Bolívia, mas de todo o subcontinente. 

Esta resposta popular nas eleições causou uma situação preocupante no bloco no 

poder vigente, fazendo com que o então presidente Mamerto Urriolagoitia realizasse um 

auto-golpe entregando o poder a uma junta militar que anulava as eleições de 1951. 

Estas eleições haviam sido vencidas por Paz Estenssoro que se encontrava nesta 

conjuntura transformado na principal força política do país em poucos anos por conta de 

decisões tomadas pelas bases de seu partido, MNR, que iam de encontro aos interesses 

do capital estrangeiro. Esta junta foi presidida pelo general Hugo Ballivián que, de 

acordo com a anulação golpista dos resultados das eleições de 1951, governou até 1952, 

quando em abril aconteceu o levante popular vitorioso, nos moldes revolucionários. 

Pericás, em uma análise sobre a revolução boliviana aponta particularidades do 

processo: 

É claro que não havia um projeto revolucionário prévio aos eventos de 
9 de abril de 1952, mas uma série de fatos, um emaranhado de causas, 
tornaram possível a realização do momentum radical cristalizado nas 
agitações populares e levante armado promovidos por partidos e 
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movimentos sociais no início daquela década. (PERICÁS, 1997, p. 
109) 
 

Antonio Seleme24, importante ministro deste governo militar, estava disposto a 

derrubar Ballivián, com intenções de assumir a presidência, mesmo que para isso 

tivesse que fazer aliança com o MNR. Como uma figura chave para os desdobramentos 

desse período revolucionário, foi o responsável pela munição de armas concedidas aos 

militantes do MNR, que possibilitaram um contra-ataque ao general e seu governo 

golpista. Inicialmente os homens do partido uniram-se aos revolucionários dando força 

ao movimento, depois, as massas populares acabaram por se tornar também aliados. Foi 

em 10 de abril que, depois de um dia de lutas sangrentas e muitos mortos, os mineiros 

de Milluni se somaram às milícias combatentes: 

Y, como término de aquella proeza, “las fuerzas rendidas del Ejército 
desfilaron por la ciudad custodiadas por las milícias revolucionarias 
que encabezaba el ‘Comando obrero’”. Tres dias de batalla terminaron 
con el triunfo completo de la masa popular. (JUSTO, 2007, p. 242) 

 

Reconquistou-se o poder do Estado e o então chefe da retomada Hernán Siles 

Suazo permaneceu brevemente no poder até que Paz Estenssoro regressasse de Buenos 

Aires onde estava exilado depois do golpe e assumisse a presidência com o apoio da 

grande massa. Este levante de cunho operário e nacionalista, onde o proletariado 

armado conquistou o poder, chamado acertadamente de “Revolução de 1952” foi um 

marco não só no país, mas em todo o mundo até os dias de hoje. Tomada a frente pelos 

mineiros, vitoriosos perante um exército burguês, foi a primeira revolução em todo 

subcontinente latino de caráter proletário. É importante ressaltar que não só várias 

parcelas da população, incluindo algumas correntes mais direitistas do MNR que não 

imaginavam os rumos tomados em 52, mas também vários partidos estiveram coligados 

nessa insurreição que clamava pelo cumprimento das eleições de 1951. Entre esses 

partidos destaca-se o PC – Partido Comunista e o POR, de inspiração trotskista. Seriam, 

pois, os responsáveis por fazer o governo cumprir as promessas estabelecidas no “pré-

revolução”.  

Significativas alterações ocorreram depois do levante popular que não admitiu o 

golpe, caracterizando um momento constitutivo cujas estruturas estão fincadas no país 

até hoje. Dentre essas mudanças podemos elencar a oficialização do voto universal 

                                                 
24 Ainda citando Justo (ibid.), Seleme não só traiu o seu governo golpista, como propôs uma aliança que 
traria ao poder um governo misto entre o MNR e o governo de Ballivián.   
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(apesar de também ser uma ação em favor de uma manobra para que o MNR 

continuasse a se eleger com mais tranquilidade), a inserção de indígenas na vida 

econômica e política da sociedade e também a criação de diversos órgãos de extrema 

importância para o cenário político do país até hoje, a exemplo da conhecida COB 

(Central Operária Boliviana), um sindicato classista de trabalhadores, os Comitês 

Cívicos, que expressam as demandas de cada departamento e a FEJUVE, hoje uma 

desenvolvida, dinâmica e democrática organização urbana da Bolívia muito ativa ao 

liderar derrubadas de anteriores presidentes e, finalmente, a reforma agrária ocorrida em 

1953. 

  O caráter paradoxal da revolução de 1952 ainda é revelado nas idéias de Löwy 

(2003), quando este aponta que o operariado mineiro, apesar de ter conseguido o poder, 

não o conservou em suas mãos, passando-o ao partido MNR, um partido que tinha o 

apoio das massas, mas que era em sua essência nacionalista. A este fato atribui-se o 

maior erro da revolução de 1952, quando não se entregou o poder à COB, que teve sua 

criação no mesmo mês que o partido chega ao poder e que encabeçava de fato a 

legitimidade de representação política. Previa-se que a COB assumisse o poder, 

conforme estava descrito no documento “Teses de Pulacayo”. Ainda citando Löwy 

(ibid., p. 178) e seus apontamentos sobre as “Teses”, vemos que este documento 

apresenta em seus primeiros fundamentos a percepção de que os problemas centrais em 

países semicoloniais são a revolução agrária, tendo como fim a independência nacional, 

tarefas que estariam estreitamente ligadas uma à outra.  Sendo assim, a realização da 

reforma agrária seria a principal demanda a ser cumprida assim que se realizasse a 

revolução de 1952. Porém, a reforma agrária ocorrida na Bolívia durante este período 

possui aspectos passíveis de críticas. Pericás (1997, p.116) aponta como exemplo crítico 

que a propriedade privada continuaria existindo e que o surgimento de pequenos e 

médios produtores, depois de realizada a reforma, “aumentaria o mercado e a produção, 

possibilitando maiores lucros e participação dos norte-americanos, já que estes 

poderiam tirar proveito da situação com sistemas de crédito e inversão de capital nas 

novas atividades geradas”. Em suma, se poderia ter ao mesmo tempo o controle e o 

apoio dos camponeses para se continuar realizando o mesmo regime de produção. 

Durán Gil (2011) assinala, também como falha da revolução de 1952, a herança 

do desenvolvimento de relações semi-servis no campo até meados da década de 1970 

que possibilitou a emergência de uma burguesia agrária e do empobrecimento do campo 
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boliviano, que se encontrava comandado pelo MNR, caracterizando um 

desenvolvimentismo burguês totalmente de encontro com o programa proposto pelas 

teses de Pulacayo. O autor também problematiza acerca da insuficiência da reforma 

agrária realizada pós-1952: 

 
A Reforma Agrária, iniciada em 1953, não conseguiu realizar uma 
substantiva transformação capitalista no campo boliviano. Consolidou 
e expandiu, simultaneamente, a grande propriedade fundiária, em cuja 
base criou um nicho de agricultura capitalista na região leste do país, e 
distribuiu pequenas parcelas ao campesinato pobre. Mas 
especificamente, tal reforma instaurou um regime agrário com um 
duplo sistema de propriedade e de exploração da terra. De um lado, 
um sistema de minifúndio que reproduz a agricultura camponesa de 
subsistência, caracterizada pelo trabalho familiar, pela baixa 
produtividade, bem como pela utilização de técnicas rudimentares de 
exploração da terra (...) contribuiu a aprofundar o processo de 
pauperização e proletarização do campesinato em geral (...) instaurou 
um sistema baseado na alta concentração da propriedade fundiária 
configurada no médio e grande latifúndio (...) cuja forma de 
exploração da terra é designada como agricultura “moderna”. Esta 
caracteriza-se tanto pela utilização simultânea de trabalho assalariado 
e semi-assalariado (trabalho pago em dinheiro e em espécie), porém 
com baixa capacidade de absorção de mão de obra, quanto pelo alto 
índice de exploração da força de trabalho de origem camponesa.               
(DURÁN GIL, 2011, p. 7) 

 

Assim, propiciou-se a formação de uma rudimentar burguesia nacionalista e o 

controle do grande latifúndio por parte do Estado, que dizia agir em favor do 

campesinato indígena pobre, lhe arrendando terras e fortalecendo-os como base social 

de apoio ao regime de governo. Cunha Filho destaca outra falha tácita no processo de 

realizações revolucionárias quando descreve que: 

 
A utilização do exército nos chamados programas de ação social 
(construção de estradas, pontes, escolas rurais) também permitiu a 
aproximação do Estado com as comunidades rurais e a cooptação dos 
sindicatos e milícias camponesas que mais tarde viria a selar a própria 
sorte do regime político do MNR, com o golpe de Estado do general 
René Barrientos em 1964 e a consolidação do PMC25. (CUNHA 
FILHO, 2009, p. 59) 

 

                                                 
25 Pacto militar-camponês. Faremos referências a esse pacto, bem como às próximas tomadas 
presidenciais golpistas na seção seguinte deste capítulo. 
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Che Guevara, pouco antes de realizar junto com Fidel Castro a revolução 

cubana, em suas viagens pela América Latina26, pode presenciar na Bolívia o que havia 

(ou não) mudado com a “Revolução de 52”. Definiu-a como reformista burguesa, aliada 

a setores imperialistas por não romper totalmente com a propriedade privada e nem 

reivindicar o poder para o proletariado, como realizador do levante, tratando-se apenas 

da redistribuição do poder político. Pericás (2006), em outro ensaio, afirma que Guevara 

era também crítico em relação ao “duplo poder” no qual coexistiriam numa mesma 

realidade política nacional a COB, milícias operárias e camponesas, e ainda o exército, 

para ele uma constante contradição e contraposição. E acrescenta, de acordo com o 

pensamento do cubano-argentino que: 

(...) esse “equilíbrio instável” favorecia a absorção do poder pela 
burguesia, o que veio a acontecer. O proletariado e o campesinato 
deveriam, para o Che, ser capazes de pegar o poder e mantê-lo. Do 
contrário, a burguesia, reconstituindo o exército, massacraria as 
massas operárias e camponesas, absorveria os movimentos populares 
e tomaria conta da revolução. (Ibid., p. 94) 

 

O proletariado boliviano não conservou o poder conquistado para si. Entregou-o 

nas mãos de um partido que possuía em seus quadros dirigentes uma grande maioria de 

elementos de direita por sua origem social e formação política, sem imaginar muito 

além de um “golpe de forças” que culminaria na primeira insurreição proletária latino-

americana. O próprio Paz Estenssoro acabou traindo os ganhos obtidos com o levante 

popular que o elegeu. Somente delegando todo o poder às massas camponesas poder-se-

ia avançar em uma real emancipação nacional por meio da ditadura do proletariado, 

sendo um processo adaptável para a Bolívia e o momento vivido pela COB em 1952-53 

(JUSTO, 2007). A COB hoje se encontra debilitada, mas ainda é uma importante 

referência de organização política no país. São instituições que perderam seu fôlego 

junto com a credibilidade dos partidos políticos e líderes que foram se revezando no 

poder, depois de Estenssoro.  

A finalidade político-econômica buscada contemporaneamente pelo governo de 

Morales muito possui do legado deixado pela revolução de 1952, apesar da grande 

diferença estabelecida no caráter de luta armada da última, que também contou com o 

desmantelamento das forças do exército. Contudo, a revolução demonstrou-se 

                                                 
26 A viagem de Che Guevara pelo subcontinete foi fundamental para que ele conhecesse nossa realidade e 
decidisse se tornar um guerrilheiro revolucionário. A Bolívia foi também o país onde Che foi morto, por 
ordem da CIA em 1967, com o apoio do então presidente, o general René Barrientos. 
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insuficiente, com a distância cada vez maior entre a inicial característica nacional-

revolucionária e o que acontecia dentro do governo do MNR que não foi capaz de 

enfrentar a influencia imperialista. Podemos demonstrar tal fato afirmando que durante 

a década transcorrida entre 1954 e 1964, a Bolívia foi o país que mais se tornou 

dependente dos Estados Unidos por receber uma “ajuda” que lhe faria permanecer sem 

condições de negociar a dívida e a conseqüente dependência (HARNECKER e 

FUENTES, 2007, p. 26). Ainda no “pós-52”, outro momento na história da Bolívia 

marcado pelo protagonismo popular aconteceu em 1971, quando se instaurou em La Paz 

e outras províncias uma Assembléia Popular que tentou dirigir a nação oprimida, em um 

contexto em que despontou o proletariado mineiro.  

 

2.2. A experiência da “Comuna de La Paz” em 1971 

 

Logo depois da reforma agrária de 1953, as novas características do Estado 

boliviano começaram a tomar forma e fizeram com que se entendesse o fracasso da 

revolução de 1952. Apesar do forte movimento sindical, tradição também do país, o 

“Estado patrão27” prevaleceu, determinando apenas algumas concessões sociais e 

políticas que não iam realmente de encontro ao sistema e ainda controlava o grande 

latifúndio em paralelo à continuação do campesinato indígena pobre tido como escopo 

ao regime de governo. Segundo Durán Gil, trata-se de: 

(...) um processo de desorganização/reorganização característica do 
Estado burguês em relação às classes dominadas, principalmente do 
campesinato, que neste contexto cumpre o papel de classe de apoio do 
bloco no poder; e que está articulado a um processo lento de 
conservação/dissolução das relações de produção pré-capitalistas no 
campo: a preservação da grande propriedade fundiária (e a 
impossibilidade de transformar esta classe em fração burguesa) e a 
implementação de uma política desenvolvimentista-populista pautada 
pela preservação da ordem social. (DURÁN GIL, 2011, p. 3).  

 

Os “Super Estados” tomaram a frente do campo no país desde os anos 50, com 

todo o incentivo do governo geral, freando as incipientes lutas populares e toda 

possibilidade de avançar de fato em uma contra-hegemonia, para isso, Estenssoro cria o 

Pacto Militar Camponês Anticomunista (abril de 1964, sob o comando do general 

Barrientos), que cingia a grande maioria dos dirigentes camponeses às redes de 

                                                 
27 Expressão trazida por Durán Gil (2011).  
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clientelismo do Estado. De acordo com Durán Gil, “o governo Siles Zuazo (primeiro 

mandato) havia delegado a este militar a tarefa de pacificar as lutas internas entre os três 

setores do campesinato, incentivadas pela acirrada luta de facções do MNR pela 

conquista do poder governamental via eleições” (Ibid. p. 3-4). O MNR permaneceu no 

poder até meados da década de 60 (em 1964 houve uma cisão no partido), depois de 

promulgar a reforma da educação e integrar o ensino do castelhano às áreas rurais. O 

general Siles Zuazo, que havia sido vice de Paz Estensoro, assume a presidência em 

1956 e permanece no cargo até 1960. Depois de Suazo, Paz Estenssoro e MNR 

novamente alcançavam a presidência do país, em um contexto bem diferente do 

anteriormente vivido em 1952.  

Iniciou-se, por conseguinte, um período de tutela militar que durou de 1964 a 

1978, visualizado de forma incisiva em 1967 quando entrou em vigor uma nova 

constituição na Bolívia. A nova constituição, aliada ao Estado conservador e ao 

imperialismo em nível mundial, respaldou diversos golpes entre os generais que durante 

este período se alternavam no poder. Foi assim com o governo de Paz Estenssoro que, 

em 1964 quando ainda estava no governo geral do país foi derrocado por um golpe 

encabeçado por René Barrientos, militar de carreira que obteve o apoio da rudimentar 

elite local e da CIA em seu governo. Barrientos estava na presidência do país quando 

Che Guevara foi capturado e assassinado em La Higuera, situada no departamento28 de 

Santa Cruz, em 1967. O general morreu em um acidente aéreo e deixou assim a 

presidência em 1969, abrindo um momento também marcante na história do país. Os 

anos de 1969 a 1971 foram bastante conturbados na Bolívia e, inicialmente, após o fim 

da presidência de Barrentos, o seu vice, o civil Luis Adolfo Siles Salina assumiu o 

governo geral. No mesmo ano, todavia, o também general Alfredo Ovando anunciou a 

deposição de Siles Salina e o início de um novo governo das forças armadas tendo ele 

como presidente. Ovando, em um ato que contrariava sua história política de apoio ao 

Barrientos, decidiu alavancar uma abertura política em seu mandato, tomando várias 

medidas que agiam de encontro à influência estadunidense no país: 

Seu governo promoveu uma abertura política legalizando os sindicatos 
e anunciou uma importante reorientação na doutrina de segurança das 
forças armadas na qual o “inimigo interno” a ser combatido passava a 
ser a pobreza e o subdesenvolvimento. Ovando nacionalizou (sob 
orientação de seu ministro de Hidrocarbonetos, Marcelo Quiroga 

                                                 
28 A Bolívia não é dividida em Estados, mas sim em Departamentos. Somam nove ao todo. La Paz, onde 
está a capital, e Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Pando, Tarija, Potosí e Oruro. 
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Santa Cruz) a transnacional Gulf Oil ainda em 1969, transferindo seus 
bens à estatal YPFB e revogou o Código Davenport de 1955, lei 
petroleira notória pelas amplas benesses concedidas ao capital 
estrangeiro. (CUNHA FILHO, 2009, p. 53) 

 

 Assim, o nacionalismo – desta vez de forma reformista-militar – retoma a cena 

política do país, redefine a “hegemonia no seio do bloco no poder e limita a intervenção 

do capital monopolista”, contudo, não vai além das reformas prometidas e atua em 

função de estabilidade política, causando tensões nos setores dominantes (capital 

mineiro) e entre uma incipiente movimentação de esquerda, que ainda viviam sob o 

peso da morte de Che Guevara e que tinham no Chile e na Argentina29 exemplos latino-

americanos de guinadas contra-hegemônicas (DURÁN GIL, 2003; 2007). Neste 

contexto de grande dualidade, desconfiança por parte de setores radicais e desconforto 

também dos setores dominantes e aliados ao capital estrangeiro, o governo Ovando 

recua e abandona seus objetivos propostos e logo então é deposto pelos militares de 

direita articulados ao capital monopolista estadunidense.  

As relações semi-servis no campo prevaleceram até pouco antes dos anos 1970, 

quando a COB resolve atuar nesse momento de grande instabilidade política no país, 

reagindo prontamente contra o golpe através de uma greve nacional. Greve esta apoiada 

por Juan José Torres, um militar de carreira que, em seu próprio movimento oportunista 

torna-se presidente30, impedindo que o setor de direita do Exército ascender ao poder. 

Segundo Duran Gil (Ibid., p. 4), o setor reformista “da pequena e média burguesia, com 

o apoio crucial das massas trabalhadoras radicalizadas, se constitui como força social e 

se alça como fração detentora do aparelho de Estado num momento de descomunal 

desorganização do bloco no poder”, atuando em função da formação de uma frente 

nacional de trabalhadores, camponeses e forças revolucionárias em torno da COB, que 

viriam a conduzir e orientar o processo de libertação do país. Em 1970 não havia como 

se resolver de forma pacífica ou por meio de outro golpe a grande instabilidade política 

que atingia seu ápice, para exemplificar essa situação atípica, em outubro do mesmo 

ano, seis militares foram, por alguma fração de tempo, presidentes. A COB, em uma 

reunião ampliada, exigiu o reconhecimento da condição de “Parlamento Operário e 

                                                 
29 De acordo com Carvalho (2011, p. 6): “No Chile, o presidente Salvador Allende propunha a transição 
ao socialismo pela via democrática, a guerrilha de Che Guevara, mesmo com sua morte em território 
boliviano, em 1967, continuava inspirando grupos por todo o continente. E os operários argentinos 
multiplicavam as comissões de fábricas a partir do ‘Cordobazo’, em 1969”. 
30 Governou brevemente o país de 07 de outubro de 1970 a 21 de agosto de 1971.  
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Popular” por parte das organizações populares, além de outras medidas que protegiam 

os trabalhadores em geral. Tentando impulsionar um modelo de auto-organização, é 

criada a Assembléia Popular (AP), com base no documento da COB redigido em 1º de 

maio (1971), quando também se realizava o seu IV Congresso, um documento de 

criação de inspirações notadamente trotskistas. Esse poder dual parte da Assembléia 

Popular de 1971 ou da “Comuna de La Paz”, significava uma tentativa de constituição 

de parlamento operário-popular na tradição dos sovietes31, buscando ergue-se como 

independente ao nacionalismo militar instaurado no governo de J. J. Torres 

(ANDRADE, 2007). De acordo com Lora: 

A AP teve sua abertura em 01 de maio de 1971 na sede do Palácio 
Legislativo, suas deliberações se iniciaram em 24 de junho e foram 
suspensas para retornarem em setembro. O golpe militar de 21 de 
agosto, do coronel Hugo Banzer, bloqueou seu desenvolvimento (...). 
A AP era vista pelo governo norte-americano como mais uma 
possibilidade de organização anti-imperialista, mas o caminho 
apontado pelos trabalhadores bolivianos diferenciava-se tanto das 
frentes populares e governos de unidade popular, quanto das propostas 
foquistas (LORA, apud CARVALHO, 2011, p. 7-8).   

 
O desfecho desse momento de reagrupamento das organizações sufocadas pela 

ditadura de René Barrientos (1964-1969) foi dado por outro ditador, que deflagrou um 

novo golpe e assumiu o governo geral do país. Três meses após a AP ser instaurada na 

Bolívia, Hugo Banzer inicia seu primeiro mandato32, apoiado por Paz Estenssoro 

(DURÁN GIL, 2003). É importante lembrar que, ainda de acordo com a constituição de 

1967, forjando-se a chamada “democracia pactuada” entre os partidos e a distribuição 

de cargos, não era necessário atingir a maioria absoluta dos votos para se chegar à 

presidência. Quando não se chegava a essa maioria, quem escolhia era o Congresso 

entre os três mais votados (ou entre os dois mais votados, a partir de 1993), premissa 

que continuou vigente até a promulgação da nova Constituição Política do Estado, 

sancionada em 2009 (CUNHA FILHO, 2009; DO ALTO, 2007; DURÁN GIL, 2011; 

MESA GISBERT, 2006). 

 

 

                                                 
31 Inspirados não somente na revolução Russa de 1917, mas, principalmente, na experiência da Comuna 
de Paris, de 1871, que se realizava fazia exatamente um século.  
32 Dentre outras figuras golpistas que por mais de uma vez estiveram no governo do país, está o ditador 
Hugo Banzer, que volta à presidência em meados da década de 1990, desta vez pela via eleitoral, fato que 
descreveremos mais adiante. 
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2.3. Colapso da democracia contemporânea: entre golpes e deposições  

 

Com a influência do pacto militar camponês, os camponeses, ligados ao Estado 

clientelista e afastados de qualquer organização popular, combatiam o incipiente 

movimento indígena. Paralelo ao conturbado momento político da AP, em meados da 

década de 1970, quando o MNR já não representava um partido popular, várias 

correntes de pensamento tentaram dar rumos à revolução, apresentando novas 

estratégias políticas, apesar do já fadado fracasso. De acordo com Ferreira, depois da 

decepção com o MNR, que “entendeu” e resumiu as necessidades dos índios à 

incorporação ao mercado de trabalho, bem como o frágil momento crítico vivido pelo 

POR já rendido às demandas nacionalistas, gerou-se a possibilidade de uma “nascente 

corrente intelectual de origem aimará ou quéchua”, bem como de setores do campo” 

(2010a, p. 1). Era uma corrente que exigia a criação de um Partido índio, um projeto 

abraçado por Fausto Reynaga, inclusive com muita força teórica, que continha “una 

ideología propia, que fuera capaz no sólo de terminar con el racismo, sino también de 

lograr la ansiada construcción nacional que durante el período republicano y luego con 

el nacionalismo había fracasado” (FERREIRA, Ibid.). Em inícios da década de 1970, 

Reynaga lança sua mais importante obra, que retrata a exploração indígena desde os 

tempos da colonização, La Revolución India. Procurando semelhanças com Mariátegui, 

é um livro lançado após o retorno da Europa, que, segundo ele, mudou sua militância e 

seu entendimento da opressão vivida pelos índios. A obra possui uma grande e rica 

importância teórico-narrativa, uma denúncia a todas as atrocidades cometidas contra os 

povos originários. Porém, ao contrário de Mariátegui, não via o sujeito índio como parte 

de uma classe e toda sua luta concentrava-se na individualização e restrição à luta racial, 

exaltando as questões culturais. Dentre as menções e termos reducionistas, Reynaga 

afirma que existem duas Bolívias, uma mestiça e outra dos índios associadas 

costumeiramente aos servidores das grandes cidades e aos camponeses, 

respectivamente. A defesa da pátria com a união das raças divididas do país será o 

objetivo do autor para que se consolide a aclamada “revolução índia”, um projeto que 

advém de um radicalismo que desqualifica suas próprias afirmações. O índio aparece 

como o sujeito da revolução, uma revolução “adequada” ao contexto histórico e 

geopolítico do subcontinente que, por conseguinte, superaria tanto o nacionalismo como 

o próprio marxismo. O autor potosino deixou um relevante legado e foi em grande parte 
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inspirador de diversas vertentes do indianismo no país e na América Latina, muitas 

delas erroneamente assimiladas ao peruano Mariátegui33, conforme assinalamos acima.  

Em seu decorrer histórico, já na década de 1980, Reynaga lança mão de outro 

conceito fundamental para o desenvolvimento de seu misticismo e culturalismo: o 

etnocentrismo indígena. Nesta fase teórica, ressalta o essencialismo da região andina e a 

necessidade de restaurar o “comunitarismo incaico”, tido por ele como superior e 

contrário a qualquer pensamento teórico de esquerda europeu, como o marxismo ou 

socialismo. Ao disseminar seu projeto indianista, no apogeu teórico vivido pelo autor – 

seja sob o stalinismo ligado ao progresso quando era do PIR, ou o nacionalismo de 

caráter liberal quando fazia parte do MNR – Fausto Reynaga passeou por diversas 

correntes, sem apresentar uma ideologia teórica clara. O seu trabalho descritivo 

demonstra uma justa indignação, contudo, perde importância na formação teórica por 

conter uma imensa lacuna sobre os fatos históricos e as especificidades da expansão 

capitalista na América Latina, fundamentais para entender nossas relações sociais e o 

desenvolvimento desigual e combinado.  

Andrade (2007) aponta que após os debates e resoluções da Comuna de La Paz, 

em 1971, realizados em torno da aliança operário-camponesa, a posterior reação 

desencadeada foi o surgimento de um novo movimento político-cultural de caráter 

indigenista, que já utilizava-se de Reynaga como grande referencial teórico34  conhecido 

como “katarismo”35. Uma demanda que estava aberta – é importante ressaltar – não só 

desde a revolução de 1952, de caráter operário, mas também por parte de jovens 

intelectuais com inclinações de esquerda, que vinham propor transformação social com 

defesa de suas raízes culturais. O katarismo, que continuou tomando força em meados 

da década 1980, respondia momentaneamente a uma demanda por inclusão social em 

uma fase crítica de marginalização dos movimentos sociais. A revolução proposta tinha 

um caráter indigenista, pois buscava uma articulação entre o marxismo e o indigenismo. 

Para o movimento, o grande problema do subdesenvolvimento no país estava no fato de 

que as duas principais etnias indígenas, aymara e quéchua, precisavam ser recuperadas e 

                                                 
33 Conforme também indicado no capítulo primeiro, é importante lembrar que Mariátegui não quis 
subordinar o marxismo à realidade latino-americana e sim, incorporá-lo, fazendo o índio entender-se 
como classe, não pretendendo fazer da luta de classes uma luta de raças. 
34 Conforme veremos no capítulo quatro desta dissertação, sobre as matrizes teóricas existentes na Bolívia 
hoje, o indigenismo continua tendo como grande referência local o autor potosino. 
35 Este nome faz referência ao líder anticolonial aymará Túpac Katari, que foi esquartejado pelos 
espanhóis. É uma pratica boliviana até os dias atuais utilizar-se de grandes nomes referentes à história do 
país para perfazer o universo recente de luta.  
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entendiam que, junto com elas, se recuperaria também a emancipação boliviana. Porém, 

pelo seu excepcionalismo indo-americano, que subordinava o marxismo e a luta de 

classes à busca de soluções imediatas para o problema do índio e de sua exclusão da 

esfera da sociedade na Bolívia, não obteve maiores e duradouros ganhos e seus líderes 

(dentre eles o atual vice-presidente Álvaro García Linera e outros membros da primeira 

gestão de Morales/MAS) acabaram presos, sob a acusação de terrorismo. 

O Estado boliviano, cada vez mais aberto ao processo de desenvolvimento 

desigual e combinado, acelerou o processo de “desnacionalização da economia em 

longo prazo e o processo de transferência acelerada de capital público ao setor privado 

nos anos 1970” (DURÁN GIL, 2003, p. 101). A essa época, Hugo Banzer, que iniciou 

seu mandato em 1971, permaneceu no poder por oito anos (até 1978) um período 

ditatorial designado de “banzerato”, até que se chegasse à tentativa de redemocratização 

durante os anos de 1978-80. Diversas juntas militares tomaram a presidência até as 

eleições de 1980, entre os nomes está o do general Luis García Meza, um período de 

“extrema instabilidade institucional atestada pela realização de três eleições 

presidenciais, com cinco presidentes assumindo o cargo” – mesmo sem obter a 

presidência a partir do resultado de vitória nas urnas – e mais quatro ensaios de golpes, 

dos quais apenas um não logrou sucesso (CUNHA FILHO, 2009, p. 50).  

Mesmo depois da abertura de mercado para o subcontinente nos anos 1980, a 

maioria dos países latino-americanos continuavam a viver sob regimes ditatoriais e na 

Bolívia não acontecia diferente. Hernán Siles Suazo (que havia sido presidente no final 

da década de 1950), eleito em 1980, só pôde assumir dois anos depois, graças a um 

golpe de Estado em que Luis García Mesa tomou a frente. Permaneceu no poder até o 

fim de seu mandato, em 1985, quando novamente Paz Estenssoro assumiu a 

presidência. Ainda tratando da década de 1980, mais precisamente no ano de 1988, 

outro importante fato político ocorre no país: a entrada do DEA – Drug Enforcement 

Agency, que se fez presente para reprimir o cultivo da folha de coca, tradição milenar 

nos Andes. Isto se deu porque durante o governo de Paz Estenssoro intensificou-se a 

queda nos preços internacionais de estanho (grande mola propulsora da economia do 

país) causando uma grande crise na maior empresa estatal, a Comibol, deixando muitos 

mineiros desempregados. Esses mineiros agora sem salário, por volta de 25 mil, 

acabaram migrando para o campo, entre outros setores, e se empenharam no cultivo da 

folha de coca como forma de sobrevivência. Com essa grande migração, a pobreza 
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aumentou no campo, especialmente no altiplano e nas cidades de mineração, como 

Oruro e Potosí. Assim, conforme aponta Durán Gil (2011, p. 13), “as demandas e os 

protestos se intensificaram, circunstâncias em que foram os indígenas e não a COB os 

principais atores (...) e as mobilizações sociais adquiriram cada vez mais um caráter 

étnico” e cultural, reclamando as tradições ancestrais. 

  Em meados de 1980-90 o Banco Mundial e o Fundo Internacional Monetário 

(FMI) fizeram da Bolívia e de muitos outros países latino-americanos vizinhos um 

grande campo de subordinação através da imposição de seu poder econômico e de sua 

influência política, sob o nome de “democratização e pacificação”. Neste plano recente, 

depois da terceira onda democrática, voltam à tona novos movimentos que objetivavam 

o reconhecimentos dos indígenas na política da Bolívia, devido à grande distância entre 

a maioria da população e o Estado burguês; distância, esta, que se intensificava sob os 

ditames neoliberais. Desta vez não só os indígenas, mas também os camponeses 

cocaleros se viam ameaçados graças à torpe e ferrenha influência do DEA. 

Em 1989, Paz Zamora assume o governo, o último presidente que, conquistando 

apenas o terceiro lugar nas eleições, conseguiu chegar ao cargo de governante do país36. 

Depois de Zamora, novamente o MNR alcança ao poder geral, desta vez trazendo à cena 

política o mais neoliberal dos presidentes bolivianos, Gonzalo Sánchez de Lozada, por 

este motivo bastante conhecido em todo o continente americano. Por ter sido educado 

nos Estados Unidos, tinha um grande sotaque em seu espanhol e por isso levou o 

apelido de Goni, el gringo. Depois de Sanchéz de Lozada, no ano de 1997, Hugo 

Banzer chega à presidência pela via eleitoral, ao contrário da sua primeira estadia 

presidencial, via golpe de Estado. Enfrenta – em 2000 – uma das reivindicações anti-

neoliberais de grande repercussão na atualidade, a Guerra da Água. A abertura de 

mercado na América Latina para os imperialistas teve caráter semelhante em toda a 

região, costumeiramente através de empréstimos que nunca seriam liquidados ou sob o 

“perdão da dívida”, levando tais governos a vender ou arrendar suas empresas estatais 

para empresas multinacionais, a exemplo de companhias aéreas e ferroviárias, entre 

outras, que envolviam costumeiramente os recursos naturais, setores chave da 

economia. Tais acontecimentos demonstram que nem sempre se enxergou a disposição 

                                                 
36 Até então, de acordo com a constituição boliviana em vigor, não era necessário alcançar o primeiro 
lugar nas eleições para se tornar presidente. Era o parlamento que decidia, dentre os três primeiros 
colocados, quem assumiria a presidência.  
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para mudanças na geopolítica do subcontinente, que sempre foi marcado pela 

alternância entre regimes democraticamente fracos, sujeitos às crises políticas, onde o 

maior ganho consistiu na implantação de eleições livres e vivenciadas de forma passiva 

e breve pelos cidadãos. Na Bolívia, por exemplo, ao longo de cinco décadas e em 

virtude dos vários golpes, contabilizou-se uma média de  um presidente por ano. A 

descolonização do poder, a democracia participativa e popular não faziam parte dos 

horizontes de governo. Contudo, “novos” sujeitos sociais se fazem presentes e assumem 

um caráter extremamente relevante nesse projeto de alcance continental e pouco 

homogêneo. Nessa conjuntura social, a discussão sobre o imperialismo vem adquirindo 

grande impacto em vários países no mundo e é certo que no subcontinente latino-

americano essa força foi potencializada pela presença de movimentos sociais que 

começaram a desafiar a hegemonia política e ideológica neoliberal avançando na 

temática de resgate sócio-cultural.  
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 3.    Ciclo de mobilizações na América Latina e a eleição de Evo Morales 

 
O subcontinente latino-americano é historicamente marcado pela acentuada 

desigualdade, causada pela exploração do “homem pelo homem”, desde os tempos da 

colonização. Na dimensão política, a participação popular tem se restringido em grande 

parte a práticas pró-burguesas. Contudo, como a história dos homens precisa ser 

observada em sua construção dialética, o novo cenário mundial que vem se constituindo 

antes mesmo do último espasmo de crise do capitalismo na forma neoliberal em 2008, 

demonstra uma série de cisões na América Latina em termos de política e economia, 

tendo como grande demanda a defesa da democracia. Nesse ponto seguimos com 

Vitullo (2007, p. 59), que aponta a necessidade de uma análise dos “protestos e 

mobilizações populares que se desenvolvem por fora do espaço institucional” para 

compreender a nova dimensão democrática que vem sendo visualizada no 

subcontinente, uma nova dimensão a respeito da qual a Bolívia nos serve como um 

grande exemplo de mudança, a partir de ações coletivas. Os governos pós-neoliberais 

vêm formando uma alternativa política às estruturas de poder vivenciadas desde a 

terceira onda democrática em meados da década de 1980 e parecem buscar recuperar 

uma aproximação entre sociedade e Estado. Foi sob esse parâmetro que Evo Morales foi 

eleito, em 2005, na Bolívia, como o representante legítimo dos povos, depois de cinco 

anos de importantes conflitos que marcaram a vida política do país. Porém, outras 

experiências marcaram o subcontinente ao mesmo tempo em que importantes mudanças 

perpassavam o ambiente boliviano. 

A própria adesão à supremacia dos EUA já não se faz inconteste. Excetuando-se 

a Colômbia, o Peru – até bem recentemente – e o Chile, vários países opuseram-se à 

ação dos Estados Unidos no Iraque, impulsionaram o fracasso da ALCA e, da mesma 

forma, defenderam o projeto de construção da ALBA – Aliança Bolivariana para os 

povos de nossa América – demonstrando grande disposição a uma luta eminente que, 

mesmo de caráter reformista, nos faz perceber algumas transformações que questionam 

o receituário do “Consenso de Washington”. Deu-se, assim, um momento de crise 

financeira e de aumento da dívida externa que provocou a articulação de diferentes 

discursos e políticas de governos frente à crise do modelo neoliberal, principalmente no 

subcontinente. Boron (2004) aponta que, antes mesmo do surgimento destes novos 

governos de cunho antiimperialista, vários movimentos sociais despontaram no 
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subcontinete na última década do século passado, tendo como exemplo as pioneiras 

rebeliões zapatistas em 1994, no México, e a aparição dos piqueteros, na Argentina à 

mesma época. Apesar da retomada neoliberal dos últimos governos da Colômbia, 

México e Chile, outros pareciam problematizar o fracasso da crise do capitalismo. O 

processo de derrocadas presidenciais nas últimas décadas em vários países da América 

Latina, seja por deposição ou renúncia, demonstra que de fato existia um “reflexo de 

crise” que atravessava as democracias representativas na América Latina (VITULLO, 

Ibid., p. 69). Se por um lado surgiam forças políticas que primavam por um Estado de 

combate à extrema miséria – como no caso do Brasil, à custa do empoderamento da 

burguesia interna – por outro, a crise do sistema político propiciou transformações que 

se referiam notadamente à consolidação de novas forças políticas, de orientação 

nacional-popular, tidas como antiimperialistas e tomadas como esquerdistas (se 

relacionadas ao neoliberalismo). A grande referência não é só o caso boliviano, mas 

também a ascensão de Hugo Chávez na Venezuela, em 1998, e de Rafael Correa no 

Equador, em 2006. O novo período nos governos do Sul, com a crise da hegemonia do 

neoliberalismo anteriormente vigente, não significa uma tendência direta ao socialismo. 

O antiimperialismo sempre representou períodos de avanços e recuos, mas nunca o 

abandono do sistema capitalista. Quando tentou essa possibilidade de avanço contra o 

poder do capital, existiram os golpes e ditaduras. Porém, os novos instrumentos de 

dominação – dependência financeira e a manipulação de ideias via mídia hegemônica – 

trouxeram consequências políticas profundas, como a erosão da soberania nacional dos 

Estados e uma submissão sem precedentes aos ditames do imperialismo, que redobrou 

sua marcha para cobrir toda a superfície global. A dimensão do pensamento marxista 

que discute o modelo burguês e concede espaço à luta de classes coloca-se frente aos 

impasses do homem contemporâneo especialmente por não se tratar apenas de 

libertação econômica, mas também da opressão cultural, simbólica e ideológica. Assim, 

aprofundar a crítica a esse posicionamento hegemônico é, concordando com Marini 

(2009), avançar contra um imperialismo de novo formato, encabeçado pelos EUA 

através da exploração dos recursos naturais, das privatizações, pactos de governo, entre 

outras ações expropriadoras comandadas por multinacionais. O caso da Bolívia nos 

chamou a atenção por ser o único dentre os processos de ascensão de presidentes onde 

os movimentos sociais estiveram estritamente ligados à primeira eleição de Morales, 
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sendo ele um ex-sindicalista, participante ativo do “movimento cocalero”37 e o único 

presidente indígena eleito no país até os dias de hoje.  

 

 
3.1. Conflito político e ascensão dos movimentos sociais: Guerra da água e Guerra 
do Gás   

 
Conforme afirmado anteriormente, desde o ano 2000 a Bolívia vive um período 

de intensas mudanças políticas que resultaram no governo de Evo Morales. O 

quinquênio anterior à sua primeira eleição foi fundamentalmente particular pela notável 

agitação das massas no país, que culminou na renúncia de pelo menos dois presidentes e 

na antecipação das eleições. É um período onde parece que há uma tentativa de 

construção de uma contra hegemonia, como propõe Gramsci, como sendo a construção 

de uma visão do mundo e nova vontade coletiva relacionam estrutura e superestrutura 

na construção de um novo bloco histórico. 

A “Guerra da água” é tida como ponto de partida para essa retomada de lutas na 

Bolívia. O conflito desencadeou-se quando o então presidente, Hugo Banzer, tentou 

vender o sistema de abastecimento de água de Cochabamba a uma multinacional 

estadunidense. Neste acordo financeiro, que dizia trazer o abastecimento para a cidade 

(que tinha uma das piores redes de distribuição de água do país), ficava estabelecido o 

arrendamento de toda água – inclusive a da chuva – até 2039 para a empresa Aguas del 

Tunari, descoberta como subordinada à corporação californiana Bechtel. Depois de 

golpear as famílias locais com suas taxas abusivas e de violentos confrontos com as 

forças de segurança, uma Coordenadora formada por agricultores, ambientalistas, 

trabalhadores, setores da classe média dentre tantos outros, bloquearam estradas e ruas 

promovendo levantes de apoio tanto do meio rural quanto do meio urbano. O resultado 

foi a reversão do projeto de privatização, após a cidade ficar parada por vários 

momentos, sem o funcionamento do comércio nem de escolas e da população ter 

passado por violentos embates com o exército armado. Houve grande atenção da mídia 

internacional (claro que com mais ênfase na mídia contra-hegemônica) para com esse 

protesto, fazendo da Bolívia um exemplo e sinônimo de luta, erguendo a batalha contra 

a globalização econômica. Assim, iniciou-se um período no país onde as lutas passaram 

                                                 
37 Movimento social que emergiu junto à entrada do DEA na Bolívia, composto basicamente por 
camponeses plantadores de coca, situados principalmente no vale Chapare.  
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a ter um caráter defensivo, a exemplo da reversão de privatizações, para posteriormente 

haver a substituição dessa dimensão defensiva para a ofensiva, procurando também 

novos direitos e novas institucionalidades através das mudanças de presidentes. Neste 

momento de instabilidade política, e já durante a guerra da água, Evo Morales aparecia 

como um importante líder do movimento cocalero, o mais importante dos movimentos 

sociais contemporâneos no país a apoiar essa causa. 

Depois desse desgaste político e convalescendo de uma grave doença, Hugo 

Banzer, ditador militar de 1971 a 1978, e então presidente eleito pelo partido Acción 

Democrática Nacional, renuncia ao cargo. Jorge Quiroga, vice-presidente de Banzer, 

conclui o mandato até que se promovam as novas eleições onde pela primeira vez Evo 

Morales concorre à presidência, em 2002.  Foi a primeira eleição para presidente da 

qual o Movimento ao Socialismo – MAS participou como partido. Morales e o MAS 

perderam, obtendo mesmo assim uma boa porcentagem de votos, 20,94%, frente aos 

22,46% do ganhador, Sánchez de Lozada (MNR), que já havia sido presidente38. 

Contudo, o movimento indígena conquistou, nesta mesma eleição um grande número de 

deputados e senadores indígenas no parlamento. 

A situação política no país ia mudando gradativamente desde que o MAS 

assumira junto a um grande grupo no parlamento e, ainda no início do primeiro ano de 

governo (2003), Sanchéz de Lozada – eleito no segundo turno, quando o congresso 

decide quem assume a presidência – enfrenta uma grave crise política. Em janeiro 

houve levante cocalero, e em fevereiro, motim policial, onde se clamava sempre pela 

abertura de espaços de diálogo do parlamento com a população. Até que se inicia, em 

outubro do mesmo ano, no plano das reivindicações recentes, outro importante conflito, 

a primeira guerra do gás, que eclode no departamento de El Alto. A tentativa era 

exportar gás ao México e EUA através de porto chileno, nos mesmos moldes da 

negociação da água, onde a cada US$ 24 ganhos já livres de impostos os bolivianos 

teriam direito a US$ 1, caracterizando mais um consórcio que viabilizava a exploração. 

Foram muitos mortos a bala durante semanas com a capital do país, La Paz, parada 

através da interdição de suas estradas. Como consequência dessa guerra, houve longa 

repressão estatal, além dos mortos, muitos feridos e a renúncia de Sánchez de Lozada, 
                                                 
38 Conforme relata Santos Ramírez o “señor embajador del pueblo norteamericano hizo una convocatoria 
abierta desde Cochabamba y dijo que los bolivianos no debían votar por Evo Morales, por el MAS, 
porque en Bolivia se iba a profundizar el narcotráfico” fato que fez com que surpreendentemente, os 
esperados 7 ou 8% dos votos para o MAS se convertessem em mais de 20% (apud HARNECKER e 
FUENTES, 2008, p. 45).  
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pressionado por levantes de massas. Desta forma, ascendeu à presidência Carlos Mesa 

Gisbert, o vice, até que se convocassem novas eleições. Este conflito foi bem mais 

violento do que a “Guerra da água” e até hoje, oito anos depois, as famílias das vítimas 

clamam por justiça reunidos através da “Asociación de Familiares Caídos en Defensa 

del Gas Asofac-DG”. Mesa Gisbert e Evo Morales ainda ensaiaram uma aliança durante 

o governo do primeiro, onde se elaborou a “agenda de outubro39”, com muitas das 

demandas supridas pela nova constituição, promulgada durante o governo evista em 

fevereiro de 2009.  Ainda sob o governo de Mesa Gisbert, em 2005, ocorre a segunda 

guerra do Gás, cuja bandeira principal foi a nacionalização deste recurso estratégico e o 

cumprimento dos ditames da agenda de outubro. Em meio aos conflitos, há nova 

renúncia presidencial e se antecipam as eleições em um ano. O país permaneceu acéfalo 

até que em 9 de junho, depois de vários nomes renunciarem a assumir a presidência, a 

mesma é entregue ao então presidente da Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, a 

quem caberia convocar eleições antecipadas para dezembro do mesmo ano.  

Nesse contexto de crise das instituições políticas Evo Morales novamente 

disputa a presidência40 e se transforma em uma das lideranças políticas mais 

importantes do país, vencendo as eleições de 2005, através do registro do partido 

político Movimento ao Socialismo (MAS) inserido em uma alternativa política com o 

nome de “Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos” – MAS-IPSP.  

Venceu as eleições com cerca de 54% dos votos, contra o candidato da direita Jorge 

Quiroga – do partido PODEMOS – e ex vice presidente de Hugo Banzer em seu último 

mandato, representando uma imensa maioria que há muito tempo não se via na Bolívia. 

O dinamismo dos movimentos sociais e a participação ativa na vida política do país, 

demonstrada nas manifestações populares, deram impulso a uma demanda que clamava 

por mudanças em termos de participação, inserção dos povos originários e a 

nacionalização dos recursos naturais. Após a sequência de diversos protestos isolados, a 

                                                 
39 De acordo com Cunha Filho (2009), faz referência ao mês em que se deram os mais violentos 
confrontos da Guerra do Gás e a renúncia do então presidente Sánchez de Lozada. É uma promessa 
política que mais tarde seria apropriada pelo MAS e pelo governo de Evo Morales. Entre as 
reivindicações estão a nacionalização do gás e demais recursos naturais, convocação da Assembléia 
Constituinte, o reconhecimento dos diversos povos originários e a punição aos responsáveis pelas mortes 
do “Outubro Negro”. 
40 Na eleição presidencial anterior a 2005, vencidas por Sanchez de Lozada, Evo Morales também foi 
candidato, ficando em segundo lugar, conforme já explicitado. Na segunda eleição Evo Morales já havia 
sido eleito membro do congresso representando o Chapare, província de Cochabamba, eleições essas 
vencidas com imensa maioria (cerca de 70% dos votos) pela sua já conhecida trajetória no movimento 
cocalero, bastante representativo na região. 
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capacidade de contestação da sociedade boliviana passa a ter mais ampla visibilidade, 

formando uma agenda política alternativa antiimperialista às estruturas de poder e 

desigualdades sociais. A identidade indígena se mostra mais uma vez coligada à 

constante reconstrução e resgate de elementos histórico-simbólicos e de referenciais 

concretos, capazes de fazer sentido na realidade como a defesa da produção da folha de 

coca. Na Bolívia, surge uma nova delineação de Estado, que vai reformando as 

estruturas liberais instauradas desde a república nascida em 1825 e que foi grande 

responsável pelas políticas excludentes e centralistas, bem como por todo o controle de 

terra e riqueza do país, encabeçada pelo campesino indígena que ascendeu ao poder 

(SVAMPA e STEFANONI, 2007).  A iniciativa de se criar um “Instrumento político 

para a soberania dos povos” vinha para substituir uma ordem política vigente, onde uma 

minoria dominava politicamente e os partidos políticos sempre apareciam defendendo 

interesses que serviam ao neoliberalismo. 

 

3.2. Do “movimiento cocalero” ao MAS: eleição e reeleição de Evo Morales  
 
O movimento cocalero, conforme citado anteriormente, irrompeu após a entrada do 

DEA no país junto à repressão contra os camponeses que cultivam a folha de coca. 

Camponeses e indígenas, em meio ao êxodo rural, à crise econômica e ao desemprego, 

buscaram na resistência do operariado mineiro e na sua história de luta social sua força 

motriz de mobilização e revolução. É um movimento social nascido a partir de sua 

oposição às políticas de erradicação da folha de coca, que foram levadas a cabo no 

mesmo período41. O surgimento do Movimento Cocalero – os “hijos de los mineros” – 

deu-se em um contexto de organização dos camponeses dos vales do Chapare e dos 

Yungas, regiões do departamento de Cochabamba, no final da década de 80 e início dos 

anos 90. Não sendo um movimento isolado na América Latina, no Movimento 

Cocalero, novos setores da sociedade incorporaram questões étnicas com reivindicações 

sociais que se refletiram no plano econômico e político (URQUIDI, 2003). O uso das 

folhas de coca, além da importância simbólica nos rituais mais diversos, desempenha a 

função de estimulante para quem vive nas altitudes típicas de países como Bolívia e 

Peru. Mascada, a folha alivia suavemente a fome e dá disposição para enfrentar o 

                                                 
41 De acordo com Hanercker e Fuentes (2008), em 1991, na “Convención de Viena” se decidiu sobre a 
erradicação da coca na Bolívia, um plano qüinqüenal levado a frente pelo então presidente Paz Estensoro, 
uma política totalmente agressiva e impositiva que desconsiderava toda a relação do povo boliviano com 
a folha de coca.  
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cansaço físico de quem trabalha nos Andes. Também é usada em infusão em chás e, a 

efeito comparativo, é tão comum como o café na nossa realidade. É um costume milenar 

que carrega consigo uma longa tradição: 

Defender la coca era defender nuestra cultura, nuestra sabiduría, 
nuestra medicina natural; era defender la vida, era defender la tierra 
madre, porque en la tierra madre tenemos las venas principales: el 
agua, el petróleo, el gas. Para nosotros ha sido importante defender 
nuestra vida defendiendo la coca, porque la coca es el sustento 
económico de la familia. (ZURITA42, apud HARNECKER e 
FUENTES, 2008, p. 42)   

 

Nesse contexto de organização e luta, um dirigente de produtores de coca do 

vale do El Chapare (situada em uma região tropical) chamado Evo Morales, emerge na 

cena política defendendo o cultivo legal da folha de coca, se pondo em frente à 

erradicação forçosa e a outras políticas restritivas. O Movimiento Cocalero foi 

fundamental para trazer à tona as reivindicações de luta no país e as guerras da “água” e 

do “gás”, que tiveram repercussão mundial e também para a eleição de Evo Morales.  

A partir da organização e dos logros conseguidos através das juntas de vizinhos, 

das confederações camponesas e sindicais, entre outras organizações populares, o povo 

boliviano compreendeu que constituía uma maioria dominada pela minoria que 

compunha os partidos políticos tradicionais. Assim, camponeses e indígenas, que nunca 

anteriormente se imaginaram fazendo política sentiam que precisavam de seu próprio 

instrumento. Harnecker e Fuentes (2008, p. 69) afirmam que “se suponía que la COB 

podía haber dado los pasos necesarios, pero estaba viviendo una crisis en ese momento, 

justo en el momento en que el campesinado comienza a hacer sentir su presencia y 

reclama un papel preponderante en la COB”, foram justamente as organizações políticas 

citadas que decidiram se reunir e consolidar seu próprio instrumento político através de 

um congresso. O movimento social se transformaria em movimento político ao passo 

que a consciência social se transformou em consciência política. Foi estabelecido no 

congresso de 1995, que antes tinha caráter camponês e agora era também sindical-

político, a criação de um instrumento político nomeado de “Asamblea por la Soberanía 

de los Pueblos - ASP” (Ibid.).  Com a ASP, em 1997, se disputam cadeiras no 

parlamento, onde Alejo Véliz, que não se elege, expulsa Evo Morales da ASP sob a 

acusação de Morales estar realizando contra-campanha. Nesse contexto, Evo Morales 

                                                 
42 Leonilda Zurita, uma importante chefa departamental de Cochabamba junto aos cocaleros, fundamental 
militante e líder política durante a primeira eleição de Morales, em 2005.  
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decide que: “Nosotros, entonces, vamos a hacer el Instrumento Político para la 

Soberanía de los Pueblos, ellos que se queden con el nombre de Asamblea por la 

Soberanía de los Pueblos” (Ibid., p. 71). Tenta, assim, se inscrever na corte electoral, 

quando por três vezes teve esse pedido negado. Nesse mesmo ano de 1997, a Corte 

Nacional Eleitoral sob as determinações da direita política, não reconhece nenhum dos 

dois instrumentos políticos aqui citados. Dessa forma, registra-se o partido político 

MAS (fato que só foi possível porque antes essa sigla nunca havia sido apresentada às 

eleições) e Evo Morales com essa sigla se lança às eleições municipais.  

O MAS-IPSP, dentro dessa nova delineação de participação popular, apareceu 

inicialmente como um partido político de base campesina e indígena, em uma tentativa 

de trazer representantes da grande maioria da população boliviana ao poder político, 

demonstrando um grande avanço em termos de participação. Concordando com Gohn 

(1997), vê-se, então que a “política passa a ser uma dimensão da vida social [...] uma 

perspectiva que abriu a possibilidade para se pensar o poder na esfera pública da 

sociedade civil”, perpassando também por aspectos culturais e simbólicos, 

especificamente no caso boliviano, sem renunciar à luta pelo poder político do Estado, 

voltando à cena a ação coletiva, os novos discursos e horizontes. Depois de séculos de 

opressão, a população indígena se constitui em ator de mudança para pressionar o 

Estado e vem respondendo às demandas de nacionalização de setores nevrálgicos da 

economia do país e de todo o subcontinente, misturando-se também à s buscas por auto-

representação social. 

Depois de eleito como deputado em 1997 e de concorrer às eleições em 2002, 

onde ficou em segundo lugar, Morales conquista junto com García Linera como vice a 

presidência da Bolívia em 2005, atendendo a uma demanda por radicalização da 

democracia e por igualdade social partindo das políticas estatais. Uma eleição que só foi 

possível após anos de fortes mobilizações sociais, como um fato inédito, num país com 

mais de 60% da população formada por indígenas, um aymara chegou à presidência 

deixando os grupos dominantes fora do poder central. Outro fenômeno que aparece 

correlato a isto é a intensa adesão dos bolivianos votantes, já que muitos, apesar da 

obrigatoriedade43, não exerciam o poder do voto, conforme assegura Cunha Filho:  

(...) sua vitória trouxe grande euforia e esperança popular [...] e foi 
eleito em um contexto altamente politizado, de ascenso das 

                                                 
43 O Código Eleitoral Boliviano e a Constituição do Estado determinam a obrigatoriedade a todos acima 
de 18 anos. As eleições de 2005 contaram com algo em torno de 2 milhões e 400 mil votantes. �
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mobilizações de massa e rejeição mais concreta ao neoliberalismo, 
alguns pontos básicos encontravam-se já resolvidos, quando das 
eleições, relativamente hegemônicos dentro da sociedade civil 
boliviana, como a nacionalização de recursos naturais como os 
hidrocarbonetos e a convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte. (CUNHA FILHO, 2007, p. 3) 

                                              
Morales também pode ser visto como um dos governantes bonapartistas do 

subcontinente. Conforme explicita Marx (2007), o fenômeno do bonapartismo aparece 

aparentemente por fora dos interesses das classes e frações de classes em luta num 

período de crise política, mas igualmente garante a dominação burguesa. Também nesse 

contexto, desenvolvemos a ideia de que o interesse de classe de cada grupo político 

expressa um interesse particular, que pretende se tornar hegemônico para fazer passar 

este interesse particular como o interesse geral da sociedade. O bonapartismo é definido 

como uma aliança de frações de classe que aparece como unidade nacional sustentada 

pelo exército, por esse motivo muitas vezes Morales pode ser apontado como 

Bonapartista, assim como Hugo Chávez, da Venezuela e Lula, no Brasil. 

Dando continuidade à democracia direta, participativa, o governo obtém em 

referendo realizado em junho de 2006, 53% dos votos a favor para que se convocasse a 

Assembléia Constituinte, demanda da anteriormente mencionada “agenda de outubro”. 

Em agosto de 2008, em outro referendo revocatório, ratifica-se a nova constituição do 

Estado plurinacional da Bolívia que passou a vigorar em 2009. Vários países da 

América Latina passaram por situações de instabilidade política refletidas em constantes 

destituições presidenciais, golpes e na consequente falta de credibilidade do sistema 

partidário vigente e da representação política como um todo. Peña e Lillo (2009) 

ressaltam que este contexto de exclusão dos setores populares e de busca por novos 

espaços em defesa do ideário democrático facilitou a abertura e o reaparecimento de 

movimentos sociais e novos líderes no cenário político. Os insurgentes movimentos 

contestatórios procuravam se alocar no aparelho estatal, para então refunda-lo44. Os 

autores destacam ainda que a promoção de câmbios em relação ao “continnum vigente” 

remonta às idéias de Salvador Allende e ao processo vivenciado no Chile45 na década de 

1970, que entre outras premissas semelhantes ao caso boliviano, trazem também a idéia 

                                                 
44  Lembramos neste momento que a ideia de “refundar” o Estado sem romper com essa instituição de 
caráter burguês não é só dos autores Peña e Lillo, mas também de García Linera. É ampla discussão, pois 
implicaria acreditar que seria possível conceber um Estado sem classes.    
45 De forma pacífica e através do Estado, o socialismo reformista de esquerda chileno não deixava de ter 
como objetivo o socialismo, o que não acontece de forma direta e nem imediata na Bolívia. 
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de estabelecer vários tipos de propriedade e nacionalizar setores chave da economia 

(PEÑA e LILLO, ibid., p. 80-81). Respondiam a um processo que clamava por novas 

institucionalidades diante de uma ruptura política que se fez necessária e que se tornou 

projeto central do governo de Morales. Entre as mudanças em lei que pretendem 

resguardar a participação popular e democrática, destacam-se os novos mecanismos de 

gestão participativa com a ampliação dos direitos políticos (individuais e coletivos), 

controle popular e autonomia indígena, com o reconhecimento das 36 nações 

originárias.  

A reconstrução do Estado boliviano, que passaria de unitário a autônomo, trouxe 

como objetivos o controle estatal de pelo menos 30% do PIB, a nacionalização dos 

hidrocarbonetos e empresas de serviços, bem como a reforma agrária, uma das 

polêmicas ações do governo masista46, por não incluir a expropriação da propriedade 

privada (STEFANONI, 2006). O aprofundamento da democracia previa a superação do 

“colonialismo interno” – um dos principais obstáculos à igualdade. Ainda de acordo 

com o autor, as definições ideológicas com relação às metas oficiais foram várias, tendo 

em vista o “reconhecimento constitucional de uma economia plural fundada por várias 

formas de organização econômica: comunitária, estatal, privada e sócio-cooperativa”. 

Não nos deteremos, neste momento, nas caracterizações do governo de Evo-Linera-

MAS, foco do próximo capítulo. Evo Morales se reelegeu com mais de 63% dos votos 

(superando os quase 54% do primeiro mandato, um recorde que pouco provavelmente 

poderia ser melhorado), contra 27% de Manfred Reyes Villa, seu principal rival 

direitista, depois de aprovada a nova constituição que lhe permitiu reeleger-se.  

Alavancou a esperança por mudanças significativas e duradouras nos paradigmas 

políticos e econômicos da Bolívia e consolidou o apoio praticamente sem fissuras dos 

setores populares bem como entre os setores médios. Se no primeiro mandato Evo 

Morales já possuía uma imensa popularidade, o segundo começou com o aumento 

desses índices, caracterizando um momento de ganho popular, comparado à revolução 

de 195247.  

Houve, também, a utilização do elemento coercitivo do exército da gestão 

masista, assim como o fortalecimento das relações do exército com o governo. Uma 

aliança que vem acontecendo com a busca pela nacionalização dos recursos naturais e 

                                                 
46 Em referência ao MAS, partido de Evo Morales.��
47  Com a diferença de que nesta última houve levante armado no país.  
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contribui para potencializar a gestão de Morales como força armada. É importante 

também ressaltar que essa aliança – com o mesmo exército da ditadura e dos 

derramamentos de sangue durante a guerra do gás – acarreta um dos aspectos mais 

questionáveis do governo de Morales, visto que o exército não foi democratizado. 

Contudo, o governo ressalta que tem como objetivo reacender nas Forças Armadas sua 

veia nacionalista e um sentimento de pertencimento ao processo de mudanças que afaste 

possíveis antagonismos e conspirações golpistas, garantindo assim certa estabilidade ao 

governo em andamento. Também as ações-símbolo, como chamado ao novo 

nacionalismo, permearam o universo de governo, a exemplo de uma das maiores 

promessas de campanha de Morales para o segundo mandato, a proposta de lançamento 

do satélite Tupac Katari – que leva o nome do importante líder indígena já citado. Estas 

iniciativas nacionalistas são parte da postura seguida pelo partido, que, sempre que 

possível, procura escolher datas e nomes para os diversos projetos que façam referência 

a figuras e marcos políticos importantes e característicos do país e da tradição índia. 

Evo Morales continua a defender, pelo menos em seus discursos, o multilateralismo, o 

distanciamento dos Estados Unidos, bem como o fortalecimento da ALBA, projeto do 

qual faz parte. Após mais de cinco anos no poder, vive-se um novo momento na 

Bolívia, onde o empate catastrófico explanado por Linera como a capacidade da 

oposição se colocar como real ameaça ao governo parece distante. O vice presidente 

García Linera (2009) diz que “Nuestro horizonte de gran salto industrial, de Estado 

social protector y el despliegue de la descolonización (…) será sí más rápido, más 

contundente y más decidido”, neste momento de consolidação da força política evista. 

�

�  
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4. “Mandar obedecendo?”: análise das interpretações do governo evista 
 
 

Várias “revoluções” são elencadas durante este processo de mudanças no 

cenário geopolítico latino-americano onde se alteram as forças do Estado a partir da 

inserção popular nas decisões políticas. Enquanto Hugo Chávez apresenta a “Revolução 

bolivariana”, Rafael Correa, a “Revolução cidadã”, Evo Morales propõe um projeto 

revolucionário basicamente nos mesmos moldes: antiimperialista e democrático-cultural 

chamado em seu país de “Revolução descolonizadora”. Estes processos coincidem 

principalmente na recuperação do sentimento nacionalista junto à mudança 

constitucional a partir da chegada desses líderes à presidência, sem desconsiderar a luta 

por participação popular no âmbito governamental, aliada à idéia de construção de 

Estados nacionais para se contrapor à formação de relações sociais historicamente 

delineadas. Consideram-se na esquerda política, contra-hegemônicos, mas 

fundamentalmente nos aparecem como nacionalistas, se assim podemos definir o caráter 

dos referidos governos na ausência de um termo mais adequado. Percebemos, contudo, 

que a palavra revolução – apesar de fazer parte dos horizontes de governo ao menos no 

discurso – tem seu significado muito mais próximo da idéia de emancipação do que de 

revolução social, que modifique realmente a ordem capitalista vigente.  

O papel exercido pelo Estado nesta nova fase em busca de autonomia e 

desenvolvimento econômico passa a ter fundamental importância, determinando 

também os rumos políticos encarados por um processo que procura combinar a 

aprendizagem derivada de uma longa experiência desenvolvimentista com as 

preocupações com a estabilidade econômica local. No caso boliviano, o Estado 

Plurinacional é o grande projeto que trouxe Evo Morales e que, pautado em um novo 

texto constitucional, reconhece a multiculturalidade de seu país, bem como a 

necessidade de nacionalização de seus recursos naturais, principal fonte de renda 

econômica na Bolívia. Porém, existem ressalvas quanto à continuação e efetivação 

dessa suposta recondução tomada por parte do governo para se mudar a realidade do 

país. Conforme discutido nos capítulos anteriores, sabemos como se deu a constituição 

do MAS como partido e do momento de ascensão das massas populares que propiciou a 

eleição e reeleição evista. O MAS, decisivamente na primeira eleição, em 2005, 

personificou a unidade dos heterogêneos movimentos sociais em busca de uma 

alternativa contra-hegemônica de governo como nenhum outro, incluindo a participação 
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popular como objetivo de luta. Porém, mesmo antes da eleição, a esquerda política no 

país vem se fragmentando, principalmente a esquerda fiel ao marxismo eurocêntrico ou 

a uma visão essencialista latino-americana.  

A partir do nosso recorte temporal, vimos que desde a revolução de 1952 os 

partidos de esquerda foram perdendo o seu foco inicial, se fundindo com antigos 

inimigos políticos, como o caso do MNR, partido protagonista no período pós-

revolução. O POR e o trotskismo na Bolívia, que tanto representaram com os postulados 

das “Teses de Pulacayo”48 para o processo pré-revolucionário no final de década de 

1940, também se dividiram depois de entregar o poder conquistado pelos mineiros a um 

governo nacionalista-burguês. Nos últimos anos, depois da redemocratização49 

experimentada em todo subcontinente, o próprio MNR passou a ser o partido de 

presidentes que proporcionaram uma extrema abertura ao neoliberalismo, tendo como 

exemplo o último presidente eleito na Bolívia antes de Morales, Sánchez de Lozada. 

Depois do surgimento do MAS como um “Instrumento Político para a Soberania dos 

Povos” em um contexto de ampla aprovação popular, as cisões também vêm 

acontecendo, principalmente na segunda metade do primeiro mandato e depois da 

reeleição, junto com as críticas cada vez mas incisivas em relação ao modelo nacional-

produtivo e à postura do governo evista perante os movimentos sociais e o movimento 

indígena.      

O processo de mudanças na Bolívia tem sido objeto de amplas discussões 

teóricas com conseqüências políticas para intelectuais e militantes de todo 

subcontinente, por fazer parte de um momento único da história boliviana com o 

protagonismo dos movimentos sociais e da retomada do sentimento nacionalista 

“indígena” tão característico do país e da região. Assim, para nossa análise das 

interpretações do caso boliviano, elegemos trazer ao debate alguns autores que 

                                                 
48 Partimos do pressuposto já defendido no primeiro capítulo de que as “Teses de Pulacayo” foram uma 
adaptação do “Programa de Transição” de Trotsky (1938) para a realidade da Bolívia e que serviram 
como um importante fundamento para as mobilizações que culminaram com a revolução de 1952. As 
“Teses” foram, na época, totalmente incorporadas pelos mineiros que encabeçaram uma luta muito 
importante. Guillermo Lora, um dos principais redatores, foi eleito senador à época com o apoio da frente 
dos mineiros, que encabeçava as mobilizações mais poderosas. Esse processo impulsionou e possibilitou 
o POR co-dirigir as milícias na revolução de 1952 e a própria COB. Contudo, no momento de crise 
revolucionaria o POR e Lora seguiram a linha política de Michel Pablo na IV Internacional e não 
chamaram a COB a tomar o poder, entregando-o a Paz Estenssoro e a uma frente nacionalista burguesa, o 
que causou várias cisões no trotskismo na Bolívia, que de grande influência de massas vem passando a 
ser uma influência marginal. 
49 Junto com a redemocratização na Bolívia, viveu-se a já explicitada democracia pactuada, que não dava 
espaço para a existência de fato de outros partidos, além dos mais tradicionais.  
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dissertam sobre o governo evista agrupando-os em matrizes teóricas que se consideram 

na esquerda política, que fazem parte tanto dos quadros do governo, como da oposição, 

a fim de trazer elementos que nos permitem firmar uma posição acerca do mandato de 

Evo Morales como um acontecimento político dentro da trajetória contra-hegemônica 

do país e como esse governo tem sido interpretado por essas diversas correntes desde 

2006, quando ascenderam à presidência Morales-Linera-MAS.   

O retorno de certos termos que muito utilizamos nesta pesquisa como marxismo, 

nacionalismo e revolução e que estavam esquecidos50 voltam a fazer parte não só dos 

panfletos de campanha ou dos documentos oficiais do governo, mas também do debate 

acadêmico, de livros e artigos cada vez mais difundidos e, claro, da militância. Contudo, 

de uma forma cada vez mais plural e mais segmentada, seguindo a argumentação de 

Kohan, o marxismo latino-americano é plural, heterodoxo (KOHAN, 2000; ROJAS, 

2006). O que nos permite agrupar setores dentre os movimentos, partidos e associações 

que se definem na esquerda política, fazendo uso da divisão proposta por Rojas em 

“matrizes teóricas”, expressão que demonstra a existência de uma pluralidade de 

esquerdas de matriz marxista no subcontinente, e em cada país em seu contexto 

particular. O autor afirma ainda que os vários marxismos inclusive, na maioria dos 

casos se combatem “em intermináveis polêmicas internas, a ponto tal de alguns estarem 

convencidos que os outros não têm o direito de autodenominar-se marxistas” e, desta 

forma, apresentaremos matrizes teóricas que nos oferecem liberdade para trabalhar com 

agrupamentos políticos sem precisar mensurar o quão marxistas são na realidade 

(ROJAS, ibid., p. 28). É um conceito que têm alguma derivação no pensamento político 

de Marx, mas que se vincula aos problemas particulares de cada sociedade em cada 

determinado momento histórico, sendo, por este motivo, ideal para classificar, na 

ausência de um termo mais adequado, o marxismo hoje existente na América Latina e 

na Bolívia onde aprofundamos este estudo de caso, sem determinar qual o mais 

legítimo. Acrescenta ainda que:  

Cada uma destas matrizes contém um conjunto de considerações 
ideológicas, de práticas sociais e de rasgos comuns que me permitem 
considerá-los como parte da mesma “família política”, os quais sem 
deixar de ter suas especificidades, nem deixar de reconhecer alguns 
cruzamentos entre as matrizes, fornecem-lhes uma certa 
especificidade.                (Ibid., p. 46). 

                                                 
50 Foram esquecidos como resultado não só do adormecimento teórico-prático da esquerda pós-revolução 
russa, como também de uma educação mundial que serve aos interesses do capital, difundida de forma 
direta e indireta, nas escolas, na mídia e em tantos outros meios. 



���

�

 

Assim, não nos impõe a necessidade de “definir critérios para expor se tal ou 

qual grupo é marxista ou socialista na atualidade”, podendo inclusive coincidir em 

algumas características, ou ainda podendo os autores analisados estar inseridos em mais 

de uma matriz. É possível encontrar “vários marxismos” – expressão trazida por Kohan 

(2000) – porque nós marxistas sabemos que na sociedade burguesa existe uma 

separação entre o discurso e a práxis, principalmente no caso dos discursos oficialistas.  

A grande perda para o marxismo latino-americano é que neste hibridismo teórico, na 

política contemporânea têm-se abandonado o marxismo revolucionário que era tão 

característico da década de 1960. 

A socióloga argentina Maristela Svampa também faz uso do conceito de matriz 

para agrupar as correntes ou tradições que atravessam o espaço contestatório dos novos 

movimentos sócio-territoriais que vêm surgindo na América Latina nas últimas décadas. 

A autora, por sua vez, utiliza as suas matrizes político-ideológicas para classificar as 

tradições que dissertam sobre o “espaço militante-contestatório” dos movimentos 

sociais. Coincidimos com Svampa nesta classificação em matrizes teóricas quando esta 

assinala que as matrizes podem, em determinados momentos políticos, se misturar e não 

se apresentarem em “estado puro” dotado de características ímpares referentes a 

somente uma matriz:  

Por matrices político-ideológicas entendemos aquellas líneas 
directrices que organizan el modo de pensar la política y el poder, así 
como la concepción del cambio social. Si bien cada matriz político-
ideológica posee uma configuración determinada, los diferentes 
contextos nacionales así como las tensiones internas las van dotando, 
para cada caso, de un dinamismo y una historicidad particular. En 
otras palabras, las matrices político-ideológicas no se encuentran en 
estado puro, pues las diferentes dinámicas políticas han dado paso a 
diversos entrecruzamientos y conjunciones (entre indianismo y 
marxismo, entre indianismo y matriz nacional-popular, entre 
indianismo y narrativa autonómica, entre marxismo y autonomismo, 
por dar algunos ejemplos), como también a un proceso de conflicto y 
colisión, que puede llevar a acentuar las diferencias em términos de 
concepciones, modos de pensar y hacer la política. Esta propuesta, de 
orden analítico, tiene por objeto dar cuenta de aquellos elementos más 
dinâmicos y organizadores presentes en las diferentes configuraciones 
político-ideológicas que hoy recorren los movimientos sociales 
latinoamericanos. (SVAMPA, 2010, p. 81) 

 
 

Ainda trazendo as palavras da autora, as matrizes são uma forma de organizar o 

modo de pensar a política e o poder para cada realidade nacional, demonstrando o 
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caráter ambivalente da atual transição por que passa a América Latina. Todavia, para 

não cair no risco de tornar este amplo debate em mais uma empreitada academicista, 

procuramos manter o mesmo afastamento alegado por Néstor Kohan (2000) para tratar 

do marxismo no subcontinente e na Argentina51, tanto do intelectualismo europeizante, 

como do antiintelectualismo que prima demasiadamente pela nossa particularidade 

cultural, característicos, segundo o autor, da influência exercida pelo stalinismo e o 

populismo para a esquerda latino-americana. Para tanto, trazemos para essa análise das 

interpretações também militantes que não estão necessariamente vinculados à prática 

acadêmica nos dias de hoje.   

Tomamos como justificativa para eleger as determinadas matrizes sua relevância 

teórica e seu impacto político na Bolívia. São grupos que têm visibilidade dentro e fora 

do país, assim como os autores que escolhemos para representá-los, militantes e 

intelectuais que acompanham o processo boliviano inclusive de dentro do governo e que 

nos fornecem boas contribuições para o entendimento das mudanças encaradas desde 

2005 com a primeira eleição de Morales. Identificamos, então, algumas matrizes 

teóricas que se consideram na esquerda política e que também podem ser classificadas 

em governistas, ex-governistas e não-governistas. A primeira classificação, governista, 

tem como grande representante e porta voz o vice-presidente Álvaro García Linera, 

junto a outros ministros do governo. Já para as matrizes classificadas como ex-

governistas, elegemos alguns nomes de ex-integrantes de ministérios e que hoje em dia 

realizam críticas ao atual governo, entre intelectuais e/ou militantes. Para os não-

governistas, determinamos as matrizes onde a grande maioria de seus representantes 

nunca fez parte dos quadros masistas nem tampouco concordam com as premissas de 

governo. As matrizes teóricas analisadas são:  

• Neodesenvolvimentista: são os governistas, que defendem as posições adotadas 

pela atual gestão do Estado Plurinacional, seu modelo produtivo era tido 

anteriormente como capitalismo andino e hoje substituído pelo “socialismo 

comunitário” e encontram no vice-presidente seu principal porta voz; 

• Plurinacionalista: são ex-governistas e não-governistas, matriz composta por ex-

aliados do MAS (ex integrantes de ministérios) e ainda alguns intelectuais que 

                                                 
51 A brilhante obra “Ni decalco ni copia. Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano” é bem 
mais abrangente. Nosso objetivo não é tecer comparações entre esta pesquisa, que é um estudo de caso 
particular de um só país, mas sim demonstrar coincidência e concordância com a linha de pensamento do 
autor argentino. 
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fazem parte do grupo Comuna52 e que participaram ativamente do processo de 

elaboração da nova constituição;  

• Indigenista: uma matriz que poderia também ser denominada como indianista53 

ou até mesmo katarista, por defender principalmente o índio como “sujeito” 

histórico revolucionário, contudo, traz também o essencialismo indo-americano 

que tem como seu grande impulsionador teórico no país Fausto Reynaga, 

exaltando a questão racial como a grande impulsionadora da luta contra-

hegemônica descolonizadora; 

• Esquerda clássica: esta matriz está composta por não-governistas, militantes que 

procuram manter um alinhamento entre o aspecto político e teórico, conforme 

propunha Marx, a partir da análise concreta de situações concretas, incluindo a 

relação entre as comunidades originárias e o capitalismo, trazendo também 

elementos trotskizantes como a idéia de revolução permanente e a necessidade 

de se criar um partido realmente operário, com caráter de classe e não étnico;   

 

De antemão afirmamos que evidentemente não será possível somente nesta 

pesquisa dar conta de todas as discussões e temas abordados pelas matrizes teóricas 

identificadas, que são extremamente diversos e tratam desde o problema étnico e 

territorial até a questão da reforma estatal passando pelas debilidades estratégicas do 

MAS e a construção de um novo partido revolucionário. As matrizes teóricas coincidem 

quanto à identificação do nacionalismo (vinculado ao indigenismo) boliviano como 

grande mola propulsora para a vitória evista, porém, as coincidências cessam aí. As 

críticas ao governo masista tomam grande parte dos debates trazidos pelas matrizes 

teóricas, excetuando-se a matriz neodesenvolvimentista, que tem García Linera como 

um forte representante. Sua grande atuação como intelectual – inclusive pelo volume de 

sua produção científica – nos permite a expansão do debate teóricos para a análise do 
                                                 
52 Utilizando as palavras de Pablo Stefanoni, o grupo comuna foi (2006, p. 10): “Un grupo político-
intelectual conformado por Raquel Gutiérrez, Álvaro García Linera, Luis Tapia, Raúl Prada y Oscar 
Vega. Sus libros incorporaron elementos teóricos de las “nuevas izquierdas”, de la sociología de los 
movimientos sociales y de la filosofía crítica”.  
53 Não queremos afirmar que indianismo e indigenismo são sinônimos. Vemos algumas definições 
segundo as quais estes dois conceitos diferem: o indianismo é dado como uma ideologia e uma filosofia 
de libertação produzida pelo ator-índio, já o indigenismo como uma ideologia produzida por não-
indígenas sobre os indígenas. Porém, mais uma vez, as diferenças entre prática e discurso nos são dadas e 
preferimos, por rigor analítico, permanecer com a terminologia indigenista, que nos pareceu mais 
adequada para uma perspectiva crítica, não cabendo também neste momento, determinar quem é índio ou 
não. 
�
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governo de que ele faz parte, bem como demonstra que essa sua atuação teórica é um 

fator relevante54 que possibilitou esse acirramento de debates. Seu conhecimento acerca 

das ciências sociais e do marxismo abriu caminhos para que se discutissem essas 

categorias em um contexto latino-americano contemporâneo. Este debate trata do 

governo de Evo Morales, mas não somente. Serve-nos como orientação para sabermos 

como vem se organizando a esquerda em tempos de crise capitalista – uma crise 

estrutural, é válido ressaltar –, quais seus avanços teóricos e práticos, quais suas falhas e 

seus acertos. É-nos útil, principalmente para que nos analisemos criticamente como 

revolucionários, perante um processo que se afirma revolucionário. Conforme propôs 

Lenin, não há quem não erre, só não erra quem não faz política, e por isso, o papel do 

revolucionário não é não cometer erros, mas saber corrigir seus equívocos a tempo de 

não se transformarem em erros ainda maiores. 

 

4.1. A refundação do Estado boliviano: matriz neodesenvolvimentista e matriz 
plurinacionalista 

 
a. Matriz Neodesenvolvimentista 

 

Álvaro García Linera aparece nesta matriz teórica como o grande porta voz de 

um grupo no poder, vice-presidente da Bolívia, “co-piloto” de Evo Morales, é um dos 

mais renomados intelectuais do país, com formação em matemática. Sociólogo 

autodidata – quando preso por integrar o Exército Guerrilheiro Tupac Katari -, utilizou 

seu tempo para leituras de cunho econômico-filosófico, de influência marxista.  García 

Linera, que também integrou o grupo Comuna55, tem publicado importantes obras sobre 

a política boliviana e também tem sido o “intérprete del complejo proceso político y 

social iniciado el 22 de enero de 2006, con la llegada de Evo Morales al gobierno”, um 

tradutor entre os camponeses e indígenas e a classe média urbana (SVAMPA, et. al., 

2010a, p. 13).    

Em uma fala recente na Venezuela, García Linera (2012) voltou a fazer uso da 

premissa zapatista “Gobernar obedeciendo” que tanto fez parte dos discursos de Evo 

Morales em sua primeira eleição. O vice-presidente afirmou que a soberania de Estado 

na Bolívia hoje está vinculada à soberania do povo, que se manifesta não só a cada 

                                                 
54 Inclusive elencado por Svampa neste último referido ensaio. 
55 Grupo ao qual daremos destaque na próxima matriz teórica explicitada. 
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cinco anos, mas também cotidianamente, ao expor as necessidades e expectativas 

quanto aos rumos do país. Para ele, a “revolução democrática e cultural” que está em 

curso desde 2005 com a eleição do MAS significa a quebra da democracia pactuada 

para que entre em cena o governo dos movimentos sociais – principalmente o 

movimento indígena, forma como ele mesmo classifica o “evismo”56. Os índios, “que se 

proyectaban como campesinos, a lo mejor, en un exceso de movilidad social, como 

albañiles o cabos de la policía, hoy se proyectan en todos los niveles de mando de 

Bolivia” e se vêem representados por Evo Morales, que “simboliza el quiebre de un 

imaginario y un horizonte de posibilidades restringido a la subalternidad de los 

indígenas”, dando início a uma nova etapa na vida política do país que vivia até então 

aos mandos de um Estado patrimonialista (SVAMPA e STEFANONI, 2007, p. 147).     

O último momento de forte luta contra-hegemônica na Bolívia havia acontecido 

em 1952, com a revolução onde se instaurou a COB e o MNR acabou tomando o poder. 

Desde então, o movimento mineiro vem perdendo força, abrindo possibilidades para 

que o protagonismo indígena57 reconfigure o campo de mobilizações no país 

principalmente contra a radicalidade das privatizações e o conseqüente controle do PIB 

nas mãos das multinacionais. A abertura neoliberal e o livre comércio modificaram as 

relações entre o Estado e a estrutura comunal agrária, perfazendo a reprodução da 

dominação colonial instalada em todo subcontinente e, por outro lado, conformaram as 

condições sociais para que acontecessem as grandes mobilizações urbano-rurais da 

última década (GARCÍA LINERA, 2001, 2008, 2009). O autor ainda destaca que 

Morales pluralizou os movimentos sociais como nenhum outro líder, e, depois dessas 

intensas batalhas, acabaram-se “os abismos estructurales que separaban al pueblo 

boliviano, todos los trabajadores del campo y la ciudad han optado por un único 

proyecto de Estado, economía y sociedad” (Idem, 2011, p. 10). É um processo 

revolucionário, democrático e cultural, porém, com tensões internas e com momentos de 

luta, que seguem existindo e que marcam o “horizonte de época” conflitivo entre Estado 

plurinacional, regime autônomo e industrialização dos recursos naturais num contexto 

                                                 
56 Definido como uma estratégia de poder coletiva, mesmo que o núcleo forte parta de uma pessoa, 
fundada nos movimentos sociais, reavendo os marxismos existentes, mas subordinando-os ao 
indigenismo (GARCÍA LINERA, 2006; STEFANONI, 2006; ORELLANA AILLÓN, 2006). 
57 Em seus ensaios, García Linera também destaca a ascensão do movimento indígena nos anos 70 e 80, 
que, embora não tenha atingido maiores logros, determinou a abertura da demanda étnica que hoje é tão 
presente no país. Faz, também, referência ao Exército Guerrilheiro Tupac Katari e à fundação do Grupo 
Comuna, tendo integrado ambos.  
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de uma economia plural. A emergência do evismo, para García Linera, representa uma 

nova fase do processo revolucionário iniciado em 2000, onde outras fases foram vistas, 

a saber (GARCÍA LINERA, 2011, p. 12-13). A primeira fase iniciou-se com a “Guerra 

da Água” e foi marcada pela “ruptura con todo el consenso pasivo que el neoliberalismo 

había construido en 15 años” e que aprofundou as privatizações no país, um período de 

dominação estatal neoliberal insustentável que causou o “develamiento de la crisis de 

Estado” e propiciou a emergência das mobilizações sociais e o início de sua derrocada 

do Estado patrimonial sob os marcos restritos do capitalismo. Já a segunda etapa, 

caracterizou-se com o “empate catastrófico” de constituição de um bloco social que 

durou de 2003 a 2008, onde dois blocos no poder dividiam a hegemonia e disputavam 

antagonicamente as condições de dominação. O vice-presidente classifica essa etapa de 

catastrófica justamente por não unificar os “proyectos de sociedad, de Estado y de 

economía, portadores de dos voluntades de poder irreconciliables” (Ibid., p. 16).  

A terceira fase acontece em paralelo com a segunda, logo que se dá a eleição do 

governo masista encabeçado por Evo Morales em 2005, quando os subalternos tomaram 

o poder e viraram presidentes.  É uma radicalização da fase anterior, segundo o próprio 

Linera e por isso leva o nome de “capacidadde movilización convertida en presencia 

estatal gubernamental”. O quarto momento, o ponto de bifurcación, “a partir del cual el 

capital ya no puede reproducirse como lo hacía hasta entonces (GARCÍA LINERA, 

2008, p. 81), tem como marco o ano de 2008 onde se resolve entre os blocos conflitivos 

qual deles se estabelecerá no poder. Foi nesse ano que se firmou a hegemonia evista 

com o fracasso da tentativa golpista direitista formada na região da “meia lua”58 e 

consolidou-se através de um referendo convocatório, que legitimou a permanência do 

presidente eleito no cargo. De acordo com Linera: 

Fruto de esa lucha desnuda de fuerzas, o bien el poder era retomado 
por las antiguas clases dominantes, o bien asumido por el nuevo 
bloque de poder emergente. No había puntos intermedios ni 
posibilidad de mayor dualidad de poderes; era el momento de la 
consagración de la unicidad del poder. Por eso, punto de bifurcación. 
La consensuada modificación congresal de la Constitución en octubre 
del 2008 continuaría políticamente esta victoria militar y tras el 
desbaratamiento  del intento contrarrevolucionario del separatismo ar-
mado organizado por el grupo La Torre y sus mercenarios contratados 
en Europa, el bloque nacional-popular quedaría consolidado en el 
poder con la victoria electoral del Presidente Evo en las elecciones del 
2009. (GARCÍA LINERA, 2011, p. 23-4) 

 
                                                 
58 Compreende os departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando e Tarija.  
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A quinta e decisiva fase, vivida hoje na Bolívia sob a hegemonia evista (nas 

palavras de Linera), consiste na emergência das “contradicciones creativas”. É o 

momento em que as tensões acontecem dentro do setor que protagonizou o processo de 

mudanças desde o fim da democracia pactuada, no interior do bloco nacional-popular 

que se consolida no poder, conforme demonstrado nos últimos índices eleitorais, 

quando Evo Morales conseguiu aumentar a quantidade de bolivianos votantes a seu 

favor. García Linera explica que são tensões criativas porque são subjacentes ao 

processo revolucionário que auxiliam e são fundamentais para o seu desenvolvimento 

como forças produtivas objetivas e subjetivas à revolução. No último ano, o vice-

presidente afirmou que a única contradição enfrentada tem sido inerente à própria 

história política boliviana e à busca de unidade do seu povo, entre indígenas, mineiros, 

camponeses e mestiços. Nos anos recentes, de contradições criativas, o “governo dos 

movimentos sociais” vem arrojando sua dinâmica para reconduzir a revolução iniciada 

sob os protestos dos anos 2000. García Linera afirma, contudo, que os movimentos 

sociais são os responsáveis por todas as decisões em âmbito governamental, porque 

fizeram parte:    

Primero, por el tipo de decisiones estratégicas tomadas, que emergen 
de las luchas sociales: nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea 
Constituyente, nueva reforma agraria. Segundo, por la forma de 
selección de los funcionarios públicos, que pasan por el filtro de las 
organizaciones sociales. Tercero, por la presencia de cuadros de los 
movimientos sociales en el aparato estatal, que responden a esos 
movimientos. (STEFANONI et. al., 2008, p. 83) 
 

 
Os últimos conflitos entre o Estado e os movimentos sociais são resolvidos de 

maneira que a maioria legitime os interesses que sejam comuns e democraticamente 

aceitos, dentro das particularidades culturais e étnicas bolivianas. A questão da 

industrialização, tido que o extrativismo é a principal fonte de renda do país, junto com 

a defesa da “mãe terra”, ou seja, a luta do interesse comum entre o interesse corporativo 

são tensões que o evismo enfrenta cotidianamente, segundo o intelectual e vice-

presidente, são interesses conflituosos que não podem ser resolvidos imediatamente 

mediante uma hegemonia mundial capitalista. Por isso, o “capitalismo andino” foi o 

termo e o modelo nacional produtivo que primeiro foi apresentado como possível para a 

Bolívia contemporânea. Consiste em explorar a base familiar da economia boliviana, 

modernizando-a, no sentido de “reduzir os mecanismos de subordinação dessas formas 
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tradicionais ao capital, para possibilitar a melhora das condições tecnológicas da 

produção familiar, a maior rentabilidade interna e melhor distribuição das riquezas”, 

que enfraqueceria a “subsunção formal” partindo para uma aparência articulada, 

solidária, conforme acontecia nas comunidades indígenas (RAMÍREZ GALEGOS, 

STEFANONI, SVAMPA, 2009, p.80, apud SANTAELLA GONÇALVES, 2011). 

Linera aponta que o socialismo não se constrói por forma de decreto, e o que se passa na 

Bolívia é um desenvolvimento particular no âmbito do desenvolvimento geral do 

capitalismo. De qualquer forma, aponta que é um conceito que demonstra claramente 

que as alianças com setores da burguesia não são descartadas pelo governo boliviano 

masista, um conceito teoricamente honesto, que não encobre as possibilidades atuais de 

mudanças dentro da perspectiva desenvolvimentista, para que se gerem processos que 

permitam pensar em um pós-capitalismo, utilizando-se do poder do Estado “como 

artífice del potenciamiento de estas últimas mediante transferencia de tecnología y 

recursos” (GARCÍA LINERA, 2008, p. 19). O Estado, por sua vez, é definido pelo 

vice-presidente como uma relação, que ele desenvolve mais além como:  

 
(...) una estructura de relaciones políticas territorializadas y, por tanto, 
son flujos de interrelaciones y de materializaciones pasadas de esas 
interrelaciones referidas a la dominación y legitimación política. Esta 
relación-Estado siempre es un proceso histórico político en 
construcción, em movimiento, en flujo. Pero hay momentos de su 
historia que este devenir se mueve en un marco de procedimientos, 
jerarquías y hábitos relativamente previsibles y acotados, esos son los 
momentos de la “estabilidad” de la relación-Estado. (Ibid., p. 392) 

 

Após diversas críticas, partidas inclusive do presidente Evo Morales, García 

Linera abandonou o discurso de capitalismo andino e passou a adotar o “socialismo 

comunitário del vivir bien”, como uma junção das satisfações das necessidades 

materiais humanas “mediante el diálogo vivificante con la naturaleza, preservándola 

para preservar también el destino y el bienestar común de las futuras generaciones de 

todos los seres vivos.”, utilizado como o modelo nacional-produtivo de governo 

(GARCÍA LINERA, 2011, p. 71). O socialismo é um horizonte sonhado por quem não 

quer viver sob os ditames do capitalismo, e, na Bolívia, o socialismo comunitário é dado 

como esta forma de organização de sociedade dentro das particularidades bolivianas, 

uma busca por equidade que os povos originários já lograram em outras épocas e que 

está em construção:  
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La nueva Constitución define un largo camino en el que los bolivianos 
generemos más riqueza, participemos directamente en la distribución 
de esa riqueza y en la toma de decisiones, y despleguemos y 
habilitemos todas nuestras potencialidades contenidas, nuestra 
creatividad, inteligencia y sociabilidad en un proceso largo al final del 
cual está el socialismo comunitario que, previamente, tiene que 
atravesar un periodo de transición, un puente, que tenemos que 
construirlo todos: de manera democrática, pacífica, participativa, 
ampliando la riqueza, el trabajo en común y la capacidad asociativa 
comunitaria que tenemos en los barrios y en las comunidades, en la 
medida en que todo esto se expanda, se irradie y se potencie estaremos 
construyendo un nuevo tipo de sociedad. (Ibid., 2010, p. 7) 
 
 

O socialismo comunitário está vinculado à expansão da vida comunitária 

boliviana, a uma combinação de formas de vida comuns, privadas e de trabalho comum, 

usufruto individual e associativo, que é possível a partir do momento em que se abrem 

possibilidades de construí-lo em outro capitalismo que “junto a la producción industrial, 

a la tecnología y al mercado, perviven todavía estructuras comunitarias, estructuras 

agrarias de la sociedad” e é justamente o que diferencia o capitalismo boliviano dos 

outros existentes, perfazendo um caminho de longo prazo que leve a um socialismo 

comunitário (Ibid., 2010, p. 13). É uma trajetória de tropeços e que ainda não existe, é 

um horizonte de governo, uma vontade de (re)construir a Bolívia socialista como já 

existiu com os índios, utilizando-se dessa capacidade associativa da sociedade 

boliviana, sem romper, contudo, com o aparelho de Estado. Linera quer construir entre 

o capitalismo, que é depredador da natureza, e entre o socialismo comunitário, “um 

Estado integral que unifique a todos” (Ibid., p. 8).  

Shirley Orozco, Cônsul Geral da Bolívia no Rio de Janeiro, e investigadora 

social, depois de publicar um artigo59 sobre a trajetória política do MAS, em 2004, onde 

ressaltava o vínculo orgânico do MAS com o movimento cocalero, continua 

contribuindo com o debate sobre a complexa relação do governo com os movimentos 

sociais.  A autora ressalta que justamente pela relação estreita entre o partido no poder e 

a ascensão do movimento cocalero, reconhecido mundialmente depois da “Guerra da 

Água” em uma resistência defensiva assume outro papel, ofensivo, quando o MAS 

assume a decisão de se tornar um instrumento político atuando como partido. O MAS 

herdaria, assim, a capacidade de negociação e de organização coletiva do período de 

resistências aos ditames neoliberais que resultaram nos conflitos de 2000-2005. Orozco 
                                                 
59 Não conseguimos obter acesso ao artigo na íntegra, logo, a referência que fazemos nesse momento diz 
respeito a fragmentos extraídos de entrevista concedida por Orozco.   



�
�

�

(VIAÑA e OROZCO, 2007) ainda destaca que a Bolívia vem passando por uma 

transformação gradual das estruturas, denominada pelo governo masista de Revolução 

Democrática e Cultural, que seria em sua essência uma revolução descolonizadora. 

Acrescenta que depois do quinquênio de conflitos no país, o movimento indígena:  

(...) popular gradualmente organizado y movilizado logra consolidar y 
crear una diversidad de espacios autônomos de autoorganización, 
estructuras políticas paralelas e inclusive alternativas al orden estatal y 
sistema partidário de participación y decisión política: “la otra 
organización socio-política” (Ibid., p. 119) 

 

Evo Morales havia conseguido com sua eleição uma prolongação da ação dos 

sindicatos para o espaço eleitoral, consistindo em uma revolução democrática porque  

é uma transformação pacífica, com mecanismos democráticos e institucionais e: 

(...) cultural porque posteriormente havia uma invisibilidade sistêmica 
do Estado boliviano, inclusive de estamentos da sociedade, a partir de 
então o país reconhece sua diversidade cultural, a assume e tenta 
incorporar-se na estrutura estatal e na sociedade a condição 
multinacional do país, de inclusão, reconhecimento e igualdade de 
povos e culturas do país. (INVERTA, 2008) 
 

Para a consulesa, o país vive um período de intensa democracia, com horizontes 

ainda não alcançados, mas que visam alterar a realidade social não através de levantes, 

mas também e principalmente através do Estado, tomando o Estado. Com grande apoio 

popular, Evo Morales vem demonstrando um “desprendimento do poder muito claro”, 

que nenhum presidente anteriormente eleito democraticamente “poderia sequer pensar 

em considerar”, referindo-se à prática de governo de realizar referendos e votações a 

fim de legitimar sua continuidade no poder, para além das eleições gerais de quatro em 

quatro anos (Ibid.). De acordo com essa conclusão, Shirley Orozco ressalta que a quebra 

com os pactos partidários foi fundamental para que se alavancasse definitivamente a 

Revolução democrática e cultural da Bolívia, tendo na eleição de 2005 a etapa mais 

emancipadora. Em seus trabalhos e entrevistas, a investigadora e consulesa destaca que 

a política externa da Bolívia precisa ser conhecida e seguida por outros países da 

América Latina, já que pretende firmar uma posição de soberania e igualdade, e que 

assim outros líderes devem se inspirar nas transformações vivenciadas no aparelho 

estatal boliviano para que se caminhe em direção à integração latino-americana. A 

gestão estatal denominada de Bolívia Digna representa, assim, a preocupação de 

Morales em preservar e garantir como direito humano os serviços básicos de água, 

saúde, energia, educação e comunicações. Ações como o “Programa de Alfabetização”, 
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que erradicou o analfabetismo no país, o “Bônus Juancito Pinto”60 e a chamada 

“Operação Milagre”, realizado em parcerias com médicos cubanos, vêm revertendo de 

maneira considerável a situação da grande Bolívia (INVERTA, 2008). 

Contudo, Orozco não se abstém das criticas ao governo evista, que diz 

representar os movimentos sociais. Afirma que, dentro da tradição nacional-popular e 

indigenista está arraigada alguma cultura latino-americana que se expande ao longo do 

tempo para que se tenha sempre “un gran ‘dador’, un gran ‘tutor’, alguien que lo hace 

por ti” como uma forma dos movimentos reivindicatórias responsáveis por promover 

grandes embates revolucionários abdicassem “del avance autodeterminativo” (VIAÑA e 

OROZCO, 2007, p. 122). O movimento indígena, responsável em grande medida pela 

eleição de Evo Morales não se imaginaria autogovernando-se a não ser em suas próprias 

comunidades, compactuando61, assim, com a subordinação à tutela e aos ditames 

estatais (Ibid., p. 123-24). Adverte que a divisão entre vanguarda e massa ainda é um 

horizonte pouco problematizado pelo governo evista, mas que pode ser revertido a partir 

do reconhecimento da pluralidade e autonomia dos movimentos sociais.  

David Choquehuanca, chanceler da Bolívia, também de descendência indígena 

(só aprendeu a falar espanhol aos sete anos), nos anos 1980 deixou os estudos de 

Filosofia para apoiar as organizações e movimento camponês, através da CSUTCB – 

Confederação Sindical Única de Camponeses da Bolívia. Estudou em Cuba e também 

se envolveu com o movimento indígena, desde os anos 1990 vem militando junto à 

carreira acadêmica sobre Direito dos Povos Indígenas, na Universidad Cordillera. 

Define-se como marxista (diferentemente dos kataristas ou indianistas), e, através do 

trabalho na Ong Nina62 conheceu muitos companheiros de luta, inclusive Evo Morales 

(SVAMPA et. al., 2010a). Está na matriz neodesenvolvimentista por continuar a fazer 

parte dos quadros de governo defendendo o Estado Plurinacional como princípio 

revolucionário para a Bolívia, mas, apesar disso, adverte que não se pode falar em 

desenvolvimento somente, pois: 

(...) para nosotros no existe un estado anterior o posterior, de sub-
desarrollo y desarrollo, como condición para lograr una vida deseable, 

                                                 
60 Bônus que o Estado Boliviano dá aos estudantes (de 1ª a 6ª série) das escolas públicas para assegurar a 
universalização da educação e minimizar a evasão escolar.  
61 Para a autora movimentos sociais não são vitimas desse processo, compactuam e são corresponsáveis 
pela não existência de um autogoverno das massas (VIAÑA e OROZCO, 2007, p. 123-24).  
62 Segundo o próprio Choquehuanca, o projeto Nina era uma Ong que servia como “un espacio de 
formación y capacitación, generación de propuestas y comparación de saberes, del movimiento 
campesino”, da qual ele já foi coordenador (SVAMPA et. al., 2010a, p. 217).  
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como ocurre en el mundo occidental. Al contrario, estamos trabajando 
para crear las condiciones materiales y espirituales para construir y 
mantener el Vivir Bien, que se define también como vida armónica en 
permanente construcción (CHOQUEHUANCA, apud HUANACUNI 
MAMANI, 2010, p. 18). 
 

De acordo com Svampa, o princípio “vivir bien”, é um tipo de matriz 

enunciativa estatal, um projeto que se quer fazer contínuo, como uma das relevantes 

inovações das diversas trazidas pela Nova Constituição de 2009, representada no art. 8 – 

em castelhano e em aimará – afirmando que o Estado assume e promove os princípios 

éticos e morais de “viver bem” como os guaranis, respeitando as três premissas: “Ama 

sua, ama llulla, ama quella (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 

procurando, assim, viver numa terra sem mal” (Ibid., p. 222).   

É um modelo que Evo Morales traz em seu governo, que resume a preocupação 

com a mãe terra, um retorno aos princípios ancestrais indígenas, agora reconhecidos em 

âmbito estatal, e pode ser resumido como a busca de viver em harmonia com a natureza.  

Prega a vivência em comunidade, contudo, coloca o homem como segundo plano frente 

à importância do meio ambiente como um todo, um modelo que não está pronto, mas 

que o governo está disposto a incentivar. O chanceler também afirma que é uma 

doutrina que se afasta do socialismo – que primeiro buscaria resolver as necessidades do 

homem e, claro, também do capitalismo, para o qual a mais valia aparece como 

primordial (CHOQUEHUANCA apud FORNILLO e PUENTE, 2010) e que pouco a 

pouco será introduzida pelo Estado Plurinacional. Neste patamar, que se distingue 

também da democracia somente, as decisões são tomadas mediante o consenso, explica 

Choquehuanca, uma característica que não vai contra a democracia, mas que pretende 

aprofundar-la retirando a palavra “submissão” do horizonte de governo evista.    

  O “vivir bien” opostamente ao individualismo e ao “vivir mejor” enxerga no 

trabalho um motivo de felicidade, fora do marco capitalista onde se paga para trabalhar. 

O Estado plurinacional, desta forma, retomaria o pensamento ancestral de tomar o 

trabalho como uma festa, uma forma de crescimento que é apresentado ao homem desde 

a infância (SVAMPA et. al., 2010a; CHOQUEHUANCA, 2010).  A riqueza não estaria, 

assim, concentrada em poucas mãos, o que permitiria a construção da vida em 

comunidade para se alcançar a soberania e livrar-se do colonialismo. Se reconstruiria a 

nação boliviana como uma proposta governamental, uma opção de vida que poderia ser 

copiada da Bolívia para outros lugares, como forma de “salvar al planeta y la 
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humanidad a partir del sentimiento ancestral de unidad hombre-naturaleza” (Cancillería 

Boliviana, 2009:179 apud MAZORCO). O MAS será o instrumento para se chegar ao 

“vivir bien”, não exercerá somente o cargo de um partido, conforme acontecia nos 

marcos no neoliberalismo, em um processo onde se avança mediante o cumprimento 

das leis da nova constituição, que “nos va a permitir construir una nueva sociedad” 

somente, “la nueva Constitución Política del Estado algún día nos va a permitir 

construir una nueva vida” (SVAMPA, ibid., p. 223) onde homem e natureza vivam em 

harmonia.  

 

b. Matriz Plurinacionalista 

 

Na Bolívia contemporânea, as críticas à gestão Evo Morales são cada vez mais 

ferozes, apesar do governo evista determinar-se contra-hegemônico. Essa matriz teórica 

toma como ponto de partida a existência de uma pluralidade étnica e cultural no país em 

questão. Os intelectuais filiados a esta matriz teórica fizeram parte do processo de 

elaboração da Constituição, com a intenção de “refundar” a Bolívia e incorporar novas 

formas de democracia, uma democracia caracteristicamente andina, que incluiria o 

reconhecimento dos povos originários e de todas as suas tradições. A maioria dos 

autores que representam essa matriz teórica já fez parte dos quadros do governo masista, 

do qual hoje são críticos. Também fizeram parte, em sua maioria, do grupo Comuna, 

conforme explicitado no início do capítulo, um grupo de intelectuais que se juntaram 

para estudar “las nuevas luchas indígenas-populares posteriores al derrumbe de la 

Central Obrera Boliviana como núcleo hegemônico del mundo subalterno boliviano” 

(STEFANONI, 2010, p. 10). O grupo Comuna reuniu intelectuais que baseavam suas 

idéias em um marxismo mais aberto, com grande influência de autores marxistas do 

século XX (incluindo decisivamente o boliviano Zavaleta Mercado), além das correntes 

mais distantes do marxismo, buscando a partir da desarticulação do operariado mineiro 

a possibilidade de o camponês e o indígena voltarem a cena como sujeitos de poder. Em 

sua fundação, faziam parte do grupo Álvaro García Linera, Raquel Gutiérrez, Luis 

Tapia, Raúl Prada e Oscar Veja. Trazendo a temática étnica a tona, buscaram “analisar a 

conjuntura de mobilizações que colocou em crise o Estado boliviano e levou, nas 

eleições de 2005, à vitória eleitoral de um partido (...) que congregava interesses 

diversos dentre os setores subalternos do país” (SANTAELLA GONÇALVES, 2011, p. 



���

�

09). Este grupo mantinha uma boa relação com o MAS até os levantes de outubro de 

2003 e junto com o partido do governo estruturaram o "Estado Mayor del Pueblo", que�

muito tem contribuído com a difusão teórica sobre o Estado, democracia e indigenismo 

na Bolívia.     

Luis Tapia, boliviano, diretor do programa de Doutorado Multidisciplinar em 

“Ciencias del Desarrollo-CIDES”, é autor de vários livros e ensaios que dissertam sobre 

o Estado Multicultural, pluralismo, democracia direta, entre outros temas relevantes 

para caracterizar o atual governo boliviano. Sua visão gramsciana sobre poder, Estado e 

cultura lhe permite falar de um sujeito indígena sem reduzi-lo a um etnocentrismo típico 

latinoamericano, articulando aspectos étnico-culturais e nacional-populares que são tão 

presentes e fundamentais para interpretação do processo boliviano com Evo Morales. A 

crise de legitimidade do Estado que teve seu estopim no ano 2000 combinada com o 

renascimento de um movimento mestiço de demanda étnica, política e cultural que 

atravessa a história boliviana desde a última década, são os objetos de análise para 

Tapia tecer suas impressões sobre o governo masista. A dominação como uma relação 

política, que tem no aparelho do Estado o seu respaldo, apoiado nas ideias de Gramsci, 

permite que o autor boliviano argumente sobre alguns fatos da história recente do país, 

como a mudança do Estado Monopólico para o Estado Pluricultural.  

Para explicar as tendências políticas da Bolívia hoje em um sentido de 

conjuntura, é fundamental pensar alguns elementos de análise sociológica para poder 

desvendar as mudanças desde os protestos de 2000. O autor, para caracterizar o Estado 

boliviano, demonstra os avanços e retrocessos eleitorais do MAS tendo como cenário a 

constituição do Estado boliviano, já que na história política do país nunca se conseguiu 

monopolizar o poder estatal em maneira geral. Tapia afirma que não há um Estado 

como monopólio da política, basicamente por dois motivos. Primeiro porque através da 

colônia até hoje e por toda história republicana, em vários territórios da Bolívia se 

reproduziram várias formas de governo, para se determinar alguma outra herança 

territorial ou cultural dos diversos povos63 (TAPIA, 2009; 2011). São formas políticas 

organizadas e praticadas através de assembléias comunitárias, respeitando a diversidade 

de povos e culturas existentes no país. O segundo motivo se deve ao fato de que o 

Estado boliviano foi formado sem modificar os tipos de relações comerciais. Com uma 

                                                 
63 Vale lembrar, conforme apontado no capítulo em que se descreveu a história da Bolívia, que são 36 as 
nações originárias reconhecidas (alguns autores ainda dizem que existem mais).  
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persistência mais alta no Oriente do país, ao sul da Bolívia existe algo que remete às 

estruturas patrimoniais de poder, à propriedade privada da terra, por parte dos patrões da 

terra que são também os que exerceram o poder político e que assim se estabeleceram 

ao longo da história. Estas estruturas de governo do Estado boliviano foram 

desenvolvidas de tal maneira que possibilitava a existência de uma autoridade local 

regional e de um poder patronal que cancelava a democracia boliviana em alguns 

territórios. Esta classe social estabeleceu um poder departamental, parlamentar e chegou 

ao âmbito presidencial. Membros da mesma classe ocupavam tanto os postos mais 

simples como os mais altos cargos de Estado, situação comum em nosso subcontinente.  

Uma das características das mudanças políticas na Bolívia, além de todos os 

levantes sociais, foi a vitória eleitoral do MAS em 2005 que rompeu esta cadeia de 

poder. O autor assinala que a vitória do MAS está montada em uma série de alianças 

com forças políticas representativas em cada região, sejam sindicatos de camponeses, 

assembléias de povos indígenas, entre outras organizações: 

Durante un tiempo, al principio de su gobierno, Evo Morales mantuvo 
reuniones diarias —bien temprano cada día— con los diferentes 
movimientos sociales y reuniones de evaluación del gabinete sobre 
todo con aquellas organizaciones de la sociedad civil aliadas. Hay un 
vínculo, más continuo antes, sobre todo entre Evo Morales y estas 
organizaciones de la sociedad civil, pero eso no equivale a un 
gobierno de los movimientos sociales. (TAPIA, 2009, p. 143) 
 

Com essa firmação, Tapia reascende o debate de que o partido de Evo Morales 

estava representando uma série de interesses que não advinham somente do movimento 

indígena ou cocalero, de onde vinha o futuro presidente. Era um processo de 

crescimento de forças populares junto ao crescimento do MAS, que mais do que um 

partido, integrava e potencializava o crescimento e participação popular, no início das 

eleições de 2005, mas que aproveitava uma conjuntura dada pelo fracasso do sistema 

político vigente, onde os partidos se revezavam no poder. Contudo, segundo o autor e 

professor boliviano, o partido de Morales pretendeu monopolizar o poder eleitoral de 

maneira rápida, impedindo, por exemplo, que houvesse candidaturas de esquerda, de 

outros setores populares independentes, utilizando-se de uma política de abuso de poder 

para isso64. Com tais medidas, o MAS tem fortalecido, segundo o autor, a oposição 
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crescente dentro da esquerda política, incluindo decisivamente os indigenistas. O 

Movimento ao Socialismo apresentou-se e conseguiu apoio como um partido 

antineoliberal, porém, permaneceu com a lógica precedente de como se fazer política, 

não rompendo com as instituições já existentes, incluindo as formas criticadas e que 

pretendia reformar. Em uma publicação recente, Tapia fornece elementos para que 

possamos entender porque ele fala em uma democracia que o MAS mistifica uma 

democracia direta, que não acontece e que parece cada vez mais distante: 

En realidad eran actos plebiscitarios de apoyo al presidente pero no 
momentos de deliberación democrática. Esta dinámica de reuniones 
supuestamente representativas e inclusivas ha ido sustituyendo la 
dinámica de la democracia direta. El MAS nunca organizó uma 
instacia de deliberación colectiva para la toma de decisiones. Ha ido 
concentrando cada vez más las decisiones en la cúpula del poder 
ejecutivo. En este sentido, el MAS ha ido operando uns sustituición de 
la política democrática por una combinación de política representativa 
y política simbólica, es decir, la escenificación de la representación, 
comunicación e inclusión de lo popular en una serie de actos 
plebiscitários no deliberativos, en los que se renueva la jerarquía de 
los nuevos sujetos dominantes. (TAPIA, 2011, p. 111-112)    

 

O autor completa a crítica afirmando que o MAS está operando como uma força 

que está “reduciendo, cerrando y reprimiendo esta línea de política organizada com 

autonomía, con pluralismo y con una carga crítica respecto de las estructuras de 

dominación y explotación”, o que para ele é a atitude mais insensata se o partido 

pretende continuar no poder, e, principalmente se pretende ir a frente em sua revolução 

descolonizadora (Ibid., p. 115). Tapia ressalta que a política boliviana, assim como a 

sociedade sempre foi sobrecarregada de aspectos “abigarrados”65 que não permitem que 

se monopolize a vida política em um só partido, não podendo, por conseguinte, um só 

partido formar um novo bloco histórico sem articular forças políticas. Em cada período 

histórico uma força política foi presente. Em nosso recorte de pesquisa, primeiro vimos 

a emergência do operariado mineiro na década de 1950, até meados dos anos 1970 

quanto surgiam novas demandas indigenistas, nos anos 1990, a emergência do 

sindicalismo cocalero e, desde 2000, novamente a luta por reconhecimento étnico. Tapia 

continua a crítica afirmando que a grande derrocada do MAS pode acontecer como 

consequência da contínua destruição da autonomia das organizações da sociedade civil 

                                                 
65 Termo trazido por Zavaleta Mercado e mencionado no primeiro capítulo desta dissertação, que quer 
demonstrar a mestiçagem boliviana, a influencia indígena, camponesa, mineira, misturadas em uma só 
sociedade, em um só plano político.  
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no campo indígena e nas organizações camponesas. Principalmente no segundo 

mandato, a partir de 2010, a política de divisão dos grupos que fizeram o MAS e 

Morales ganharem as eleições foi marcante principalmente para os que hoje aparecem 

como críticos ao governo evista e a sua política de expansão do extrativismo. Os 

conflitos com os indígenas – a respeito da exploração de recursos naturais e grandes 

obras em seus territórios – que se tem noticiado desde então – comprovam tal fato. O 

MAS vem perdendo sua capacidade crítica e sua capacidade de incorporar os povos 

originários nas decisões políticas, como se fazia antes com consultas e referendos.   

Alejandro Almaraz, filho do reconhecido intelectual boliviano Sergio Almaraz – 

que fez parte dos revolucionários de 1952 – um advogado que possui uma estreita 

relação com importantes ONGs bolivianas desde a década de 1990 e que recentemente 

foi responsável pelo lançamento do livro “La mascarada del poder”66, também apresenta 

hoje diversas críticas ao governo na questão territorial. Almaraz, que já foi vice-ministro 

de Terras, aborda na grande maioria das suas publicações a temática da terra e do 

território, fundamental para se discutir a autonomia indígena. Atuou diretamente junto a 

influentes organizações não-governamentais no país, foi diretor executivo da CEJIS 

(Centro de Estudos Jurídicos e Investigação Social) e da CENDA (Centro de 

Comunicação e Desenvolvimento Andino) e participou ainda do CERES (Centro de 

Estudos da Realidade Econômica e Social), assessorando as organizações indígenas e 

camponesas nas negociações com o Estado boliviano, mesmo antes da eleição de 

Morales, em busca de reformas dentro da legislação agrária do país (SVAMPA et al. 

2010b, p. 201). Saiu do ministério de Terras com relações estremecidas com o governo, 

denunciando, por exemplo, que apenas 17 famílias, entre pessoas e empresas, detinham 

512 mil hectares de terra só no departamento de Santa Cruz, caracterizando a existência 

de minifúndios e latifúndios e de propriedade privada de terras como um problema 

nevrálgico que ainda é responsável pela desigualdade e injustiça social na Bolívia 

contemporânea. Justamente por ter participado do início do governo masista, da 

                                                 
66 Trata-se de uma publicação conjunta em resposta a um livro lançado por García Linera em julho de 
2011 com o título: “El ‘oenegimso’, enfermedad infantil del derechismo”, onde o vice acusa os opositores 
de governo (entre eles vários nomes que já fizeram parte de ministérios) de “fantoches” de ONGs. Já o 
livro do vice presidente, é também uma resposta a um manifesto lançado anteriormente (junho de 2011) 
por Almaraz, Raul Prada, Pablo Mamani, Rafael Quispe, entre outros, sob o título: “Por la recuperación 
del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo”, que propunha a criação de uma coordenadoria 
plurinacional pela recondução do processo de mudanças na Bolívia. 
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elaboração da nova constituição com as diversas organizações sociais, em relação à 

reforma agrária, Almaraz ainda sob o cargo de vice-ministro, contesta que: 

Hay muy poco de nuevo en la Constitución si se la compara con la 
Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria 
aprobada en noviembre del 2006. ¿Cuáles son los mecanismos 
centrales? Son los tres que he mencionado muy rápidamente, primero 
la reversión por la causa de incumplimiento de la función económico-
social, es decir, la producción sostenible y compatible con el interés 
colectivo. Esa sí es la disposición antilatifundiaria redistributiva 
central. La reversión es el retorno de la tierra al dominio del Estado 
sin cargo ni indemnización, a diferencia del otro mecanismo más 
conocido que es la expropiación, que por definición impone una 
indemnización justa. La reversión no; sin indemnización. Y esto 
marca los alcances más resueltos, o si quieren, el carácter más radical 
de la reforma agraria boliviana, respecto de su antecesora de 1953 y 
de todos los demás procesos análogos en el continente. (ALMARAZ, 
apud SVAMPA et al., 2010b, p. 217-18)  

 

Alejandro Almaraz vem intensificando suas críticas ao MAS, partido que ele 

afirma ser “en su mejor potencialidad, una articulación política de actores sociales” sem 

muito planejamento a longo prazo, principalmente por parte de Evo Morales (Ibid., p. 

215). Como outros intelectuais aqui citados, Almaraz ressalta o caminho dual tomado 

pelo governo boliviano hoje, que em discurso mostra-se radical, mas que mantém 

posições moderadas e boas relações com uma incipiente burguesia oligárquica local. O 

tema da reforma agrária e das nacionalizações é decorrente quando se pretende 

caracterizar o governo em gestão, e com Almaraz não é diferente. O autor, que antes 

afirmava que se poderia encontrar no governo de Morales maior igualdade e autonomia 

do que na sociedade capitalista neocolonial vivida no país até então, hoje sustenta que a 

economia comunitária do governo masista está pautada em nacionalizações relativas e 

em falsas reformas agrárias. Responde, em seu último livro, para García Linera, que no 

ministério de Terras nada pôde fazer frente a uma máquina burocrática de poder: 

Jamás ninguno de nosotros tuvo ni la más mínima participación en las 
decisiones que desvirtuaron la nacionalización de los hidrocarburos y 
frustraron la refundación efectiva de YPFB67; ninguno de nosotros 
apoyó la inversión de las Reservas Internacionales en los bolsillos de 
la banca transnacional y el Tesoro de los Estados Unidos, ni fue 
partidario del dedazo presidencial para designar autoridades judiciales, 
ni respondió con la brutalidad policial y la calumnia alevosa a las 
movilizaciones populares; ninguno de nosotros respaldó la violación 
descarada de los derechos constitucionales indígenas, ni fue partícipe 

                                                 
67 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, empresa estatal refundada sob o governo de Evo Morales 
com a intenção de retomar o controle de toda a cadeia produtiva petrolífera (grifo nosso).   
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de todas las demás deplorables defecciones gubernamentales que 
señalamos en nuestro Manifiesto. (ALMARAZ, 2011)     

 

Almaraz acrescenta, no mesmo manifesto, que o governo de Evo Morales e de 

García Linera teve a oportunidade de mudar decisivamente o sistema judiciário 

boliviano, desfazendo sua tradicional subordinação conforme se previa na própria 

constituição de 2009, mas não o fez. A sociedade boliviana continuou não se 

identificando com seus representantes, o poder judiciário continua dependente do poder 

econômico, o que anula a possibilidade de transformação do Estado boliviano por via 

democrática. Para o autor, o Estado Plurinacional proposto e aprovado em lei pelo 

governo masista consistiria em um processo revolucionário se fosse levado adiante sem 

muitas concessões, como tem acontecido. Almaraz ainda afirma que o governo persiste 

em “aplastar a los sectores más connotados y representativos de la derecha tradicional, 

como son los casos de los ex prefectos y de las tradicionales cúpulas nacionales, 

valiéndose principalmente de las cuentas pendientes que tienen con la justicia” 

(ALMARAZ, 2011, p. 67). As alianças burguesas realizadas pelo MAS tem custado 

uma baixa no índice de aprovação do governo, e muitos são os exemplos dados por 

Almaraz no que diz respeito às concessões feitas pelo evismo num plano recente 

exemplificado na legalização dos transgênicos, no encobrimento do narcotráfico e a 

freada no processo de recondução da reforma agrária. Sobre o tema da reforma agrária, 

o ex vice-ministro agregou à denúncia que:  

La nueva reforma agraria, la revolución agraria (ahora) consiste no en 
suprimir el latifundio, no (en) suprimir el tráfico de tierras, no en 
suprimir la mercantilización de la tierra, sino en relevar a la oligarquía 
cruceña en ese negocio, en volverse ellos (en) los nuevos beneficiarios 
del tráfico de tierras, de la mercantilización (...) y retrata de cuerpo 
entero la naturaleza del gobierno "campesino" del MAS y de su 
principal sostén social concentrado en las capas más corruptas de la 
dirigencia sindical campesina. (SANGRE REBELDE, 2010) 

 

Almaraz é, hoje, um dos críticos ao MAS e ao governo evista, tido por ele como 

“oenegista”, em referência ao fato de que grande parte das autoridades do gabinete de 

governo provêm de ONGs, incluindo o chanceler David Choquehuanca e o próprio 

García Linera, que também já foi presidente de diretório do CEJIS. Contudo, é preciso 

deixar claro que o aparecimento de ONGs na Bolívia é anterior à eleição de Evo 

Morales. A disseminação do terceiro setor, representado em sua maioria pelas 

crescentes organizações não-governamentais, é tida, conforme constatou Almaraz (apud 
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SVAMPA et al., 2010a, SVAMPA et al., 2010b), em sua grande parte, como uma rede 

de mercado profissional em um país com graves problemas de desemprego, como 

“responsável social” pela atenuação das externalidades causadas pelo capitalismo. O 

processo de crise recente, desde as décadas de 1970-80 junto à abertura neoliberal 

agravada em 1990, fez com que a sociedade (enfaticamente no subcontinente latino-

americano) passasse por um processo dialético de demonização do Estado e 

marginalização dos movimentos sociais, que trouxeram à tona a busca pelo poder não 

só político e econômico, mas também ideológico. É o que tem acontecido também na 

Bolívia, onde centros de “estudos e investigações” patrocinados por países da Europa 

ocidental e pelos EUA se encontram estreitamente ligados ao processo de 

desenvolvimento do país, através da construção de hidroelétricas, da modernização da 

agricultura, áreas de concentração de renda e poder no país. Para Alejandro Almaraz, 

García Linera é um “profissional do poder”, um intelectual orgânico que está sempre a 

disposição das elites, e, como um intelectual orgânico, é fruto de uma “nova dimensão 

educativa do Estado Capitalista”, responsável pela “difusão pedagógica dos novos 

consensos”, tendo como objetivo a dissolução paulatina da luta de classes (NEVES, 

2010, p. 24-25).  

Raul Prada, também membro do grupo Comuna e demógrafo por formação, tem 

se dedicado aos temas que permeiam o universo político boliviano em suas 

investigações na Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) e em suas publicações. Já 

foi funcionário do Ministério de Economia em 2009, no ano seguinte foi nomeado vice-

ministro de Planificação Estratégica e contribuiu com a implementação da nova lei de 

gestão pública na nova constituição. Apresenta, hoje, muitas críticas ao governo de 

Morales, principalmente no que se refere ao cumprimento das leis complementares da 

nova Carta Magna e ao distanciamento que o ex-líder cocalero vem tomando do 

movimento indígena e da revolução cultural que promoveu o governo evista como 

defensor da pachamama68. Afirma que o Plano de Desenvolvimento nacional-produtivo 

atualmente em vigor reproduz o velho industrialismo depredador da natureza que está 

radicado na exportação de matérias primas, modelo anteriormente criticado por Evo 

Morales. Raul Prada, em seus últimos ensaios, vem discutindo o direito à consulta 

prévia obrigatória que seria realizada pelo Estado no que tange à exploração dos 

                                                 
68 Termo indígena derivado do quéchua, pacha (mundo, universo) e mama (mãe). Para os povos 
originários, a pachamama ou mãe-terra simboliza a natureza como um todo e o respeito que se deve ter 
por ela, como provedora da vida.   
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recursos naturais não renováveis do território, demonstrando sua preocupação quanto ao 

modelo de desenvolvimento adotado pelo governo masista. O autor esclarece que a 

consulta tem relação com as medidas legislativas e administrativas suscetíveis de afetar 

determinado povo. Adianta também que a consulta deve ser prévia e livre às decisões, 

informando como serão afetados os direitos e o território dos povos originários, 

evitando-se a manipulação para legitimar a exclusão das verdadeiras organizações 

indígenas. Inclusive porque, como relata o autor, 

Otro rasgo fundamental del Estado plurinacional es su carácter 
comunitario. Si bien el artículo uno de la Constitución establece el 
carácter plurinacional, comunitario y autonómico como los ejes 
nuevos estructurales y transversales de la constitución, pues lo unitario 
y social de derecho ya estaban contemplados en la Constitución 
anterior, el segundo artículo plantea el reconocimiento de la 
preexistencia a la Colonia de las naciones y pueblos indígenas 
originarios, por lo tanto su derecho al autogobierno, a la libre 
determinación, a sus instituciones propias, normas y procedimientos 
propios, gestión territorial, beneficio exclusivo sobre los recursos 
naturales renovables, consulta sobre la explotación de los recursos 
naturales no renovables, legua y cosmovisión propias. (PRADA, 2012, 
p. 48) 
 

Em frente a um modelo civilizatório e cultural alternativo ao capitalismo, Prada 

afirma que na Bolívia é preciso se pensar um modelo que possa ser internacionalizado a 

partir do comunitarismo indígena, recuperando “formas de gestión que son persistentes 

en el área rural, entonces no se trata solamente de reconocer, si se puede hablar así, o 

institucionalizar, las formas de gestión comunitarias, sino también de irradiar en el 

Estado la gestión comunitaria” (PRADA, 2011a, p. 278). Afirma, ainda, que Evo 

Morales, ao participar da primeira “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio 

Climático” para, junto aos movimentos sociais lançar uma proposta salvadora da 

“Madre Tierra”, manteve seu discurso em defesa da pachamama como se realmente 

estivesse inaugurando na Bolívia um novo modelo de desenvolvimento que primasse 

também pela preservação dos recursos naturais, levando em conta, por consequencia, 

toda a tradição cultural local. Porém, Raul Prada vem questionando a “revolução” 

descolonizadora no país sob o comando do MAS e do presidente descendente de 

indígenas, ressaltando que “la llamada revolución industrial y su continuidad en los 

modelos desarrollistas han dañado la armonía ecológica, desequilibrando los 

ecosistemas y provocando niveles insostenibles de contaminación” (Ibid., p. 272).   
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O sistema econômico capitalista é insustentável em termos ecológicos. Diante 

desta afirmação, Prada assinala que o maior desafio da humanidade é refazer a ideia que 

se tem de “progresso” e procurar harmonizar a economia e o consumo com as realidades 

ecológicas frente à natureza como uma fonte esgotável de recursos, se não preservada, 

conforme adverte o Informe de Desenvolvimento Humano 2007-2008 do PNUD 

(CAMBIO DE MASCARA, 2011). O autor aponta que para não sucumbir à barbárie 

capitalista, a humanidade precisa se reencontrar com suas “raízes culturais 

comunitárias”, o que significaria socializar os meios de produção e administrar os 

recursos naturais de maneira coletiva, como fizeram os povos indígenas. É algo que já 

está concebido na nova constituição, em cuja elaboração teve Prada um papel 

destacado: 

La Constitución dice que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y 
promoverá la economía comunitaria. Dice que esta forma de 
organización económica comunitaria comprende los sistemas de 
producción y reproducción de la vida social, fundados en los 
principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas 
originarios campesinos (Art. 307). En otras palabras, esto comprende 
las estructuras, las instituciones, normas y procedimientos propios de 
las comunidades ancestrales. Esto es definitivamente importante 
cuando se tiene que tener una idea clara de la integralidad del modelo 
económico. Debemos evitar interpretaciones parciales, intencionales e 
interesadas, sobre todo en fragmentar las figuras componentes de la 
organización del Estado plurinacional comunitario y autonómico. 
(PRADA, 2012, p. 231) 

 

No mundo andino, segundo Prada, a ideia de “Pachamama” vai de encontro ao 

desenvolvimentismo que se conhece no campo institucional, portanto, faz parte de um 

processo de recuperação renovação de uma mentalidade, de uma ideologia (com uma 

grande carga de importância para a formação discursiva dos sujeitos de mudança) frente 

a toda uma estrutura de poder e economia do sistema-mundo capitalista. Contudo, 

sustenta que as estruturas de poder vigentes hoje na Bolívia não dão conta das 

discussões supostamente resolvidas desde a aprovação da Constituição de 2009, 

regressando a ampliação do modelo extrativista, fortalecendo a cadeia de dependência 

“instaurada por la expansión, consolidación e intensificación del colonialismo, método 

violento de la expansión capitalista” (PRADA, 2011b). 
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        4.2. A necessidade de reinvenção do MAS: matriz indigenista e matriz de esquerda   

clássica  

 

a. Matriz indigenista 

 

Conforme abordado no primeiro capítulo, sempre que se disserta acerca do 

marxismo na América Latina facilmente se remete à incorporação ou subordinação 

desta doutrina à realidade do subcontinente. Particularmente nos países andinos, ao 

incitar este debate, o sujeito político índio nos aparece como fundamental, conforme 

aconteceu no Peru na década de 1930. Na Bolívia contemporânea não acontece 

diferente: além de René Zavaleta, autor citado no primeiro capítulo que trouxe 

importantes conceitos para compreender a Bolívia mestiça e índia, Fausto Reynaga e 

alguns outros teóricos buscaram na teoria marxista os fundamentos para a análise das 

interpretações da política latino-americana tendo o índio como protagonista. Tentam, 

pois, vincular a crítica marxista à conformação histórica do país e à sequente 

subalternidade vivida pelos indígenas no país. Para representar essa matriz teórica que 

vem elaborando uma crítica ao governo evista, elegemos os sociólogos Félix Patzi, 

Pablo Mamani e ainda o político e ativista boliviano Felipe Quispe. Como adiantamos 

na apresentação do capítulo, esta matriz poderia também ser chamada de indianista ou 

até mesmo katarista, visto que nesta corrente teórica trazemos ao debate autores que, 

seguindo Fausto Reynaga ou Tupac Katari, enxergam o “sujeito índio” como mola 

propulsora de uma revolução para os países andinos. Em várias publicações, 

indigenismo e indianismo não aparecem como sinônimos, pelo contrário, os 

indigenistas – tidos como os índios urbanos ou não-índios – podem sofrer intolerância 

de seus companheiros políticos indianistas que por sua vez argumentam que o 

indianismo é a única ideologia de libertação firmada por índios. (VELASCO, 2003, 

apud LEYVA SOLANO & CRUZ, 2009). Leyva Solano, que traz esses conceitos 

associados à realidade mexicana com os neo-zapatistas, ressalta acertadamente que mais 

importante do que defini-los bem (visto que mudam a cada época e para cada realidade) 

é lutar pelo reconhecimento dos povos originários. Concordando com a visão da autora, 

optamos por usar o indigenismo como matriz teórica para a Bolívia contemporânea 

ressaltando que: 
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(...) la definición de indianismo no era unívoca, ni universal; por 
ejemplo, en la arena internacional, el documento del “Concejo 
Mundial de Pueblos Indios” publicado hacia principios de los años 
noventa usó el término indigenismo como un sinónimo de 
“organización étnico-cultural”, mientras que indianismo lo refería a la 
“agrupación socio-cultural”. (SARMIENTO SILVA, 1998, p. 288 
apud LEYVA SOLANO) 
 

Como a intenção de eleger essa matriz teórica nada tinha a ver com a 

classificação de índios e não-índios, nos parece adequado usar o termo indigenismo por 

significar uma correspondência entre o indianismo tradicional e o movimento indígena 

contemporâneo. O assunto chave é entender de onde surgem os que dialogam nessa 

corrente teórica, sejam eles urbanos, intelectuais ou aliados ao Estado masista e qual a 

sua influência e impacto político na Bolívia.  

No debate atual temos como representante do legado de Reynaga, dentro da 

matriz indigenista, Félix Patzi, que atuou no âmbito governamental durante o primeiro 

mandato de Evo Morales e que trabalhou em diversas organizações não governamentais. 

Professor de sociologia e Ex-Ministro de Cultura e Educação69, realizou um conjunto de 

trabalhos teóricos onde apresenta o sistema comunal como alternativa ao liberalismo. 

Alega que sua intenção nunca foi fazer parte da política, que sempre esteve dedicado 

aos estudos e às contribuições teóricas, afirmando ainda que seus escritos “son una 

aplicación marxista a una realidad particular boliviana, que tiene sus características”, 

assim como a maioria do pensamento indigenista que para ele retomou força durante os 

anos 90: 

Los intelectuales indígenas a partir de los ‘90 empiezan a estructurarse 
en Bolivia. Yo diría que se crea una élite muy interesante con ca-
pacidad de participar en las discusiones. Hasta ese momento se había 
trabajado el indigenismo más desde la visión de izquierda blanca, pero 
nunca habían sido protagonistas los propios indígenas. Entonces en los 
‘90 sale una infinidad de profesionales en las ciencias sociales, 
sociólogos, politólogos, antropólogos, y son personas que 
generalmente reflexionan fundamentalmente a partir de su experiencia 
combinada con la rigurosidad académica. Empezaron a formular 
teorías que reivindican totalmente al movimiento indígena. Pero esta 
gente, si bien va a jugar un rol muy importante en cuanto a la 
producción académica y de influencia política en términos 
académicos, no están vinculados decisivamente en organizaciones a la 
política. (PATZI apud SVAMPA et al., 2010a, p.147) 
 

                                                 
69  Também ocupou o cargo de assessor da Assembléia Constituinte, foi secretário geral da Prefeitura de 
La Paz e candidato a governador para o departamento homônimo, pelo MAS em abril de 2010.  
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Contudo, mesmo não tendo força política em partidos, os intelectuais e/ou 

militantes indigenistas vêm apresentando um crescente impacto político na Bolívia, 

visto que se abrem demandas para que já se fale num candidato à presidência de origem 

indígena para substituir Morales em 201470. Toda transformação para a qual Patzi diz 

ter colaborado quando estava atuando no governo masista estava pautada na 

descolonização, na desmistificação indígena e é nessa discussão que se pode pensar na 

sociedade comunitária. Sua proposta comunal questiona juntamente o sistema liberal e o 

socialismo e, em suas obras recentes71, propõe alternativa tanto ao eurocentrismo liberal 

como ao marxismo, considerado por ele como igualmente eurocêntrico.  

Em sua mais debatida publicação, Sistema comunal una propuesta alternativa al 

sistema liberal, de 2004, o ex-ministro faz referência à necessidade de uma nova 

sociedade comunitária, que já aconteceu na Bolívia e que está enraizada em suas 

“entranhas indígenas”, assim como propõe García Linera com o “socialismo 

comunitário”72 (FERREIRA, 2010b; GARCÍA LINERA, 2006). Problematiza a 

necessidade de criação do novo homem para resgatar a sociedade comunitária, mas 

aponta a igualdade de oportunidades – característica de pensamento liberal – como uma 

prioridade, criticando correntes difundidas na Bolívia e em outros países que exaltam o 

aspecto cultural, apesar de considerar que “en Bolivia y en América Latina las 

oportunidades tienen color de piel” (SVAMPA et al, 2010a). O autor acrescenta que no 

sistema liberal, qualidades morais e igualdade de oportunidades existem apenas no 

discurso e, para ele, se deve fazer com que todos ocupem os mesmos espaços, seja na 

educação, na política, na polícia, rompendo as fronteiras étnicas e, consequentemente, 

atacando o modo de produção capitalista: 

                                                 
70 Sergio Tarqui Alarcón, que fez parte do MIP com Felipe Quispe, colaborador do periódico Pukara 
(Bolívia), lançou um partido político, ainda tímido, recentemente, o "Solidaridad Katarista" (SOL-K), 
afimando que lançará ainda no início de 2012 suas propostas em forma de debate, para disputar as 
eleições de 2014. 
71 Suas obras mais difundidas são: Economía comunera y la explotación capitalista (1996); Insurgencia y 
sumisión (1999), Etnofagia Estatal. Modernas formas de violencia simbólica. Análisis de la Reforma 
Educativa en Bolivia (2000); Sistema comunal una propuesta alternativa al sistema liberal (2004); y�
Sistema comunal e identidades culturales contemporáneas. Un estudio de caso de los Santiago 
llallagueños que viven en el campo y en la ciudad de La Paz (2009). Tivemos acesso a algumas 
entrevistas com Félix Patzi durante sua estadia no Ministério da Cultura e Educação e depois de sua saída�
– que constam nas referências – onde ele oferece suas interpretações sobre o governo evista, que é o que 
nos interessa neste momento da pesquisa. Porém, não tivemos acesso às citadas obras acima, exceto ao 
livro “Tercer Sistema - Modelo comunal : propuesta alternativa para salir del capitalismo y del 
socialismo”, que foi divulgado na internet pelo autor.   
72 Vale lembrar que a esta época, em 2004, os dois ainda eram aliados políticos e, segundo o próprio Félix 
Patzi, García Linera foi responsável por seu recrutamento da carreira docente para a carreira política.   
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En ese sentido hay que excluir el concepto de dominación y 
explotación, está ausente en todas las sociedades indígenas, no hay. 
Para evitar eso, para mantener ese concepto de equilibro, han 
inventado diferentes formas de trabajo, de cooperación, que no han 
derivado en la explotación del ser humano. Y esto es lo que une, el 
elemento más común, si a esto podemos llamar vivir bien, una 
sociedad sin explotación ni dominación, puede ser algo homogéneo en 
todas las sociedad indígenas. (PATZI, apud SVAMPA et al., 2010a, p. 
153) 

 

Patzi concorda com a premissa de que o movimento indígena vem se tornando 

protagonista no cenário político do país a partir da decadência do movimento de classe e 

do movimento mineiro. Desta forma, os intelectuais também estão mais abertos para as 

“releituras” sobre o indigenismo/indianismo e sobre a descolonização, mesmo sem 

colocar diretamente como objetivo a mudança de sistema de produção, o grande 

problema, segundo Patzi. Para o autor boliviano, é preciso compreender o que exprime 

esse “giro descolonial” como “recuperación de la institucionalidad, lo cual significa 

modo de producción comunitaria de las sociedades indígenas” (Ibid.). É a partir desta 

ideia que Patzi pretende desenvolver seu modelo comunal, frente ao modelo capitalista 

e ao socialista numa proposta que delega importância à modificação do modo de 

produção para superar os problemas sociais do país, utilizando-se fundamentalmente do 

conceito de colonialidade no poder73, propondo explicações teóricas conflitantes para 

chegar ao ponto de convergência com o governo masista, a busca pela revolução 

descolonizadora. Nas palavras de Félix Patzi, o sistema comunitário é aplicável a 

qualquer lugar do mundo e expressa o pensamento marxiano de economia e sociedade 

coletiva, onde o trabalhador é dono dos meios de trabalho. Em sua recente obra “Tercer 

Sistema”, o autor desenvolve, dentre outros conceitos, o que significa a economia e a 

democracia comunal. Na economia comunal, os meios materiais de produção são de 

propriedade coletiva, os elementos de produção pertencem a uma empresa comunal e os 

trabalhadores são diretamente também os produtores. Assim, o excedente seria 

destinado a pagar os impostos ao Estado e a ampliar a empresa comunitária, proibindo a 

exploração do homem pelo homem. Já na democracia comunal as decisões são coletivas 

                                                 
73 Apresentado por Quijano (2005), o conceito de colonialidade no poder exprime uma nova forma de 
legitimação das relações de dominação, como divisão racial do trabalho, que teve espaço a partir da 
recuperação de identidades no subcontinente. Isto significou a legitimação das antigas idéias e práticas de 
relações de superioridade/inferioridade numa perspectiva moderna, ainda segundo o autor. Quijano (apud 
FERREIRA, 2010b, p. 76) expõe ainda que o conceito naturaliza a idéia de raça como instrumento de 
dominação, demonstrando os limites de construção de um Estado-nação aliado a setores pequeno-
burgueses.  
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e o representante só expressa a decisão imposta pela coletividade, como acontece com a 

democracia participativa, materializando a premissa de “Mandar obedecendo” que Evo 

Morales repetia bastante na sua primeira campanha eleitoral. Ao se referir à nova 

constituição, como um resgate da institucionalidade indígena, Félix Patzi está de acordo 

com o governo evista. Afirma que a nova carta magna vai de encontro à hegemonia de 

todas as constituições vigentes no mundo, ao tratar de pluralismo e multiculturalismo 

como sistema de organização da sociedade. Podemos enxergar, assim, várias 

semelhanças do discurso de Patzi com o de García Linera, visto que os dois tratam de 

situações políticas de curto prazo. É uma matriz teórica que pode ser classificada como 

ex-governista e não-governista. Para Félix Patzi, o seu aclamado “Tercer Sistema", uma 

proposta para sair do capitalismo e do socialismo, parece a solução para a Bolívia, como 

já afirmava em seu “Sistema Comunal”. É um modelo produtivo que não questiona o 

governo evista, e as críticas que por ventura faz, recaem diretamente sobre García 

Linera e a os “marxistas” que segundo Patzi não entendem que o processo de mudanças 

vivido na Bolívia hoje é descolonizador e não de “esquerda”. Faz uma forte crítica ao 

“capitalismo andino”, apesar de reconhecer alguns avanços no governo masista, 

afirmando que: 

Capitalismo quiere decir que hay apropiación de los medios de 
trabajo, que hay explotación, sea en parte andina, sea en parte 
amazónica, sea en Europa o en cualquier lugar del mundo. Y ese es un 
concepto muy equivocado. Ahora, probablemente, ha querido decir 
que hay otra característica, que ha habido una sociedad comunitaria, lo 
que siempre se ha negado a decir. (PATZI, apud SVAMPA et al., 
2010a, p. 154-155) 

 

Outro importante sociólogo aimará, professor da Universidade Pública de El 

Alto – UPEA – e diretor da Revista Willka, Pablo Mamani74, compartilha da crítica ao 

governo de Morales quanto à exclusão dos indígenas das fileiras do governo, mesmo 

reconhecendo que a constituição de 2009 inaugura um novo momento político no país, 

que se diz plurinacional. O autor afirma que “existe este fundamental giro histórico pero 

a la vez existe una factualidad neocolonial en las instituciones públicas y las 

gubernamentales” (MAMANI, 2007, p. 31). Para Mamani, no governo evista as 

mudanças foram simbólicas e revestidas de uma nova nomenclatura para designar 

velhas formas de dominação. Ainda de acordo com Mamani, o horizonte indígena-

                                                 
74 Doutorando pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, estuda movimentos sociais, 
poder e política.  
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popular deste projeto segue cumprindo a velha lógica estatal, igualmente liberal e 

moderna. Assim, critica fundamentalmente García Linera e afirma que o vice presidente 

não pode ser o porta voz dos indígenas e que a nova intelectualidade urbana que vem 

formando o “entorno blancóide” (expressão utilizada por vários autores aqui 

apresentados como Stefanoni, Mamani, entre outros, em diversos ensaios) do governo 

tenta europeizar a Bolívia com um modelo desenvolvimentista que não é sustentável. 

Aparentemente com propostas técnicas para ajudar o povo em suas necessidades e com 

um rosto democrático e sensível aos temas ambientais e indígenas, Morales erra e perde 

apoio graças à sua falta de una real visão revolucionária que rompa com a ordem 

colonial e liberal reinante na Bolívia extrativista75. 

O autor aimará afirma que a vida econômica e política dos povos originários (em 

sua grande maioria aimarás, quéchuas ou guaranis) não mudou em grande medida, 

exceto para algumas elites dirigentes e, para justificar tal afirmação, Mamani relembra 

que nos dois últimos anos – 2010 e 2011 – o governo masista enfrentou duas relevantes 

crises76 com os próprios movimentos sociais indígenas, de onde veio Evo Morales 

(MAMANI, 2011). Para Pablo Mamani, a violência policial, a mesma cometida nas 

guerras da água e do gás, continua sendo um problema, assim como os conflitos com a 

COB por ajustes de salários, que demonstram a queda de aceitabilidade do governo de 

Morales. Ressalta que há uma grande frustração por parte de muitos setores da 

sociedade que lutaram para que este governo fosse eleito, setores que observam que o 

poder, como dominação social, é o mesmo poder de antes e o Estado continua colonial e 

racista como antes e contra o qual promoveram levantes que marcaram a história do 

país. Continua seu embasamento crítico afirmando que a linguagem “revolucionária 

eurocêntrica” da qual se utiliza principalmente García Linera, está anulando os ganhos 

históricos dos povos originários a partir do momento em que encobrem os pactos com a 

burguesia. Mamani dá como exemplo a constituição e o reconhecimento do Estado 

Plurinacional que, ao falar de autonomia, reconhecimento e inclusão, prevê que apenas 

7 dos 130 lugares na Câmara dos Deputados sejam de indígenas originários. Diz ainda 

que suas teses não tratam de “fundamentalismo indígena”, como alguns críticos de 

dentro do Estado pretendem caracterizar, afirma que se trata de reparar a igualdade de 

                                                 
75 Comunicação pessoal concedida pelo autor no XXVIII Congresso da ALAS, em setembro de 2011.  
76 As referidas crises são o “Gazolinazo”, que aconteceu em dezembro de 2010, e o conflito do “TIPNIS”, 
que teve seu estopim em agosto de 2011. Explicaremos cada um deles ao analisarmos a matriz teórica de 
esquerda tradicional.   
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direitos civis, de cultura e inclusive de território aos que os povos originários têm 

direito. Mamani aponta várias perguntas que indicam a sua interpretação sobre o 

governo masista, o qual, para o autor, não está promovendo nem revolução, nem 

reconhecimento e nem reforma agrária para os índios, que são a maioria oprimida no 

país. Se o governo “autoriza el ingreso y comercio de semillas y productos transgénicos 

a Bolivia” não está agindo a favor das transnacionais? Se há conflito com a maioria dos 

povos indígenas, existe “gobierno revolucionario o contrarrevolucionario y antiindio en 

Bolivia”? A “revolución agraria de la tierra” também não aconteceu, e assim, como se 

pode avançar na descolonização se implicaria também numa “descolonización del 

territorio”? (MAMANI, 2007; 2011) 

Felipe Quispe é um político e ativista indígena de descendência aimará, foi 

membro do Exército Guerrilheiro Túpac Katari (EGTK) e candidato à presidência em 

2002 e 2005 pelo Movimento Indígena Pachacuti (MIP), rejeitando a aliança com o 

MAS e Morales, apesar de ter convidado García Linera (com quem Quispe integrou o 

EGTK) para ser seu vice e de García Linera também ter tentado fazer uma aliança entre 

o MAS e o MIP. Quispe queria mais do que uma alternativa de esquerda partidária e 

com aliança com setores da classe média, por isso propôs uma alternativa indigenista 

radical.  

É também chamado de el ultimo Mallku, que significa autoridade originária, em 

aimará. Foi deputado em 2004 – renunciando ao cargo como protesto contra a corrupção 

– e também secretário-geral da Confederação Sindical Única de Trabalhadores 

Campesinos da Bolívia (CSUTCB). Deixou claro que seu objetivo junto ao MIP era 

fundar a “República de Qullasuyo”, uma nação indígena independente e soberana, um 

projeto claramente autonomista, que entende o Estado como fruto das relações de 

exploração que o próprio capital engendra: 

A nuestros opresores de siempre les tocará obedecer nuestras leyes 
naturales [pero] nuestras leyes naturales y comunitarias no serán para 
esclavizar ni discriminar a los q’aras blancos extracontinentales, a los 
mestizos europeizados, etc., sino que nosotros pondremos la ‘ley 
comunitaria’, de igualdad de derechos para todos los que viven y 
trabajan con honradez en nuestra pátria Qullasuyu (Bolivia). Los 
aimaras no estamos enfermos con un crudo ‘racismo indio’, no 
planteamos la lucha de razas de ninguna manera, entiéndanlo bien: 
aquí nadie está labrando un movimiento racial, nuestros 
planteamientos no tienen nada de irracional y mucho menos tienen 
‘rasgos medulares del pensamiento fascista’ europeo, como algunos 
intrusos doctorcillos esgrimen para tratar de desprestigiar, ensuciar y 
tergiversar el verdadero ‘Tupakatarismo-Comunitario’ que llama a la 
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lucha de las Naciones Originarias al lado de las banderas de la lucha 
de clases. (QUISPE, apud STEFANONI, 2006, p. 8) 

 

  Felipe Quispe desenvolverá em seguida – justificado pela sua oposição ao MAS 

– que a tomada do poder por Evo Morales e os seus vai contra toda a carga 

revolucionária de crítica às estruturas do capital, de auto afirmação das solidariedades, 

presentes há milênios nas comunidades indígenas, e de negação mesmo das relações de 

poder que foram canalizadas para os desejos de tomada de poder do Estado e 

direcionados ideologicamente para a construção de conceitos como o "Capitalismo 

Andino", ou para as alianças com as burguesias "nacionais" na Bolívia, ou ainda para 

defesa e manutenção da propriedade privada, além da subserviência aos projetos de 

"Integração" para a América Latina. O autor demonstra, assim, uma posição 

nacionalista-indigenista, denunciando que toda uma luta que contestava o capital na sua 

origem foi direcionada para a tomada do poder do Estado, uma atitude que não 

conseguiu nem de longe cumprir os anseios dos povos originários (ESCOBAR 

CARDOSO, 2005; CÚNEO, 2011).   

 É visto como um radical indianista que, apesar de ter sido apresentado em sua 

formação (na década de 1960) a uma esquerda clássica como Marx e Lenin, seguiu os 

passos de Fausto Reynaga em seu etnocentrismo e também de Tupac Katari, o homem 

mais digno e corajoso para Quispe. Foi justamente esta influência histórica de líderes 

indígenas como Tupac Katari e Tupac Amaru que distinguiu Felipe Quispe dos outros 

companheiros que seguiram na luta contra hegemônica, como García Linera. O político 

aimará tornou-se um importante guerrilheiro, defensor da luta armada, ao contrário do 

vice-presidente, e tem desempenhado na Bolívia um papel chave nos conflitos como 

aconteceu em 2000 e 2003 (Guerra da água e do Gás), tornando-se um líder indígena 

fundamental na derrocada presidencial de Sánchez de Lozada. Quando se deu a eleição 

de 2005, Pablo Mamani falou sobre a vitória de Morales e demonstrou seu apoio ao 

Mallku: 

Evo era la salida intermedia más afín a formas de admitir lo indígena, 
lo popular en espacios públicos de poder. Felipe Quispe representaba 
la posibilidad de un cambio estructural del Estado. La salida 
intermedia, que es Evo en este caso, fue muy estratégica para sectores 
de la clase media, moderada, ilustrada, liberal, que tuvieron el miedo 
de que la indiada se les fuera por encima, que es lo que Quispe estaba 
más o menos planteando. (CÚNEO, Ibid., p.52) 
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Felipe Quispe compartilha com a crítica de esquerda tradicional quando afirma 

que o governo encabeçado por Evo Morales não representa uma revolução social. 

Avesso às reformas e a qualquer tipo de pacto com a burguesia incipiente local 

(burguesia cruceña), apoia a nacionalização do gás e do petróleo como fundamental 

para que se alcance a autonomia indígena e afirma que não aconteceu reforma agrária 

nem em 1952 e nem nacionalizações sob o governo evista: 

En la práctica no hay tal cosa. Aquí están todavía las transnacionales 
Repsol, Petrobras y Chaco, entre otras. (...) Sin embargo, el 1ro de 
mayo del 2006 cuando Evo Morales ha nacionalizado el petróleo y el 
gas, resulta que ninguna transnacional se ha ido. Todo lo contrario, ha 
entregado minas de hierro como el Mutún a las voraces empresas 
imperialistas. Por eso para mi no hay ningún cambio. Porque no hay 
carreteras, energía eléctrica, ni agua potable en el campo, tampoco 
llega el internet. (GÓMEZ, 2009, p. 2) 
 

García Linera, também alvo de suas críticas e seu antigo companheiro no EGTK, 

é denominado por Quispe como um sociólogo intérprete inútil que se é levado a alguma 

comunidade indígena “no va a entender nada de lo que hablamos”. Para ele, o que está 

acontecendo na Bolívia com o MAS mudou a vida de alguns camponeses, mas não dos 

indígenas, e o governo continua sendo controlado pela “misma elite dominante, esa 

misma casta criminal” um governo inimigo, conforme relata Cúneo (2011), trazendo as 

palavras de Quispe: 

El nuevo Gobierno asumió muchos de los símbolos y discursos del 
katarismo y el indianismo, entre ellos la apelación al pasado 
precolonial o términos como “socialismo comunitario” o “Estado 
plurinacional”. Pero para el Mallku, esos símbolos han sido vaciados 
de contenido. “Están hablando de un Estado plurinacional, pero es un 
Estado controlado nada más que por ellos. Nosotros queremos nuestro 
propio Estado, controlado por nosotros, no un Estado blanco, un 
Estado q’ara. Evo es bolivianista. Si Tupaj Katari viviera, al Evo 
Morales le hubiera llevado a la horca o a la punta del cuchillo”, dice 
Felipe Quispe. “Era más fácil combatir al neoliberalismo, porque no 
está encapuchado” reconoce. (CÚNEO, Ibid., p. 57)  

 

 Felipe Quispe afirma que é preciso indianizar o marxismo. Para o lider aimará, 

ele a luta contra-hegemônica na América Latina deverá entender o índio, conforme fez 

Mariátegui. As posições de Quispe perante a política boliviana, difundidas em sua 

grande maioria em entrevistas concedidas por ele (o autor diz que não publica porque 

costumam editar suas idéias), revelam fundamentalmente a preocupação em entender a 

história e a cultura indígena, fazendo da língua e da tradição de luta uma arma de ataque 

contra o capitalismo.   
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b. Matriz de esquerda clássica  

 

Nesta corrente de esquerda clássica, há a coicidências no que tange à avaliação 

de que o governo Evo Morales e o processo de mudanças na Bolívia desde sua chegada 

à presidência não carrega em si uma revolução social. Para os representantes dessa 

matriz, o que vem acontecendo é um conflito político entre o neoliberalismo e o 

nacionalismo, paralelo à crise que teve como estopim o ano de 2008 e que possibilitou 

uma reconfiguração do bloco sócio-político com a emergência do MAS junto a Morales. 

Em suas análises, afirmam que há uma combinação entre uma retórica radical e decisões 

moderadas no governo evista, desde o primeiro mandato. Classificamos esta matriz 

teórica como não-governista e trazemos ao debate os intelectuais e militantes Pablo 

Stefanoni e Orellana Aillón, que são críticos do governo, e ainda Fernando Mayorga e 

Javo Ferreira, que fazem parte da oposição de esquerda no país.    

Pablo Stefanoni, doutorando em história pela Universidade de Buenos Aires, 

economista e jornalista argentino77 e grande conhecedor da realidade boliviana, ressalta 

que desde o primeiro mandato o governo evista é marcado por continuidades e rupturas. 

É, para o autor, um governo que simboliza o fim de um horizonte de possibilidades 

restrito à subordinação dos indígenas, o que justifica na Bolívia a disseminação da ideia 

de auto-representação e a propensão às críticas e exigências a Evo Morales – como um 

líder – muito mais forte e mais difícil de manejar, fator acentuado pela a grande 

heterogeneidade do movimento indígena. Contudo, Stefanoni sempre distanciou suas 

análises tanto da “tese das ‘duas esquerdas’, que desvaloriza os contextos institucionais 

e as culturas políticas das diferentes guinadas à esquerda no subcontinente”, como de 

interpretações que usam termos como ‘populismo’ ou ‘neopopulismo’, que “costumam 

ocultar (e desqualificar) mais do que explicar” os fenômenos políticos surgidos na 

última década (STEFANONI, 2010, p. 35). A situação de rompimento com os partidos 

políticos existentes até então e a demanda popular-nacionalista se somaram de maneira 

particular a uma intensa onda contra-hegemônica observada à época na América Latina. 

A chamada “agenda de outubro” ainda sob o governo de Carlos Mesa traria para o 

âmbito governamental a resposta a um quinqüênio de lutas vivido no país, 

                                                 
77 Ex-diretor do Le Monde Diplomatique Edición Boliviana até o ano de 2011 e agora chefe de redação 
da revista Nueva Sociedad, co-autor de vários livros entre o mais recente “Debatir Bolivia, 
perspectivas de un proceso de descolonización” e autor de “Qué hacer con los índios (y otras preguntas 
traumáticas en la historia boliviana)”. 
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particularmente. Evo Morales veio, então, com a maior mudança estabelecida pela 

“agenda” como carro chefe de campanha, referendando e aprovando junto à população 

uma nova constituição em 2009.  Era o primeiro presidente de descendência indígena 

que ouvia, obedecia e respeitava seu povo. No entanto, Pablo Stefanoni ressalva que: 

(...) sem desmerecer as rupturas efetivas, estas políticas 
democratizantes representam de alguma forma um aprofundamento 
das reformas implementadas nos anos 1990, no marco do projeto 
neoliberal, que promoveram uma série de inovações institucionais 
como a municipalização do país (eleição popular de prefeitos e 
autonomia financeira dos municípios) por meio da Lei de Participação 
Popular, a eleição de deputados uninominais e o reconhecimento do 
caráter pluriétnico, multicultural e plurilíngue do país. Assim, foi 
eleito o primeiro vice-presidente aymará: Víctor Hugo Cárdenas78 
(Albó, 1994). Essas “oportunidades políticas” foram aproveitadas por 
camponeses e indígenas que começaram a ocupar prefeituras e, mais 
tarde – massivamente – bancadas no Congresso. (STEFANONI, 2010, 
p. 118) 

                          

Com essa afirmação, o autor admite que, mesmo vivenciando um novo tipo de 

democracia, o MAS não traz consigo somente novidades e, no seu quadro de governo, 

poucos são indígenas, uma mistura  existe entre o “entorno blancóide” e a subordinação 

à militância através de organizações populares rurais e urbanas79 (Ibid., p. 119). Na sua 

análise sobre o MAS, o autor encontra ainda dois outros problemas: o conflito de 

interesses entre os povos (cocaleros, indígenas, mineiros) e a transformação do MAS 

em uma grande fonte de cargos e de carreira política. É uma crítica que reflete a ideia do 

autor de que não é possível estabelecer algum outro tipo de sociedade (a sociedade 

socialista, que caracterizaria uma mudança verdadeiramente revolucionária) sem acabar 

com o aparelho burguês do Estado, mesmo reconhecendo as mudanças em termos de 

participação na nova democracia inaugurada com o Estado Plurinacional.  

Somando-se a essa discussão, Fernando Mayorga80 – sociólogo boliviano – por 

sua vez, afirma que o MAS apresenta o fim da democracia pactuada, promovendo uma 

reforma estatal impulsionada por uma combinação entre a democracia representativa 

com a participativa (MAYORGA, 2007, p.130). Porém, mesmo Morales fazendo uso de 

um discurso por vezes radical que combinava com o clima de instabilidade institucional 

                                                 
78 Víctor Hugo Cardenas foi vice-presidente no governo de Sánchez de Lozada em seu mandato de 1993-
97, quando houve significativas privatizações de empresas estatais. 
79 Pablo Stefanoni também chama esta ação política de “cidadania mediada”. 
80 Doutor em Ciências Políticas pela Flacso-México, catedrático e diretor geral do Centro de Estudos 
Superiores Universitários (CESU) da Universidad Mayor de San Simón (UMSS), em Cochabamba, 
Bolívia, escreve sobre democracia, partidos e populismo.  
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vivido no país, não estabeleceu desde o começo do mandato em 2006 uma ruptura real 

com o capital estrangeiro representado pelas empresas extrativistas, compartilhando a 

premissa de que em um contexto político estável (inclusive nas ruas bolivianas) 

acalmaram-se os movimentos contestatórios com as “falsas nacionalizações81” 

(MAYORGA, 2006). Argumenta ainda que Morales promoveu uma reforma estatal que 

se articulou em princípio com os movimentos sociais indígenas e camponeses 

caracterizando um projeto político que conflui nacionalismo e indigenismo, articulando 

o nacional-popular com o étnico-cultural, mesclando, ainda, elementos de regionalismo, 

como se pode ver nas discussões sobre as autonomias departamentais, mais comuns ao 

oriente boliviano, marcado pela influência da burguesia oligárquica. Ainda sobre o 

processo constitucional e o fortalecimento do Estado, Mayorga adverte que:  

(...) la idea de “Estado integral” del vicepresidente Álvaro García 
Linera borraba en gran medida la distinción Estado/sociedad civil, 
como pudo verse en sus polémicas declaraciones señalando que, en 
ciertos contextos, el Defensor del Pueblo también debería defender al 
Estado, cuando éste se ve amenazado por intentos de 
desestabilización. (MAYORGA, 2010, apud STEFANONI, 2011, 
p.83) 

 

Para o autor, o modelo nacional produtivo que a Bolívia segue pretende 

transformá-la numa “potencia minera”82 pautada no extrativismo. Stefanoni aponta, 

sobre o tema, que “em consonância com outros países da região, reativou-se uma ilusão 

desenvolvimentista, ainda que nacionalista, é alentada pela abertura de novas 

oportunidades econômicas e pelas demandas de commodities do mercado externo” 

(SVAMPA, apud STEFANONI, 2010). O último autor, que tanto problematiza sobre 

essa “ilusão”, defende a premissa de que não dá para pensar em neodesenvolvimento em 

países periféricos que não tiveram seu desenvolvimento efetivado, destacando ainda que 

as vantagens que se podem extrair do “neodesarrollismo” são a interdependência 

estabelecida nos países que defendem as mesmas ideias de nacionalização – como 

acontece na Bolívia no Equador e na Venezuela, que dependem economicamente e de 

                                                 
81 Expressão utilizada pelo autor na citada referência para fazer menção à lei dos hidrocarbonetos de 
2005, que estabelece uma combinação entre a propriedade estatal e propriedade privada (livre 
comercialização dos hidrocarbonetos a partir do aumento dos impostos sobre as empresas petroleiras).  
82 De acordo com Mayorga, fazer da Bolívia uma potência mineira, é fato que trás orgulho ao governo 
evista. Para demonstrar tal afirmação, Mayorga apresenta palavras do próprio vice-presidente García 
Linera: “nuestro horizonte de gran salto industrial, de Estado social protector y el despliegue de la 
descolonización (…) será sí más rápido, más contundente y más decidido” (GARCÍA LINERA, 2009 
apud MAYORGA, 2010).�
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maneira direta dos recursos naturais – assim como a conservação da boa relação entre 

seus governantes83.  

Orellana Aillón, sociólogo, economista e docente investigador boliviano84, 

acrescenta ao debate que o enfrentamento entre os oprimidos do país e o regime de 

acumulação vivido abriram espaço para situações revolucionárias e afirma ainda que 

“ciertamente, las reivindicaciones indígenas se hallan incorporadas dentro de esta 

movilización nacionalista, en el sentido de que lo indígena deviene en una parte 

constitutiva y esencial de lo nacional” (ORELLANA AILLÓN, 2006a, p.20). Entre as 

diversas leituras sobre a propriedade privada e as nacionalizações previstas na nova 

constituição de 2009, destacamos que a articulação exposta por Stefanoni entre 

nacionalismo-indígena e nacionalismo-militar é essencial para entender a idéia de 

formação de um novo bloco no poder boliviano. Para Orellana Aillón, estas 

nacionalizações são muito mais moderadas que as realizadas décadas atrás pelo 

Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR). As teses sobre um capitalismo 

andino-amazônico como modelo nacional-produtivo, na verdade promovem a 

industrialização do país e o fomento governamental à formação dessa nova burguesia 

andino-amazônica (ORELLANA AILLÓN, 2006b). A formulação de Orellana Aillón 

permite pensar em uma burguesia de Estado que do terreno político tenta formar uma 

nova burguesia no terreno econômico, forjada pelo “capitalismo andino”, que busca 

alianças com os setores médios, uma estratégia que definiria o destino desse governo de 

acordo com o vice-presidente, destino afirmado e legitimado “por un fuerte discurso 

indigenista de identidad cultural, que se ha convertido en el distintivo de ‘lo nacional’ y 

‘lo popular’ en Bolivia durante los últimos años” (GARCÍA LINERA, 2006; 

ORELLAN AILLÓN, Ibid.). Ao explicar a natureza do movimento social e político que 

o MAS representa (ou representava em 2005, quando teve apoio das massas e não tinha 

passado pelas críticas e pela queda nos índices de aprovação que sofre hoje) ressalta a 

decomposição dos antigos partidos políticos e seu caráter antiimperialista, bem como a 

                                                 
83 Os autores da matriz teórica esquerda clássica, não conpactuam com a ideia de Garcia Linera que, 
particularmente no caso boliviano, o país necessita passar por esse processo desenvolvimentista para que 
se possa pensar em socialismo, fato que justificaria, para o governo, a concentração do modelo produtivo 
no neodesenvolvimentismo. A esquerda clássica enxerga esse projeto como ameaçador (principalmente 
em longo prazo) e limitado a moldes precedentes de acumulação, onde as ações redistributivas não vêm 
“de baixo”.   
84 É docente investigador na Universidad Mayor de San Simón (UMSS) e no Centro de Estudos para o 
Desenvolvimento Laboral e Agrário (CEDLA), ambos na Bolívia.  
�
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atuação na “Guerra da água” e nas tantas operações financiadas principalmente pelo 

governo estadunidense contra o plantio da coca, contexto no qual irrompeu o 

movimento cocalero. O discurso mais moderado, que não se pretendia revolucionário, 

mas que tinha como horizonte a democracia, atraiu também a pequena burguesia e 

alguns intelectuais, um poder estatal que compunha “política legal e ação direta nas 

ruas”, segundo o autor.  Porém, mesmo ressaltando a diferença do governo masista dos 

anteriores governos neoliberais – principalmente por ter emergido graças à capacidade 

de mobilização das massas, adverte que existem semelhanças quanto ao incentivo do 

investimento estrangeiro, do compromisso com as empresas transnacionais: 

En una conferencia de prensa de enero de 2006, Evo Morales, junto al 
Presidente Kirchner de Argentina, fue enfático al respecto: “No sólo 
respetaremos la propiedad privada, la defenderemos”. El MAS 
comparte con los anteriores funcionarios del Estado el mismo respeto 
por las estructuras fundamentales del capitalismo. (ORELLANA 
AILLÓN, 2006a, p. 25) 

 

As teses nacionais-produtivas do capitalismo andino-amazônico podem, então, 

ser interpretadas como uma nova significação da antiga narrativa burguesa que 

promovia a transformação do pequeno produtor em capitalista e agia em função da 

aliança de classes. O que muda, segundo a matriz teórica de esquerda tradicional e o 

autor em questão, é a composição de classe no poder, que atua ora com os interesses das 

classes populares, ora com a oligarquia local, fazendo com que desta forma os membros 

do governo evista representem os oprimidos do campo e a pequena burguesia da cidade. 

É aí que parece estar o grande problema que o MAS e o governo Evo enfrentam: uma 

crescente oposição dentro da esquerda política por conta da capacidade do evismo – um 

fenômeno que teria partido dos movimentos sociais – de dialogar com as classes 

burguesas. Um grande espasmo de crise do MAS aconteceu em dezembro de 2010 com 

o “Gazolinazo”, quando García Linera anunciou85 um aumento no preço do petróleo, 

que culminou no aumento não só dos combustíveis (73% na gasolina, por exemplo), 

mas também na alteração de toda a economia do país, medida denominada pelos críticos 

de “gazolinerazo”, em referência ao vice-presidente. Novamente viram-se na Bolívia 

bloqueios e protestos violentos tomando conta das ruas e a iminência do afastamento de 

Luis Alberto Arce, ministro de economia e finanças públicas do país. Tal medida fez 

com as classes populares se agitassem e pela primeira vez, partindo-se para o sexto ano 

                                                 
85 Evo Morales não estava na Bolívia na ocasião. 
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de mandato, se falasse na renúncia de Evo Morales. O presidente voltou atrás e não 

manteve a decisão, mas perdeu credibilidade. García Linera alegou à época que se 

tratou de uma medida necessária para cobrir o déficit fiscal, porém, outro problema 

pareceu mais alarmante junto ao gasolinazo, o contrabando de combustíveis 

principalmente com os países fronteiriços. Com relação ao gazolinazo, Stefanoni agrega 

que:  

(...) la forma, el contenido y las justificaciones de la medida tendrán 
un costo político e ideológico para el gobierno del presidente Evo 
Morales. Los argumentos para tomar la decisión se parecen demasiado 
a los ajustes del pasado (“es impopular pero había que hacerlo”) y los 
afectados son –en gran medida– las bases del propio gobierno. Para el 
común de la gente, gasolinazo y neoliberalismo son sinónimos, pese a 
que el vocero presidencial, Iván Canelas, diga que es lo contrario 
porque fueron los neoliberales quienes pusieron el subsidio. (...) La 
fortaleza del gobierno y cierta soberbia hicieron que el ajuste se 
lanzara con brusquedad y apelando al uso de las fiestas de fin de año, 
como se hizo siempre. Demasiados recuerdos trae eso para un 
gobierno que se proclama anticapitalista. Lo novedoso –y lo que en 
verdad arroja un signo de interrogación sobre el futuro– es que esta 
vez no es la derecha la descontenta sino las propias bases, a las que la 
dosis desmedida de realismo mercantil devolvió a las calles. 
(STEFANONI, 2010b, p. 1) 

 

Contudo, a oposição (de direita) ainda não tem capacidade de construir 

alternativas políticas e toma esses conflitos para degradar a imagem do governo, sem 

fazer as mesmas críticas que faz uma oposição da esquerda política, que não é 

majoritária, mas que começou a questionar e a pedir uma “reconstrução do processo de 

mudanças86, uma minoria que o governo costuma desqualificar. Javo Ferreira87,  

militante e dirigente da Liga Operária Revolucionaria (LOR-CI), advertiu que o governo 

de Evo Morales está perdendo apoio, principalmente neste último ano de 2011. Primeiro 

o ano começa no clima do gazolinazo que teve seu estopim de dezembro de 2010 e onde 

se viveu um prenúncio de um levantamento nacional, depois, as greves da COB em 

abril por melhores salários e, finalmente, em agosto, a crise com os indígenas de 

TIPNIS88.  

                                                 
86 Nome de um documento assinado por ex-membros do governo como Alejandro Almaraz e Raúl Prada, 
entre outros, que atentava para a retomada do processo de mudanças com que a Bolívia se depara desde 
2000, criticando fortemente os rumos do governo evista. 
87 Escreveu recentemente o livro “Comunidad, indigenismo y marxismo”, que trata da questão agrária e 
nacional-indígena nos Andes. 
88 Uma reserva e território nacional indígena, de nome “Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Secure”. 
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O próprio Evo Morales qualificou como imperdoáveis os abusos cometidos pela 

polícia89 no caso TIPNIS, quando os indígenas foram às ruas em grandes marchas para 

impedir a construção de uma estrada que passaria pelo TIPNIS e disse que não comparte 

nenhum tipo de violência ou abuso com seus “irmãos”. Os indígenas querem que 

melhorem os caminhos existentes entre os departamentos de Cochabamba e Beni, mas 

que a construção da estrada seja feita por um caminho por fora do território TIPNIS. O 

governo considera este empreendimento como uma prioridade nacional para o 

desenvolvimento que reforçaria a presença estatal, mesmo destruindo 610 mil hectares 

de bosque (o equivalente a 43% da cobertura da floresta local) pela construção da 

estrada via parque/território90. Morales suspendeu a construção e anunciou que seria 

feito um referendo convocatório para saber o que a maioria da população local 

acreditava ser melhor para a região, levando em conta a legalidade da 

plurinacionalidade que adverte que todas as nações indígenas devem ser consultadas 

previamente quanto a assuntos que tratem de seus recursos naturais, não importando 

quão pequena seja a comunidade. Escutar os povos originários ou a necessidade de 

avançar no desenvolvimento do país é a nova encruzilhada de Evo Morales. Para Pablo 

Stefanoni, os indígenas ainda fazem parte do apoio ao governo evista em sua maioria, 

mesmo com as cisões. É assim que o presidente quer que permaneça e por isso tem 

voltado atrás em algumas decisões, como foi no gazolinazo e no caso do TIPNIS. 

Adverte, ainda, para os diferentes critérios quanto à idéia de desenvolvimento, visto que 

não se pode simplificar e afirmar que todos os indígenas pensam o mesmo sobre este 

tema. Enquanto campesinos e cocaleros e até uma parte de quéchuas e aimarás são a 

favor da construção da estrada, as comunidades indígenas menores temem ser invadidas 

por uma série de atores que vão desestabilizar suas formas de vida mais tradicionais, 

trazendo também um grande custo ecológico. Segundo o governo, apenas 20 das 64 

comunidades indígenas estão se mobilizando contra a construção da estrada pelo 

TIPNIS, havendo controversas. Com essa afirmativa, o governo tenta justificar a 

construção da estrada, respaldados na premissa de que o Estado representa a vontade 

                                                 
89 Ferreira (PALABRA OBRERA 45, 2011), contudo, afirma que a polícia, como instituição a serviço da 
classe dominante e uma das principais instituições do Estado burguês semicolonial boliviano – que hoje 
leva o nome de plurinacional – continua com sua política repressiva e com os casos de corrupção, dando 
como causa seu caráter anti-operário e anti-popular.   
90 Conferir entrevista realizada com Pablo Stefanoni no dia 30 de setembro de 2011 e televisionada pelo 
Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina, nas referências, de onde extraimos alguns dados citados 
neste parágrafo sobre o conflito do TIPNIS. 
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universal e as comunidades indígenas, neste caso, uma minoria. É uma premissa que 

contradiz a própria legalidade plurinacional que estabelece, desde 2009 e a entrada em 

vigência da nova constituição, o respeito às tradições, costumes e leis de cada 

comunidade. O governo do MAS se esquiva das críticas à construção da estrada via 

TIPNIS e declarou que ainda não havia ordenado sua construção, todavia, entendemos 

que qualquer governo seria mais responsável político do que a polícia. São contradições 

que estão no interior do governo, que demonstram a mescla de seu discurso que ora está 

a favor da Pachamama, como na conferência climática em Copenhague, e em outro 

momento é desenvolvimentista, a favor de centrais elétricas e de estradas que acabariam 

com as tradições indígenas e com as visões de desenvolvimento alternativas. Stefanoni 

conclui que em menos de um ano Evo Morales se põe frente a dois conflitos sociais e 

volta atrás, parecendo muito sensível ao que acontece abaixo.  

Javo Ferreira (2010a, 2010b) diz, ainda, que o governo desviou-se do rumo 

certo, desde que firmou os acordos com a direita para aprovar a nova Constituição em 

outubro de 2008, quando se viu obrigado a se fazer responsável pela implementação de 

um novo regime político com o nome de Estado Plurinacional, caracterizado pelo autor 

como uma obrigação de dirigir e garantir uma nova ordem de domínio burguês. Ele 

problematiza a relação da comunidade originária na Bolívia com o capitalismo hoje e 

conclui que os empresários são tidos como os maiores beneficiados neste governo, 

exemplificando que os banqueiros e o capital financeiro mais que os outros setores, os 

importadores, por exemplo, se beneficiaram de um dólar crescentemente barato, já que 

na América Latina o dólar sobe desvalorizando a moeda local e na Bolívia não91. 

Entretanto, o militante boliviano afirma que com tantos levantamentos que tiveram 

relevância e visibilidade no início da década, a oposição político-partidária burguesa 

está fraca e não pode competir, enquanto a esquerda operária tampouco, tido que a 

burocracia masista e o POR juntos se opuseram ao lançamento de um partido vindo dos 

sindicatos. São a estes fatores que Ferreira atribui a relativa força e continuidade do 

governo masista, pela carência do que ele chama de “recambio” tanto da direita como 

da esquerda. É também mais uma vantagem relativa do MAS, que pode custar uma 

debilidade estratégica, segundo Ferreira92: “¿Qué pasaria si se dispara la lucha de clases 

producto de una caída del precio internacional de los minerales? ¿Será el nuevo ejército 

                                                 
91 Na Bolívia existem dois tipos de moedas correntes, a oficial (bolivianos) e o dólar estadunidense, 
ambas podem ser utilizadas em qualquer transação comercial no país.  
92 Comunicação pessoal realizada em meados de dezembro de 2011. 
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plurinacional el que deberá intervenir para garantizar la continuidad de los negocios 

burgueses y en defensa del MAS (como lo mostró el TIPNIS)? 

Esta situação ainda não é vista como algo iminente, mas o autor a apresenta 

como uma perspectiva que deve ser levada em consideração na hora de pensar o futuro 

e os problemas que o MAS poderá vir a enfrentar. E Ferreira, ainda, aponta o que – na 

opinião dele –, deveria ser a solução: seguir lutando pela construção de um partido 

revolucionário, socialista e internacionalista. A necessidade de se construir um partido 

que não esteja vinculado aos problemas do passado, e que rompa com o nacionalismo 

estatista, uma expressão trazida por Mayorga (2006) é premente para essa matriz 

teórica. A ideia de revolução permanente de tradição trotskista é visível nessa corrente, 

tendo o governo evista uma orientação social- democrata. Orellana Aillón, concordando 

com o debate, adverte que o MAS, desde sua chegada ao governo, realiza um programa 

de reformas que redistribuem o excedente econômico, porém está cada dia mais 

envolvido em uma rede de cooptação de dirigentes populares para cargos ministeriais e 

cada vez mais alinhado aos interesses burgueses. Apresenta, entretanto, outra 

possibilidade para o partido, desde que as bases sociais do MAS recuperem sua 

independência política e pressionem seu governo e suas direções para a realização de 

reformas cada vez mais profundas, como a expropriação da terra e dos “yacimientos de 

hidrocarburos a los latifundistas y a las transnacionales, respectivamente”, exigências 

presentes no Movimiento sin Tierra (MST) e em algumas organizações populares que 

clamam pela “nacionalización sin indemnización” (ORELLANA AILLÓN, 2006a, p. 

31). Reforma agrária, nesse contexto, significa a repartição da terra em forma parcelada, 

um pouco do que o MNR tentou realizar em 1953. Porém, segundo a matriz de esquerda 

tradicional, o MAS de Morales não realizou nenhuma reforma agrária. O programa 

marxista clássico defende a coletivização da terra, contudo, em sua forma transicional, 

prevê o desenvolvimento de uma aliança entre o campo e a cidade que garantiria a 

vitória sobre as classes exploradas que necessitavam de uma reforma agrária para então 

vencer e demonstrar que a coletivização é economicamente e socialmente superior. A 

reforma agrária prevista pelo MAS na Constituição de 2009 não é completa, pois 

garante, na verdade, a propriedade a todos os que enriqueceram ilicitamente com os 

governos anteriores, já que a lei que fala sobre expropriações não é retroativa, ou seja, 

só faz menção a propriedades adquiridas após a entrada em vigor do novo texto 

constitucional. . Para nacionalizar a terra não deve ser paga indenização para as 
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expropriações e nem a mesma deve ser repartida de forma equitativa entre os 

colonizadores. Tudo deveria ser passado às mãos dos que de verdade trabalham com a 

terra, arrendatários, peões rurais. Só assim ninguém ocuparia os territórios indígenas, 

nem os velhos oligarcas e nem os novos protegidos do MAS que querem fazer isso. 

Para Ferreira (2010a, 2010b), capitalismo andino e/ou socialismo comunitário não são 

modelos de desenvolvimento que acarretam mudanças, mas fazem parte de uma retórica 

oficial que permite enganar e confundir os trabalhadores. 

Javo Ferreira93 acrescenta que a palavra “revolução” poderia ter várias acepções 

ou definições, sobre o ponto de vista do processo. Ele afirma que uma revolução é a 

intervenção das massas em seus próprios destinos, mas, desde um ângulo econômico-

social, somente podemos falar de revolução social se afetam e se cortam em forma 

crescente os direitos da propriedade burguesa sobre os meios de produção. Afirma que a 

revolução de 1952, por exemplo, que muitos definem como revolução “nacional”, foi na 

realidade uma revolução operária – portanto, socialista – desviada pela ala esquerda do 

MNR e logo desarmada e derrotada definitivamente com René Barrientos. A 

"Revolução democrática e cultural" de Evo Morales e García Linera demonstrou que 

existe uma forte demanda por intervenção das massas no processo de reversão das 

privatizações realizadas pelos governos que antecederam a Evo Morales. A “Guerra da 

água” e, em especial, a “Guerra do Gás” de outubro de 2003 inauguram um processo 

revolucionário – mesmo que não signifique uma revolução em si. Para o autor 

boliviano, é um processo que parece desviado por Evo Morales e o MAS e finalmente 

derrotado com os acordos de 21 de outubro de 2008 com a direita. Hoje existe um ciclo 

distinto de luta de classes, contudo, toda revolução social tem como ponto de partida 

grandes mudanças quanto à democracia e em particular na cultura de um povo. A 

revolução democrática e cultural de Morales não possui características de revolução se 

vista dessa forma. A doutrina desenvolvimentista vai de encontro a esses preceitos e é o 

desenvolvimentismo que caracteriza a proposta do Estado Plurinacional. Para os filiados 

a essa matriz teórica, o Estado plurinacional, de acordo com a propaganda oficial (do 

MAS), significa um novo Estado que avança na descolonização da sociedade boliviana, 

que busca a superação da estruturação racial da sociedade boliviana, estruturação que se 

manteve durante o ciclo republicano e durante o ciclo nacionalista. Já para os marxistas 

revolucionários, o Estado Plurinacional não é um novo estado, pois o Estado possui um 

                                                 
93 Comunicação pessoal travada em meados de dezembro de 2011. 
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caráter de classe definido, e este segue sendo burguês e semicolonial. Para eles, o 

Estado apresenta um novo nome para um novo regime político, um regime de 

manifestações concretas que determinam uma nova relação de forças entre as frações de 

classe. Antes, com os regimes ditatoriais, depois, regimes democráticos baseados em 

pactos e em acordos (democracia pactuada) e agora com o Estado plurinacional. São 

expressões diversas de relações de força com o Estado e a partir do Estado capitalista. 
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5. Do capitalismo andino ao “socialismo comunitário”  
 

Antes mesmo de ser eleito presidente pela primeira vez em 2005, Evo Morales 

destacava a importância do movimento popular para que se continuasse o processo de 

transformações iniciados a partir do conflituoso quinquênio que havia experimentado a 

Bolívia. O MAS, como instrumento político, seria de acordo com Morales a “porta 

ampla” junto a esse movimento em luta para que democraticamente se chegasse ao 

poder, contrariando a prática golpista exercida pelos presidentes anteriores 

(VILARINO, 2005, p. 340). Da eleição até os dias de hoje, na metade de seu segundo 

mandato, o presidente indígena lida com a complexa forma de governar com os 

movimentos sociais, as alianças burguesas e desafios eleitorais, tendo logrado converter 

o instrumento político MAS em um partido hegemônico na Bolívia contemporânea. 

Desde então o Movimento ao Socialismo ideologicamente representa o despertar dos 

setores subalternos da sociedade boliviana em direção a um novo nacionalismo 

revolucionário e a um novo sindicalismo autônomo da Central Operária Boliviana 

(COB) impulsionado pelos cocaleros, incluindo elementos antiimperialistas. Morales, 

junto ao intelectual e vice-presidente, está realizando uma revolução descolonizadora 

das estruturas de poder, uma revolução cultural, política e democrática, mas não social. 

A revolução, para esses líderes, está acontecendo como um processo de tranformações 

que conta diretamente com a consciência do povo e com a via democrática, 

“fundamentalmente, com propostas que permitam equilíbrios econômicos para a 

sociedade, para as maiorias do país” (Ibid., p. 341). No início do primeiro governo, 

falava-se em um verdadeiro “capitalismo andino”, que sem fugir da sua epistemologia, 

buscava alianças com os setores médios, uma estratégia que definiria o destino desse 

governo (GARCÍA LINERA, 2006). García Linera divulga a idéia de que não existem 

sujeitos políticos que possam passar do indigenismo ao socialismo sem também 

atravessar o capitalismo. Morales, com influência do zapatismo, diz seguir a premissa 

de mandar obedecendo e não cansa de repetir a frase “Ahora somos todos presidentes”. 

O vice-presidente realiza uma análise que permite compreender a estratégia 

política do evismo, uma estratégia de poder fundada nos movimentos sociais, tomando 

os marxismos existentes, mas subordinando-os ao indigenismo, ressaltando questões 

étnico-raciais em detrimento da luta de classes (STEFANONI, 2006; ORELLANA 

AILLÓN, 2006). Nas palavras do próprio García Linera (STEFANONI, RAMIREZ, 
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SVAMPA, 2008, p. 74-75), o capitalismo andino “é um conceito teoricamente honesto 

e compreensivo” exprimindo o que é possível realizar na Bolívia durante seu governo, 

sem cair no idealismo. Ressalta, ainda, que nunca houve a promessa de se construir o 

socialismo sob o MAS (apesar de sua epistemologia apologética), porém, visualizam 

um horizonte onde ele possa ser construído, daqui a 20 ou 30 anos, a partir de um 

“movimento real da sociedade”. Deixa claro, ainda, que a Bolívia está passando por 

uma fase decisiva em sua história política, mas que está pautada no marco do 

capitalismo mundial, realizando uma combinação de processos: 

(...) A esa particularidad del capitalismo local que combina procesos 
de subsunción formal y subsunción real lo hermos llamado 
capitalismo andino-amazónico. (...) No es que sea lo que uno quiere, 
nuestro objetivo, lo que decimos es que las posibilidades de 
transformación y emancipación de la sociedad boliviana apunta a esto. 
(STEFANONI, RAMIREZ, SVAMPA, ibid., p. 75) 

 
No entanto, quando se refere à necessidade de construir um capitalismo andino, 

não expõe com quais frações de classes deveriam realizá-lo. Sem problematizar, a idéia 

de construção do capitalismo andino foi trocada rapidamente pela do “socialismo 

comunitário”, de acordo com a definição de Morales onde a construção do “socialismo 

comunitário” por etapas, se basearia na comunidade, coletividade e reciprocidade, 

inclusive com a burguesia (VILARINO, 2005, p. 340). Assim como a primeira proposta 

de governo lançada por García Linera, trata-se de um tema bastante controverso, que 

surgiu logo depois do vice ser cobrado (inclusive por Morales) a retirar de seus 

discursos o nome “capitalismo” que, sabemos, em qualquer marco não carrega boas 

referências para um governo que diz instalar uma revolução descolonizadora. Mas, de 

fato o que Linera quer dizer quando fala em um “socialismo comunitário” para a 

Bolívia? Em vários ensaios (FORNILLO & PUENTE, 2010; GARCÍA LINERA, 2010), 

o vice-presidente demonstra que o socialismo comunitário é uma meta a ser alcançada, 

que não está posta, mas sendo construída num longo período em que os movimentos 

sociais são protagonistas. Para Evo Morales, o socialismo também é um processo de 

recuperação da vida andina original, a partir das comunidades, da forma antepassada de 

se viver em sociedade (VILARINO, Ibid., p. 339). Para isso, presidente e vice 

continuam sem designar as frações de classe que tomarão conta do processo do 

socialismo comunitário, ressaltando sempre que contam com a politização das massas 

na Bolívia e com o seu protagonismo. Desta maneira, a recomposição dos movimentos 

sociais numa fase de crise do capitalismo tem servido como mola propulsora da 
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revolução cultural e descolonizadora proposta pelo MAS, inclusive na Nova 

Constituição de 2009. A revolução cultural é entendida, pelo governo, como a libertação 

do colonialismo interno, da corrupção, e também dos ditames internacionais sob as 

políticas econômicas, centrando-se na confluência de elementos do indigenismo e do 

nacionalismo-popular. 

 
5.1. Nacionalismo, indigenismo e revolução na Bolívia contemporânea 

 
A recuperação do indigenismo boliviano atrelado, todavia, ao nacionalismo, 

demonstrou a força dos movimentos sociais na “reconfiguração do atual padrão de 

poder” frente ao “aprofundamento e aceleração de suas tendências centrais na disputa 

pelo controle da existência social” onde houve uma “erosão contínua da autonomia dos 

Estados cujo processo de nacionalização e democratização não pôde ser consolidado, ou 

era precário e incipiente, devido à colonialidade do poder94 atual” (QUIJANO, 2008, p. 

125). Porém tem esbarrado nas últimas crises enfrentadas pelo governo masista na 

totalidade heterogênea95 do movimento indígena, ainda de acordo com o autor peruano, 

um horizonte instaurando-se frente ao bloco no poder anteriormente vigente. Na 

Bolívia, os indígenas – grandes responsáveis pela eleição de Morales – afirmavam que 

primeiro havia de se recuperar o pode, e, então, do poder ao território (VILARINO, 

Ibid., p. 342), sendo o território muito mais do que o espaço físico, perpassando também 

toda a tradição cultural e recuperação dos recursos naturais pelos povos originários. É 

certo que o colonialismo precisa ser estudado e revisto como forma de ser vencido em 

sua nova forma, sob os moldes neoliberais. Porém, o debate crítico acerca da 

colonialidade no poder trazido por Quijano esclarece que a raça – ou a recuperação das 

identidades na América Latina (índios, negros e mestiços) e a redefinição de outras – 

não pode ser entendida como único instrumento de dominação. O conceito de 

colonialidade no poder96 nos parece fundamental para entender como um projeto 

nacionalista – mesmo com elementos antiimperialistas – que não modifica as bases 

materiais de opressão, pode acabar se reduzindo a um projeto personalista, que encobre 

a reestruturação do sistema capitalista nos moldes específicos de exploração no 

subcontinete, cooptando a força e a ativez dos movimentos sociais. A questão da nova 

                                                 
94 Ver Quijano (2005). 
95 Termo utilizado por Mariátegui e recuperado por Quijano para designar a particularidade da sociedade 
latino-americana, no caso, no Peru.��
96 Esclarecido no capítulo anterior e recuperado neste capítulo conclusivo também.  
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colonialidade pode ser comparada à teoria indigenista, principalmente por tratar da 

fragmentação política que propõe uma classificação social baseada na questão das raças 

como “a” luta e não como parte da luta de classes. Desde uma perspectiva marxista, 

entende-se que são teorias que usam do pensamento tradicional eurocentrista para 

estabelecer “uma configuração cultural e intersubjetiva equivalente à articulação de 

todas as formas de controle do trabalho em torno do capital, para estabelecer o 

capitalismo mundial” (AMADEO, 2009).  

Mariátegui já apontava em sua mais difundida obra, “Sete ensaios de 

interpretação da realidade peruana”, que o problema do índio não poderia estar restrito 

ao aspecto cultural, tratado costumeiramente em obras de caráter literário. 

Problematizou no terceiro capítulo, entitulado “O problema da terra”, muito sobre o 

problema que afeta diretamente ao indígena, visto que o homem índio possui uma 

relação muito estreita com a terra e que foi através dessa relação e de sua expropriação 

que se produziam as relações de exploração no trabalho. De acordo com Almeida 

(2010), Mariátegui foi incisivo ao indicar o “lugar necessário” e decisivo da 

“comunidade indígena na trajetória de toda revolução socialista nessas terras”, em uma 

alternativa socialista, sem tender ao indigenismo que subordina sua luta ao oferecimento 

de “iguais” oportunidades aos índios, como previa, também, a igualdade no liberalismo. 

Quijano (2005) destaca por que a América Latina desempenhou um papel fundamental 

no desenvolvimento do capitalismo:  

A progressiva monetarização do mercado mundial que os metais 
preciosos da América estimulavam e permitiam, bem como o controle 
de tão abundantes recursos, possibilitou aos brancos o controle da 
vasta rede pré-existente de intercâmbio que incluía sobretudo China, 
Índia, Ceilão, Egito, Síria, os futuros Orientes Médio e Extremo. Isso 
também permitiu-lhes concentrar o controle do capital comercial, do 
trabalho e dos recursos de produção no conjunto do mercado mundial. 
E tudo isso foi, posteriormente, reforçado e consolidado através da 
expansão e da dominação colonial branca sobre as diversas 
populações mundiais. (Ibid., p. 232)  

 

O autor expõe, desta forma, que a visão dominante de mundo se impôs entre os 

processos civilizatórios diversos não só através da presença cultural, mas também pela 

exploração dos povos. Demonstra, por conseguinte, que esta prática não é exclusiva da 

modernidade97, como poderia propor plenamente a teoria da colonialidade no poder. A 

                                                 
97 Apenas a expansão da mercantilização capitalista teria acontecido num plano moderno, segundo o 
autor.  
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preocupação com as liberdades individuais, entre elas fortemente encaradas na Bolívia 

como indígenas, devem ser destruídas para que se construa uma identidade totalizante e 

para que o índio se veja como classe. Concordamos com o autor quando este critica 

todas as ditas modernidades alternativas que podem aparecer como sujeitos de projetos 

políticos como o capitalismo andino ou o socialismo comunitário, atentado-se para o 

caso boliviano. Afirma que a esquerda moderna que não se compromete e nem se ocupa 

com a revolução não pode ser considerada esquerda. As propostas trazidas pelo “mundo 

novo de inter-culturalidades”, típicos do pós-modernismo não dão realmente voz ao 

proletariado. Como afirmava Marx no “Manifesto comunista”, os socialistas burgueses 

querem as condições de vida da sociedade moderna sem as lutas e os perigos que dela 

decorrem fatalmente. Querem “a sociedade atual, mas eliminando os elementos que a 

revolucionam e a dissolvem, querem a burguesia sem o proletariado. Como é natural, a 

burguesia concebe o mundo em que domina como o melhor dos mundos possível” 

(MARX, 2007). 

Portanto, compartilhamos com a premissa de que não se pode chegar ao 

socialismo sem superar a divisão social própria do capitalismo e sem romper com o 

aparelho do Estado. Desta forma, não há como enxergar na Bolívia outro poder que não 

o do capital como uma relação social, na forma de concentração de valor e força de 

trabalho, onde os trabalhadores são convencidos que “mandam” na política e no Estado. 

Desde o primeiro mandato, Evo Morales não propõe mudanças claras que tendam ao 

socialismo. A ilusão desenvolvimentista procura superar o capitalismo sem romper com 

as formas estatais, a exemplo do que acontece com os governos já citados da Venezuela, 

Equador e Bolívia. A extrema ligação entre o processo de formação econômica latino-

americana e o desenvolvimento capitalista se manifesta, também, na maneira como o 

Estado é construído. As estruturas eurocêntricas de dominação se expressam tanto 

através da organização política como dos aspectos sociais, o que oferece subsídios para 

uma leitura errônea do problema dos povos latino-americanos. Almeida (2007, p. 68) 

observa acertadamente que a “com a industrialização capitalista de algumas formações 

sociais dependentes, fortaleceu-se a impressão de que o futuro dos ‘países em 

desenvolvimento’ era constituírem sociedades estatais-nacionais semelhantes às que 

existiam nos países imperialistas” e que está era a demanda buscada pelos movimentos 

de libertação nacional. Desta forma, é preciso entender que o grande problema está 
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pautado nas relações econômicas, pois o regime de propriedade que nos foi imposto 

determinou a estrutura de classe que predomina até os dias de hoje. 

Devido à falta de métodos, o indigenismo não pode explicitar uma estratégia 

política de luta que realmente busque a libertação indígena, superando a realidade 

capitalista sem cair em espontaneísmos que romantizam o sistema e sem agir em função 

de interesses oportunistas das frações de classes, compostas muitas vezes por indígenas, 

como se pode ver contemporaneamente sob o governo do MAS. Fausto Reynaga e seus 

seguidores parecem não entender o que propõe o marxismo que, conforme afirmava 

Gramsci, não é a união nem o melhor de todas as correntes. É uma perspectiva teórica 

crítica à sociedade burguesa, que não propõe saída dentro de um sistema onde haja a 

exploração do homem pelo homem de maneira ampliada, seja ele índio ou não. O 

imediatismo não cabe em uma revolução latino-americana, que não existe quando se 

mantêm as bases materiais de exploração. A revolução socialista necessária ao 

subcontinente deve incluir objetivos agrários e antiimperialistas, impedindo a 

manutenção da propriedade privada por uma classe, principalmente em nosso 

subcontinente. Gruppi (1978), utilizando-se do intelectual italiano, destaca a 

importância de um “sujeito ativo” para a revolução, construído ao longo da história, 

visto que a construção de uma hegemonia contrária à vigente, a hegemonia do 

proletariado, passa por um processo de estreita ligação entre teoria e prática, conforme 

também Lênin indicava. Por isso a revolução não pode acontecer sob o chamado 

“marxismo índio” (o próprio indianismo, segundo Reynaga) visto que, concordando 

com Javo Ferreira (2010b), se por um lado a condição étnica é despertada no governo 

evista, por outro lado a condição de classe os separa, por conta das novas frações de 

classe que incluem índios que, para o autor, “prefieren defender el actual Estado 

Burgués semicolonial, garantia de su posición de clase, antes que apoyar las luchas de 

sus hermanos de sangre�”(ibid. p. 113). É preciso, portanto, desvincular a luta dos 

movimentos sociais, uma luta de classe contra classe, dos projetos políticos 

essencialmente reformistas, que facilmente caem no etapismo que prioriza a 

necessidade de desenvolvimento seguindo fases evolutivas típicas da sociedade 

européia, colaborando para o que eles mais dizem criticar, a construção de um novo 

regime semi-colonial.  
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       5.2. A retomada do nacionalismo boliviano: um novo bloco no poder?       

 

A demanda pela construção de um Estado-nação na Bolívia tomou fôlego a 

partir das lutas antiimperialistas pela não privatização dos recursos naturais, bem como 

da legalização do plantio de coca, que tendiam à recuperação da identidade indígena, 

englobando cultura e território. Com os novos discursos, García Linera trouxe a 

substituição de vários outros termos que, de fato, encobriam o caráter de reformas 

trazidas pelo governo masista, quando subordinação passou a dar lugar a soberania, 

onde o Estado colonial passou a denominar-se plurinacional e, finalmente, o 

patrimonialismo deu lugar ao Estado Moderno, cada vez mais estável política e 

economicamente. Ao inaugurar um período de estabilidade no país, estar-se-ia vivendo 

um melhor momento para a construção de uma nova sociedade, do que o período 

anterior à eleição evista? Qual a relação, hoje, do governo com os movimentos sociais, 

que foram responsáveis por sua eleição? García Linera (apud FORNILLO e PUENTE, 

2010, p. 49) ratifica que se formou um novo bloco no poder, mas “falta un nuevo bloque 

de decisiones, de configuracion institucional de los tres ámbitos de poder estatal. Y 

aparte existen otros ámbitos donde debe definirse el poder”. Camacho, um dos 

jornalistas que temos como fonte de pesquisa e que também acompanha o processo de 

ascensão evista, agrega ao debate que: 

Este discurso, en apariencia más “radical”, podría dar la impresión de 
que, en su segundo mandato, el gobierno del MAS estuviera “girando 
a la izquierda”… En el fondo, es simplemente una forma de vender 
más ilusiones de que algo cambiará en el marco del raquítico 
capitalismo boliviano.(…) Esta perspectiva, sumada a las autonomias 
de diferentes signos, y la supuesta “soberanía económica” (como dice 
Linera) le darían el camino libre para que se produzca - por 
generación espontánea - el “socialismo comunitario” sin lucha por la 
revolución socialista. (CAMACHO apud FORNILLO & PUENTE, 
2010, p. 54)                                                                                       

 

Boaventura de Souza Santos destaca o moderado das nacionalizações que não 

incluem expropriações, garantindo segurança e continuidade jurídica, elementos que 

expressariam, para o autor, o pilar de toda democracia (DE SOUZA SANTOS, 2006). 

Afirma, ainda, que o governo encabeçado por Morales preocupa-se mais com a 

governabilidade – a partir do momento que não se realizam expropriações e continua-se 

a manter um diálogo e uma aliança com a classe média – do que em explicar se estamos 

frente à formação de um novo bloco no poder. Assim, tampouco vem apresentando uma 






�

�

estratégia política que realmente o diferencie dos governos anteriores. Enquanto que 

para Pablo Stefanoni, a Bolívia encontra-se frente a um novo ciclo nacionalista, em uma 

encruzilhada histórica com o nacionalismo militar das décadas de 1930 e 1940, com a 

revolução nacional de 1952 e com o breve ciclo de nacionalismo operário-militar da 

década de 1970. A “encenação” das nacionalizações mediante a ocupação militar dos 

poços de gás teria como objetivo resgatar o novo nacionalismo indígena junto ao velho 

nacionalismo militar, propondo um novo pacto camponês-militar, procurando sua 

articulação em um governo indígena popular que pretende incorporar as Forças 

Armadas ao processo (STEFANONI, 2006). Até porque as nacionalizações da Bolívia 

evista foram muito mais moderadas do que as do ultimo governo nacionalista, 

encabeçado pelo MNR, continua-se a primar pela industrialização e 

desenvolvimentismo em moldes burgueses. Lembremos que a Bolívia é um país de 

baixo desenvolvimento capitalista e riqueza baseada nos recursos naturais – petróleo e 

gás – e assim, nos perguntamos se estamos assistindo a uma tentativa de formação de 

uma nova fração dominante do bloco no poder, que denominaremos, na ausência de um 

conceito mais adequado, burguesia de Estado. Existe uma nova fração da burguesia que 

podemos denominar paceña, em referencia a cidade de La Paz e com contradições com 

a grande burguesia de Santa Cruz?  Observamos um processo de nacionalizações? Com 

que limites? Existe um “empoderamento” do Estado com o objetivo de desenvolver um 

novo modelo produtivo, en quanto é promovida a “cidadanização” das massas 

populares?  

O período de transição e consolidação do socialismo comunitário parece firmar o 

capitalismo de Estado nacionalista e reformador trazido por Mesa Gisbert com a agenda 

de outubro, que não foi cumprida de forma integral. As Forças Armadas, junto ao 

governo masista, têm garantido a unidade nacional do país; governo este que, apesar dos 

altos índices de aprovação obtidos pelo presidente em seus primeiros anos no poder, já 

enfrentou greves e paralisações nas ruas, a exemplo de que aconteceu no “gazolinazo” 

de dezembro de 2010 e do conflito do TIPNIS, em agosto de 2011. Forjando uma nova 

esquerda através de um contraditório reformismo, o vice-presidente segue afirmando 

que “nuestro horizonte estatal es un horizonte socialista”, um longo caminho onde “los 

bolivianos debemos generar riqueza, participar en su distribución y toma de 

decisiones” que no final resultaria no socialismo comunitário, uma vitória ainda não 

garantida. Em nenhum momento García Linera fala na superação do Estado que é em 
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sua essência burguês, por ser um produto histórico da separação em classes da 

sociedade. Afirma que a Bolívia passa por uma “renovação ou substituição radical de 

elites políticas” através da reconstrução de um novo bloco de poder econômico-político-

simbólico desde o Estado, “embasada no ideário da sociedade mobilizada” (GARCÍA 

LINERA apud GARCÍA LINERA ET. AL, 2010, p. 13). A partir da demanda de luta 

vivenciada desde 2000, a redistribuição dos recursos seria a base econômica da 

construção desse novo bloco de poder, como “resultado de una derrota histórica-moral y 

política-cultural de las antiguas clases dominantes” (Ibid., p. 14).  

Porém, o vice-presidente não aponta claramente qual a diferença classista do 

novo bloco no poder, restringindo-se a identificar uma identidade étnica nesse novo 

bloco, sem indicar também uma estratégia de longo prazo para além da industrialização 

extrativista como modelo produtivo de Estado. Afirma que o governo objetiva que as 

elites tradicionais reconheçam a nova elite de origem indígena camponesa e pequeno 

burguesa e que os índios não querem desfazer as elites oligárquicas existentes, mas que 

pretedem compartilhar o poder através de "un capitalismo con mayor presencia del 

Estado", caracterizando uma política de conciliação de classes (GARCÍA LINERA, 

2007; STEFANONI, 2007). Com esse discurso, García Linera confirma nossa hipótese 

indicativa98 de que existe a formação de uma nova burguesia de Estado, construída 

através do poder político, que se articula com uma nova fração da burguesia empresarial 

andina importante no seio do governo Evo Morales. Esta nova burguesia estabelece 

vínculos com os empresários venezuelanos “patriotas” que caracterizam a “burguesia 

bolivariana comercial importadora” e que conforma uma aliança que hegemoniza o 

bloco no poder no projeto masista revolucionário (DURAN GIL, 2008; LA CALLE, 

2009). Entendemos, então, que não existe uma caminhada rumo ao socialismo, porque 

não é questionada a propriedade privada burguesa. Estariamos, pois, frente a formação 

de uma nova burguesia de estado - construída através do poder político do líder 

boliviano - que se articula com uma nova fração da burguesia que denominaremos 

“burguesia paceña”,e que juntas conformam uma aliança que hegemoniza o bloco no 

poder. 

O MAS tem desenvolvido uma variante do capitalismo dependente que 

novamente recupera frações burguesas estatais (que vão se somar às frações mineira, 

                                                 
98 Concordando fudamentalmente com Duran Gil (2008, p. 169). 
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agroindustrial e oligárquica) para compor o novo bloco no poder99, de demanda 

nacional-popular, que contemplam também a soberania indígena e a inserção dos 

mesmos no sistema político. Contudo, é um bloco no poder de caráter 

neodesenvolvimentista que continua favorável ao capital estrangeiro, principalmente em 

longo prazo (DURAN GIL, Ibid.). Todavia, é relevante destacar os interesses dos 

diferentes setores mais do que realizar abordagens morais acerca do governo masista.  

                                                 
99 Mesmo com diferentes interesses relativamente permanentes, se homogeneízam para garantir a 
dominação política no Estado. 
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Conclusões 
 

 

A compreensão do nosso objeto de estudo, a análise das interpretações do 

governo boliviano com Evo Morales, depois de mais seis anos de governo evista, nos 

permitiu enriquecer o debate acerca dessas interpretações de uma perspectiva crítica e a 

partir do agrupamento e da identificação dos discursos em matrizes teóricas de origem 

marxista. Em função do nosso objeto, trazemos o capítulo quinto como conclusivo, 

problematizando sobre a formação de um novo bloco no poder no país sob a hegemonia 

do MAS e de Evo Morales, frente a uma nova situação política de crise do capitalismo. 

Entendemos, por hora, que mesmo ensaiando um novo bloco no poder no país, o 

governo masista não representa uma alternativa em termos substantivos de superação 

capitalista. Frente ao debate sobre as articulações entre as frações de classe que hoje 

compõem o bloco no poder na Bolívia, interessou-nos, também, identificar os efeitos 

gerados no Estado, nas políticas sócio-econômicas em longo prazo.  

Demonstramos os desdobramentos do pensamento marxista na América Latina, 

resgatando desde o debate peruano com Mariátegui e Haya de La Torre na década de 

1930, quando se trouxe pela primeira vez o termo “indo-americanismo” para designar 

uma realidade latino-americana, passando também pelas discussões sobre a necessidade 

de revolução permanente no subcontinete para que se pudesse avançar rumo ao 

socialismo, para além da luta antiimperialista ou nacionalista. Para tanto, se fez 

necessário, também, elucidar alguns pontos das “Teses de Pulacayo” vindas a público 

em um congresso mineiro na Bolívia, um feito inédito que até hoje influencia correntes 

e partidos de esquerda no país. Ensaiamos, por conseguinte, algumas considerações 

acerca do nacionalismo latino-americano como razão revolucionária, e apontamos 

equívocos que podem vir atrelados a essa categoria, visto que no subcontinete não se 

visualizou o desenvolvimento de uma burguesia nacional.  

Já no segundo capítulo, explanamos a partir de um recorte temporal desde a 

revolução de 1952 até o colapso da democracia pactuada, a história política boliviana, 

marcada pela forte atuação dos movimentos sociais, na própria revolução nacionalista 

de 1952, quanto na constituição da “Comuna de La Paz” em 1971, até a história 

contemporânea, quando concluímos que começou a falir em grande parte da América 

Latina o sistema político instável marcado por golpes e ditaduras.  
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No terceiro momento da pesquisa, destacamos o intenso conflito político 

iniciado em 2000 e que propiciou a primeira eleição de Evo Morales. Assim, 

descrevemos o desenrolar das duas grandes guerras (Guerra da Água e Guerra do Gás) e 

o protagonismo do movimento cocalero, grande inpulsionador do partido político do  

presidente Evo Morales, partido que se auto-denomina um instrumento político para a 

soberania dos povos.  

Finalizada a reconstrução histórica e teórica desse fenômeno político que foi a 

eleição do primeiro presidente índio da Bolívia, o quarto e decisivo capítulo deste 

estudo se direcionou para as análises das interpretações do governo boliviano com Evo 

Morales, a partir de matrizes teóricas que se consideram na esquerda política e que têm 

origem no marxismo. Como objeto de estudo autônomo, elegemos matrizes teóricas que 

problematizavam desde a refundação do Estado boliviano – seja pela via governista ou 

não – como também problematizavam a necessidade de reinvenção e reconstrução do 

MAS, ou mesmo a construção de um partido verdadeiramente revolucionário, socialista 

e internacionalista. Concluímos que enquanto o governo diz viver seu momento 

hegemônico, desde a reeleição com um crescente número de bolivianos votantes pró-

governo, a esquerda política no país se encontra bastante fragmentada e os antigos 

aliados do governo (que fizeram parte dos seus quadros) hoje se apresentam como 

ferozes críticos do evismo, caracterizado como uma nova roupagem para o antigo 

sistema vigente.  

No quinto e conclusivo capítulo, retomamos algumas ideias apresentadas pelos 

autores e matrizes expostas anteriormente, debatendo principalmente sobre o modelo 

nacional-produtivo em vigor na Bolívia, que antes levava o nome de “capitalismo 

andino” e que hoje é apresentado como “socialismo comunitário”, um horizonte de 

governo, ainda em construção, mas que não se desvincula do extrativismo nem do 

desenvolvimentismo. As matrizes teóricas aqui identificadas convergem quanto à 

influência e retomada do nacionalismo vinculado ao indigenismo como molas 

propulsoras da revolução democrática e cultural da Bolívia evista. Contudo, concluímos 

que a recaptura do nacionalismo boliviano está vinculada a uma resposta a um sistema 

de exploração, mesmo que tais contestações por muitas vezes não questionem as raízes 

desse sistema. Desta forma, apresentamos o conceito poulantziano de bloco no poder 

para a análise critica do governo boliviano, por ser um conceito que nos permite 

entender que existe uma pluralidade de frações de classe hegemonizadas por uma fração 
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destas no bloco no poder, sem que haja ruptura na unidade do conjunto das classes 

dominantes, chamadas, na ausência de um termo mais adequado, de burguesia paceña. 

Muitos elementos críticos nos são fornecidos a partir da caracterização de um governo 

nacional-popular que se apresenta como representante das massas, assumindo um 

discurso que problematiza uma mudança de paradigma em toda a América Latina, mas 

que ao mesmo tempo permite a aliança com frações da burguesia e a procedente 

formação de um bloco no poder com elementos novos vinculados a uma burguesia de 

Estado. Mesmo apresentando elementos nacionalistas e anti-imperialistas no discurso, 

esse novo bloco no poder continua se sustentando no extrativismo como modelo 

neodesenvolvimentista. Concluímos, pois, que a relativa força e continuidade do 

governo evista só se explicada pela carência de “recambio” tanto por parte da direita, 

como da esquerda política.  

Desta forma, interessou-nos relacionar o momento vivido na Bolívia de Morales 

com outros momentos constitutivos da história política boliviana e apontar quais são as 

frações de classe que constituem o novo bloco no poder na Bolívia, determinando uma 

mudança de configuração política, mas não somente. A relevância da nossa análise 

também consiste em direcionar caminhos para se entender por que esse discurso 

neodesenvolvimentista é popular. É preciso desmistificar o processo de mudanças na 

Bolívia como se estivéssemos diante de um momento ideal para se instaurar o 

socialismo naquele país. Os problemas que se discutem agora já estavam postos antes 

da chegada de Evo Morales à presidência, mas eram problemas que não se discutiam.  O 

“vivir bien” e o “plurinacionalismo” não parecem ter constituído o eixo discursivo do 

MAS, além de fazer parte do programa de governo desde 2002 e dos discursos do 

chanceler David Choquehuanca. O governo de Morales forja a socialização do poder 

político e não problematiza a socialização dos meios de produção, nem através de 

nacionalizações, que continuam a favorecer o extrativismo, e nem através de 

expropriações, que não estão previstas nem na constituição, somando-se a esses fatores 

a força do componente militar como parte da postura do governo.  

O diagnóstico é um só frente à situação de crise mundial do capitalismo, através 

da análise concreta da realidade concreta – conforme propunham Marx e Lenin – o que 

define uma alternativa socialista é a luta de classes, que pode sim ser freada pela aliança 

policlassista e pelas reformas que acabam por cooptar o movimento das massas seja na 

Bolívia contemporânea ou em outro lugar e momento histórico. Não limitando-nos à 
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análise, pretendemos denunciar que qualquer aliança burguesa constitui-se como um 

movimento pensado pela hegemonia que, frente à crise em sua fase neoliberal, forja 

possibilidades de reforma dentro do sistema capitalista, e, por esta razão, podemos 

visualizar uma nova situação política no subcontinente: a eleição de governos com altos 

índices de popularidade e o fortíssimo grau de cooptação sindical desses governos. 

Antagonicamente, o governo masista pretende articular “por cima”, utilizando-se do 

aparelho do Estado, uma nova conformação social que privilegia setores da burguesia 

estatal e de uma nova burguesia paceña (de origem indígena e aliada aos movimentos 

populares ou não). Independentemente das conclusões políticas aqui apresentadas e que 

em grande medida foram caracterizadas como reformistas, nosso objetivo consistiu 

também em fornecer elementos para poder pensar como transcender a sociedade 

capitalista. Sem desqualificar os ganhos obtidos através da luta de classes na última 

década no país, ou até mesmo durante o governo nacional-democrático de Morales, 

entendemos que o grande problema e a grande contradição dos novos modelos de 

governo residem, justamente, em não questionar a divisão internacional do trabalho 

construída pelo imperialismo.  
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