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”A América Latina não quer e nem tem porque ser 

um peão sem rumo ou decisão, nem tem nada de 

quimérico para que seus desígnios de 

independência e originalidade se convertam em 

uma aspiração ocidental.” 
 

(Gabriel García Márquez. 1982) 



 

 

RESUMO 

 

 

O suma qamaña1 ganhou destaque na nova Constituição política do Estado da Bolívia (2009) 

como sendo o reflexo da conquista das nações indígenas que há séculos foram relegadas ao 

acaso pelo projeto colonizador europeu. Evo Morales não só representa essa ruptura como se 

diz capaz de refundar o estado boliviano cumprindo o mandato dos povos originários com a 

força da Pachamama2. Estabelece um projeto de governo cujo objetivo é romper com a gerencia 

do projeto colonial e republicano onde existia privilégios de uma minoria que subordinava a 

maioria. O suma qamanã ou Bien Vivir é um horizonte civilizatório e cultural alternativo ao 

capitalismo e a modernidade europeia que nasce nas cosmovisões das nações e povos indígenas 

originários e campesinos. O Bien Vivir surge como uma proposta de luta contra a colonialidade 

do poder e, enquanto alternativa ao desenvolvimento moderno, exige outra economia. Uma 

economia sustentada em princípios fundacionais entre os quais se destacam a solidariedade, 

coletividade e a harmonia com a natureza.  

 

Palavras-chave: América Latina. Bolívia. Desenvolvimento. Bien Vivir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Suma Qamaña: Palavra de origem aymara onde suma significa  plenitude, excelente, bom e qamaña significa 

viver, conviver. 
2 Mãe Terra.  



 

 

ABSTRACT 

 

The suma qamaña gained prominence in the new Political Constitution of the State of Bolivia 

(2009) as the reflection of the conquest of the indigenous nations that for centuries were 

relegated to chance by the European colonizing project. Evo Morales not only represents this 

rupture as it is said capable of refounding the Bolivian state fulfilling the mandate of the original 

peoples with the strength of Pachamama. Establishes a government project whose goal is to 

break with the management of the colonial and republican project where there were privileges 

for a minority that subordinated the majority. The suma qamaña or Bien Vivir is a civilizational 

and cultural horizon alternative to capitalism and European modernity that is born in the 

worldviews of indigenous and peasant indigenous nations and peoples. Bien Vivir appears as a 

proposal to fight against the coloniality of power and, as an alternative to modern development, 

demands another economy. An economy based on foundational principles among which stand 

out solidarity, collectivity and harmony with nature. 

 

Keywords: Latin America. Bolivia. Development. Good living 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A noção de desenvolvimento é quiçá uma das categorias sociológicas com mais 

capacidade de resiliência conceitual nas recentes décadas de globalização capitalista. Sustenta-

se no desenho de processos de mudança e continuidade para as sociedades não industrializadas 

até sua modernização e integração no sistema-mundo. Abarca as dimensões políticas, 

econômicas, socioculturais e ambientais, cuja dialética e ênfase tem determinado múltiplas 

versões e tendências nos discursos.  

Mesmo assim, apesar da infinita criatividade para pensar e repensar seus conteúdos, 

ainda prevalece o entendimento que até nossos dias segue sendo hegemônico: como processo 

evolutivo das sociedades, crescimento econômico, progresso, bem-estar e de civilização 

subordinado ao modelo ocidental.  

O suma qamaña na Bolívia se contrapõe radicalmente ao modelo econômico 

vigente/hegemônico, sua gênese tem nos povos originários o reflexo de uma sociedade que vive 

em harmonia com a natureza e em coletividade. Ao recuperar a sabedoria ancestral, o que se 

pretende na Bolívia é romper com o alienante processo de acumulação capitalista que 

transforma tudo e todos em coisa.  

Contudo, esta radical inovação não foi um acaso, pelo contrário, é resultado de antigas 

lutas e reivindicações que eloquentemente estão reconhecidas logo no preâmbulo da 

Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia (2009). Evo Morales eleito pelo 

Movimento para o Socialismo (MAS) o primeiro indígena presidente do país assume o desafio 

de corrigir séculos de exclusão e opressão ao seu povo. 

Tendo como base as teorias do equatoriano Alberto Acosta - O Bien Vivir, uma 

oportunidade para pensar outros mundos, a proposta da dissertação objetiva, a partir da análise 

do Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir 

Bien (2006 – 2010) e o Plan de Desarrollo Ecónomico y Socyal (2016-2020), rastrear as 

políticas econômicas engendradas na gestão Evo Morales, seus logros e retrocessos, visando 

assim responder se a estratégia de desenvolvimento, calcada em uma forte presença estatal, de 

acúmulo/redistribuição de excedente, se aproxima concretamente da cosmovisão indígena ou 

transfigura toda sua essência em uma mera retórica de poder, mantendo a hegemônica lógica 

desenvolvimentista intrínseca ao sistema capitalista.  

 

 



 

 

2. DESENVOLVIMENTO: EUFORIA E DESENCANTO 

 

2.1 Desenvolvimento: chave para a mudança? 

 Ainda que o conceito de desenvolvimento tenha sido adotado formalmente a partir da 

Segunda Guerra Mundial, seguindo a restruturação do sistema internacional, a ideia subjacente 

ao seu uso guarda suas raízes na formação do pensamento liberal enquanto reflexo e parte 

constitutiva da lógica moderna – ideia de progresso. Nesse sentido as noções de “crescimento 

econômico” e redução ou erradicação da pobreza, por vezes, são entendidas como sinônimos 

de desenvolvimento 

 Ou seja, ao se pensar no desenvolvimento como algo possível, sua realização se daria 

na lógica espaço-tempo pautada numa trajetória linear. Desse modo, o progresso da humanidade 

obedeceria uma escala, ocupada em seus extremos pela civilização e barbárie, representadas 

respectivamente pela Europa e, por exemplo, pelos indígenas das Américas. Enquanto os 

primeiros já teriam atingido um patamar superior, tendo resolvido problemas como pobreza, os 

últimos simbolizam justamente o contrário, espelham o que a Europa tinha vivido no passado.  

 Mas foi em meio ao surgimento da ameaça soviética e ao terror nuclear que o discurso 

sobre o desenvolvimento estabeleceu – e consolidou – uma estrutura de dominação dicotômica: 

desenvolvido-subdesenvolvido, pobre-rico, avançado-atrasado, civilizado-selvagem, centro-

periferia. Para isso, política e economia se mesclam ainda mais como estratégia central frente a 

todo esse cenário de afronta.  

 Consciente disso, o chefe de estado da primeira potência global Harry Truman em 20 

de janeiro de 1949, em discurso de posse frente ao seu segundo mandato, anunciou que todas 

as sociedades teriam de percorrer a mesma trilha – o que segundo Acosta (2016, p. 45) serviu 

de base para a teoria das etapas do desenvolvimento3 proposta pelo economista norte-americano 

Walt Whiman Rostow4 – ou seja, todas deveriam aspirar uma só meta: o desenvolvimento. 

                                                           
3 A teoria das etapas do desenvolvimento econômico é assim constituída: i) a sociedade tradicional, ii) as 

precondições para o arranco, iii) o arranco, iv) a marcha para a maturidade e iv) a era do consumo em massa. 
Elas constituem um grupo de concepções acerca de como as sociedades evoluem como um todo, vista por uma 
perspectiva econômica, uma forma simplificada de se generalizar a marcha da história moderna.  
4 Walt Whitman Rostow nasceu em 1916, em Nova York. Formou-se em 1936, na Universidade de Yale, obteve 

seu MA em Oxford, 1938 e seu PhD na Universidade de Yale, em 1939. Começou lecionando em Harvard nos 
anos 40 e só deixou em 1961, para assumir posições governamentais importantes. Envolvido com a guerra do 
Vietnã no governo Johnson, abandonou seu cargo para voltar a lecionar, desta vez na Universidade de Texas, 
Austin. Escreveu, dentre outras obras, Politics and the Stages of Growth. 



 

 

 Dado o contexto, a ideologia do desenvolvimento foi sendo concebida, portanto, como 

um instrumento catalisador responsável por alterar acintosamente ações de ordem política, 

social e econômica em estados nações de ossatura moderna.  

 

 Rostow ao projetar o desenvolvimento em etapas reproduz a relação hierárquica ou de 

dominação com os outros países da região. Patente dos estudos acadêmicos norte-americanos 

sobre a modernização das sociedades, sua teoria sustenta a noção evolucionista das sociedades, 

atestando uma tipologia de passagem entre as sociedades tradicionais e modernas. Reflete, 

assim, a visão dicotômica do “outro” como oposto ao “eu”, sendo o primeiro sempre o 

repositório de características consideradas negativas.  

 A promessa de que o “desenvolvimento” erradicaria do mundo a pobreza permanece 

irrealizada em muitas partes do globo, sobremaneira nos países menos desenvolvidos, mesmo 

após duzentos anos de industrialização ocidental e mais de cinquenta anos do 

“desenvolvimento” no Terceiro Mundo. Na verdade, o modelo dominante de desenvolvimento 

em discussão, enfatiza a dimensão econômica, isto é, um crescimento econômico mensurado a 

partir do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. O que vale dizer, em outros termos, que sua 

natureza é essencialmente economicista – ou seja, produtiva, consumista e materialista.  

 Em sua cartilha, Rostow (1966, p. 23) estabelece que:  

 

À proporção em que as sociedades atingiram a maturidade no século XX, duas coisas 

aconteceram: a renda real por pessoa elevou-se a um ponto em que maior número de 

pessoas conseguiu, como consumidores, ultrapassar as necessidades mínimas de 

alimentação, habitação e vestuário; e a estrutura da força de trabalho modificou-se de 

maneira tal que não só aumentou a população urbana em relação a total, mas também 

a de trabalhadores em escritórios ou como operários especializados – consciente e 

ansiosos por adquirir as benesses do consumo de uma economia amadurecida.   

 
 

 Essa maturidade a qual Rostow faz referência simboliza o êxito alcançado pela 

sociedade norte-americana em idos do século XX, diga-se de passagem, a qual classificou como 

a Era do Consumo em Massa – a sua quinta e última etapa.  

 O título de sua obra já denota seu objetivo:  Etapas do Desenvolvimento Econômico: 

Um manifesto não- comunista. Aumento de trabalhadores em escritórios ou como operários 

especializados – conscientes e ansiosos por adquirir a benesses do consumo de uma economia 

aquecida?   

 Sob sua base conceitual também ergue-se o conceito de classes, porém distancia-se 

brutalmente do materialismo histórico, visto que entende a secção histórica das sociedades 

como um processo natural, sendo os abastados os verdadeiros gestores da vida econômica e 



 

 

social. Contudo não devem trazer consigo a sede pelo lucro, nem tampouco o egoísmo tão típico 

das classes dominantes, outrora descritas por Karl Max.  

 Ou seja, há uma sinergia social quase perfeita entre aqueles que dominam e os que são 

dominados, que obscurece todos os conflitos e diferenças sociais em que subjazem, por 

exemplo, os países da América Latina.  

 O surto do Welfare State é a manifestação de uma sociedade cônscia que marchou rumo 

à maturidade técnica. O desfrute da abundância de bens de consumo duráveis: a máquina de 

costura, a bicicleta, utensílios elétricos do lar, automóveis e tantos outros denotam em Rostow 

a virtude capitalista, sacralizando a ideologia do desenvolvimento em etapas.  

 De certo, sua proposta visa mais que glosar a liberdade das nações alheias, seu esforço 

em cooptar mentes tem no Welfare State norte-americano o respaldo necessário para que a 

periferia capitalista se curve a lógica de dominação desenvolvimentista em voga. Para Rostow 

o capital é mais que fruto de um processo histórico, ele é natural, essa é a mensagem.  

 Essa lógica carcerária é tratada de forma crítica por muitos intelectuais latino-

americanos.  Neste sentido, Prebisch foi o principal intérprete das transformações econômicas 

ocorridas na América Latina a partir da crise mundial do início dos anos 1930. (BERNAL-

MEZA, 2005, p. 78) 

 Seu arcabouço teórico original, através do “sistema centro-periferia” (que incluía a 

“industrialização por substituição de importações”), influenciou o pensamento da nova geração 

de economistas latino-americanos no limiar da década de 1950.  

  Então o atraso dos países periféricos não se justifica pela lógica rostowiana. Desde uma 

perspectiva sistêmica centrada em fatores estruturais, o pensamento Presbisch sustenta que as 

características do sistema internacional determinavam em grande medida o comportamento 

externo da região.  

 Nas palavras de Presbich:  

 

Tomé como punto de partida la consideración según la cual el capitalismo periférico 

era parte integrante del sistema mundial, ordenado de acuerdo al esquema pretérito 

de la división internacional del trabalho y de las ventajas comparativas. Capitalismo 

subdisiario, apendicular, subordinado a los interesses de los países avanzados bajo 

el signo de su hegemonia e del império de las leyes del mercado. (BERNAL-MEZA, 
2005, p. 79)  
 
 

 Um capitalismo apendicular no qual fixa os países da periferia ao papel de meros 

exportadores de matéria prima, de baixo valor agregado, ao centro capitalista e importadores 

desses de produtos industrializados com alto valor agregado. O capitalismo destes países 



 

 

avançados era essencialmente centrípeto e segue sendo. “Para lograr este objetivo, la periferia 

tenia que industrializa-se, esto es, fazer em forma deliberada lo que la dinâmica de los centros 

no tería traído espontaneamente”. (BERNAL-MEZA, 2005, p. 80) 

 Ampliando o debate, autores como Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto entre 

1967 e 1968, escreveram um ensaio no qual buscaram oferecer uma nova perspectiva para a 

questão do desenvolvimento ou subdesenvolvimento latino americano. Esforçaram-se em 

demostrar como se dava a relação entre economia, sociedade e política, isto é, oferecer uma 

perspectiva unidimensional no sentido de considerar as ciências sociais como uma só.  

 Concluíram que as sociedades latino-americanas pertenciam ao tipo de sociedade 

tradicional na qual se estava dando o trânsito até uma sociedade moderna cuja dinâmica de 

transição levava implícito um processo complexo de relações entre os grupos, forças e classes 

sociais, e através da qual alguns destes grupos tentavam impor ao conjunto da sociedade a forma 

de dominação que lhe era própria.  Nessa linha, para estudar a situação dada de uma 

determinada estrutura econômica e social era necessário abordá-la desde seu processo histórico 

de formação, analisar as transformações de sua estrutura social e do sistema de dominação, 

posto que ali radicava a verdadeira dinâmica do desenvolvimento. Como os autores explicavam, 

se tratava de “buscar una perspectiva que permitia vincular concretamente los componentes 

económicos y los sociales del desarrollo en la análisis de la actuación de los grupos sociales, 

no sólo de yuxtaponerlos”. (BERNAL-MEZA, 2005, p. 99) 

 A preocupação intelectual que impulsionou o trabalho de Prebisch e seus colaboradores 

foi a teorização de um processo que já vinha ocorrendo desde os anos de 30, em países como 

Brasil e Argentina. Na realidade, a grande depressão mundial afetou de tal maneira as estruturas 

sociais e econômicas dos países latino-americanos que vários destes se lançaram a distintas 

politicas pragmáticas para fazer frente, através da substituição das importações, mas sem 

nenhuma teoria da qual derivasse uma sistematização para as experiências em curso. Segundo 

Bernal-Meza (2005, p. 79) “El aporte Prebisch, en este sentido, seria justamente proveer esse 

marco analítico y teórico fundamental para la posterior “toma de decisiones” y formulación de 

políticas públicas”.  

 Se de conformidade plena que no século XIX Simón Bolívar e seus amigos abriram o 

caminho para a independência política dos países latino-americanos, pode-se dizer que Raúl 

Prebisch, no século XX, foi o responsável por libertar estes mesmos países das ideias 

econômicas oriundas do mundo rico e industrializado da Europa e dos Estados Unidos.  

 No entanto, tanto o pensamento de Prebisch como dos dependentistas em geral não 

foram capazes de romper com o ideal desenvolvimentista tributário da modernidade. Como 



 

 

vimos, a crítica ainda que crucial para desmitificar determinados postulados mantém-se presa 

ao um conceito de desenvolvimento tradicional. O entendimento da escola latino-americana 

sobre a mudança relaciona- mais a ideia de ajuste – isto é, os atores preocupam-se ou em 

melhorar sua posição ou manter seu status quo.   

 

2.2 Desenvolvimento e seus codinomes  

 

 Como visto, a América Latina contribuiu com potentes leituras contestadoras, onde 

destacam-se o estruturalismo e a teoria da dependência. Contudo, estas posturas heterodoxas 

não conseguiram questionar seriamente os núcleos conceituais da ideia de desenvolvimento 

convencional, entendido como progresso linear e expresso em termos de crescimento 

econômico. Cada um desses questionamentos suscitou uma onda de revisões que não puderam 

somar-se e articular-se entre si.  

 Com o crescimento da pobreza no mundo – ou seja, com o malogro da grande teoria 

global do desenvolvimento, começou-se a repensar suas ferramentas e seus indicadores, mas 

não seu conceito. Dessa forma, igualmente, foram apresentadas teorias do desenvolvimento 

com vistas a mitigar as problemáticas estabelecidas, a lista de aproximações teóricas é vasta, 

mas cabe aqui mencionar algumas contribuições.  

 O conceito de “desenvolvimento humano”, baseado principalmente nas ideias do 

economista indiano Amartya Sem, foi proposto nos anos 1990.e possibilitou a criação do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas. Abriu as portas à construção de 

indicadores de diversa índole orientados a ampliar as leituras do desenvolvimento. 

 Diferente do que postula Rostow, o IDH busca medir o desenvolvimento de uma 

maneira mais complexa, entendendo-o não como um aumento da utilidade e da satisfação 

econômica, curvada ao consumo (Welfare State). Busca-se medir o desenvolvimento como 

processo de ampliação das oportunidades e capacidades das pessoas.  

 Nas palavras de Sen (2009, p. 16):  

 

O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de 

desenvolvimento como crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), aumento de 

rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social [...] 

Mas as liberdades dependem também de outros determinantes , como as disposições 

sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de educação e saúde) e os direitos 

civis (por exemplo, a liberdade de participar de discursos e averiguações públicas). 

 

 

 Para o autor, o crescimento econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo, 

tem de estar relacionado com a melhoria de vida dos indivíduos e com o fortalecimento das 



 

 

liberdades. É neste ínterim, que o autor indica serviços de educação e saúde e direitos civis 

como bons exemplos de fatores ou agentes promoventes de liberdades.  

 Outra vertente é o desenvolvimento sustentável, entendido como aquele que permite 

satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer as possibilidades das 

gerações futuras. Este conceito desatou intensos debates, preparando o terreno para alguns 

indicadores e mecanismos de medição da sustentabilidade: débil, forte e, ultimamente, 

superforte. Nesta jornada, construíram-se outros índices, procurando revitalizar o 

desenvolvimento. Por exemplo, o Índice de Capacidades Básicas (ICP), da organização Social 

Watch, propõe uma forma alternativa não monetária de medir pobreza e bem-estar, baseada em 

capacidades básicas indispensáveis para a sobrevivência e a dignidade das pessoas. O índice é 

calculado como a média de três indicadores: mortalidade de crianças (menores de cinco anos), 

saúde reprodutiva ou saúde mãe-criança, que se mede pelo número de partos atendidos por 

profissionais de saúde qualificados; e educação, que se mede com uma combinação da matrícula 

no ensino primário, a proporção de crianças que chegam à quinta série e a taxa de alfabetização 

de adultos. (VICENTE, 2016)  

 Outra formulação muito interessante. é o Índice de Bem-Estar Econômico e Social 

(IBES), proposto pelos americanos Herman Daily e John Cobb em 1989, que corrige o Produto 

Interno Bruto (PIB) por desigualdades, trabalho doméstico e depreciação do capital natural. É 

interessante observar que o índice mostra uma tendência à deterioração em muitos países desde 

1970, justamente muitos daqueles que mostram cifras crescentes de PIB. (ACOSTA, 2016, p. 

63).  

 Todos os esforços citados, por sustentar o conceito de desenvolvimento convencional, 

não renderam frutos esperados. Portanto, a confiança no desenvolvimento – enquanto processo 

planificado para superar o atraso, fissurou-se nas décadas de 1980 e 1990, contribuindo a abrir 

portas às reformas de mercado de inspiração neoliberal. De acordo com Acosta (2016) a busca 

pelo desenvolvimento cedeu lugar às pretensamente todo-poderosas forças de mercado, isso 

porque sem a perniciosa ingerência do estado o desenvolvimento surgiria espontaneamente.  

 O neoliberalismo, porém, não superou a teoria do progresso em suas raízes coloniais, 

pelo contrário, reproduziu e reproduz uma visão rejuvenescida das velhas perspectivas 

hegemônicas do Norte global. No entanto, o neoliberalismo encontrou rapidamente seus limites 

na América Latina – muito antes do previsto por seus defensores, uma vez mais, a partir de 

finais dos anos 1990, os questionamentos ao desenvolvimento convencional, sobretudo em sua 

vertente neoliberal, afloraram com força.  



 

 

 Seu estrondoso fracasso econômico agudizou os conflitos sociais e os problemas 

ambientais, exacerbando as desigualdades e as frustrações. Neste contexto de críticas e 

construções alternativas, os povos indígenas latino-americano ganharam protagonismo, suas 

ideias aquecem o debate político na região, principalmente questionamentos práticos e 

conceituais que se opõem ao desenvolvimento clássico ocidental. (FUSER, 2016, p. 27-38) 

 Redobrou-se a busca por alternativas como reação ao reducionismo de mercado, 

culminado com mudanças políticas em vários países da região, cuja forma mais emblemática 

se deu na Bolívia em 2005, com a chegada de um indígena ao poder do estado, Evo Morales 

Ayma.  

 Morales guarda relação com o fato de que ele não é, obviamente, um produto de si 

próprio, mas sim do empoderamento crescente dos movimentos sociais bolivianos ao longo das 

últimas décadas. Os indígenas bolivianos sempre lutaram por seus direitos, e intensificaram sua 

organização nos anos mais recentes. Os protestos populares voltados principalmente à revisão 

das formas de apropriação dos recursos naturais do país, visando uma melhor distribuição da 

renda aferida com sua exportação, são a chave explicativa para se compreender as 

transformações recentes vividas pela Bolívia.  

 A chamada “Guerra da Água”, ocorrida em Cochabamba, em 2000, e a “Guerra do Gás”, 

a partir de 2002, levaram à reversão de medidas privatizantes (no caso da água) e 

desnacionalizantes (no caso do gás). Acabaram por resultar na renúncia de três presidentes da 

política tradicional e na ascensão de lideranças indígenas e camponesas, como Evo, eleito pela 

primeira vez em 2006. (FUSER, 2016) 

 Como pano de fundo filosófico do seu governo está o conceito de Suma Qamaña ou 

Vivir Bien, que constitui o resgate e a revalorização da cosmovisão indígena. Como visto 

anteriormente pode-se definir o suma qamaña como “vida plena”, ou “viver em plenitude”.  

 O Bien Vivir surge como alternativa ao desenvolvimento convencional. É uma proposta 

civilizatória que reconfigura um horizonte de superação do capitalismo o que não significa – 

como disse Mónica Chuji, indígena e ex-deputada constituinte de Montecristi – “um retorno ao 

passado, à idade da pedra ou à época das cavernas”, e tampouco uma negação à tecnologia ou 

ao saber moderno, “como argumentam os promotores do capitalismo.” (ACOSTA, 2016, p. 77) 

  

 

 

 

 

 



 

 

3. BOLÍVIA: MAIS DE UMA DÉCADA DE MUDANÇA 
 

3.1.  Balanço e perspectivas  

 

 Dois pontos chamam a atenção quando se olha para a Bolívia e sua história. O primeiro 

é o contraste entre a riqueza do território – seus recursos minerais, suas terras férteis – e a 

pobreza material da população. Em 2004, o ano anterior ao da eleição de Evo Morales à 

presidência, a Bolívia apresentava o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo da 

América do Sul. Mais de 63% da população economicamente ativa estava desempregada ou na 

economia informal. Outro traço singular da Bolívia é o grau de exclusão social e política em 

que viveram, até recentemente, os indígenas e seus descendentes – 88% deles se encontravam 

na condição de pobreza. Não se trata apenas da imensa desigualdade material entre ricos e 

pobres – traço comum a toda a América Latina e à periferia do sistema capitalista de modo geral 

–, mas da negação dos direitos formais de cidadania mais elementares.  

 A história da Bolívia é marcada pela instabilidade política crônica. O país já foi palco 

de alguns dos mais tenebrosos acontecimentos políticos da região, sua realidade é caracterizada 

por uma trajetória de incessantes conflitos internos e externos, guerras com países vizinhos 

(Chile e Paraguai) que custaram perda considerável de partes do seu território, incluindo a saída 

para o mar na Guerra do Pacifico vencida pelo Chile. Numa perspectiva comparada à crise 

boliviana, evidencia-se quase sem paralelos. Desde 1825 dos 83 governos, 36 não duraram mais 

de um ano, 37 foram de fato e até o momento nenhum historiador sabe ao certo afirmar a 

quantidade de golpes de estado e intentonas militares. (VIANA, 2016, p. 17) 

 Sendo assim, a importância histórica da eleição de Evo Morales, em 2005, pode ser 

ilustrada por alguns ângulos: como o primeiro indígena eleito a presidência do seu país, como 

primeiro candidato a obter sua eleição diretamente nas urnas desde a redemocratização em 1982 

-  sem necessidade de segundo turno congressual5 e como uma vitória eleitoral reflexo mais ou 

menos direto do grande ciclo de protestos/ mobilizações sociais do quinquênio 2000-2005. 

  Hoje, Morales e seu partido (MAS) hegemonizam a política boliviana, o que contrasta 

drasticamente com o início turbulento do seu governo em 2006. Mas o que significa este fato? 

Como pôde o governo de Morales superar a crônica instabilidade política boliviana e 

estabelecer-se como figural central? Que perspectivas os rodeiam e quais os seus desvio e 

derrotas?   

                                                           
5 De acordo com a constituição de 1967, vigente até a promulgação de uma nova Constituição Politica do Estado 

de 2009, nos casos em que nenhum candidato obtivesse maioria absoluta de votos o presidente seria eleito pelo 
congresso em segundo turno indireto. 



 

 

3.1.1. O MAS e a Social Democracia  

 

 Ao mesmo tempo em que ocorreu a derrocada da “democracia pactuada”6, em que os 

partidos tradicionais revezavam-se no poder na Bolívia, o país viu a ascensão do Movimento 

para o Socialismo (MAS), que culminou na chegada de seu líder, Evo Morales, à Presidência 

da República. Segundo Reis (2013) tal ascensão demarcou opiniões diversas, tais quais: será o 

MAS um partido ou instrumento político capaz de promover uma revolução? Ou um partido ou 

agrupamento populista? 

 De certo, o pacto tripartite boliviano triunfou ao ponto de ser festejado por parte da 

academia baixo o lema de ter sido responsável em assegurar uma estabilidade política-

partidária, mas logrou êxito por colocar na vanguarda ações políticas com baixa responsividade 

e forte clivagem social.  

 Ainda que as situações não sejam idênticas, o MAS, como os partidos social-democratas 

europeus do final do século XIX e início do XX, entrou para a disputa política institucional para 

assegurar aos trabalhadores a representação dos seus interesses, ignorada até então pelos 

políticos já estabelecidos. 

 A social-democracia europeia pôs fim a práxis política eleitoral que se resumia nas 

disputas entre indivíduos notáveis- isto é, pelas camadas economicamente mais abastadas, 

estando as massas completamente alijadas de qualquer tipo de participação. A extrema divisão 

na Bolívia, entre os trabalhadores e indígenas de um lado, e os latifundiários e grandes 

empresários brancos do outro, é uma manifestação de um fenômeno equivalente. (REIS, 2013) 

 Fruto da politização da crescente classe operária industrial, a social democracia europeia 

queria originalmente romper com o capitalismo, entretanto surgiu a questão: as instituições 

políticas de ordem burguesa, como o voto e o parlamento, eram mesmo uma fonte de logro e 

desmobilização da classe operária? ou eram instrumentos potenciais para a instauração de uma 

nova ordem – o socialismo?   

 Entendendo as eleições como instrumento capaz de derrubar o sistema opressor, a 

democracia passou a ser um fim a ser defendido, isso porque os socialistas concluíram que não 

fazia sentido usar a eleição como meio de mobilização de trabalhadores e só. A via eleitoral 

levaria-os ao gozo do exercício legislativo e, consequentemente, diante do poder  e possibilitaria 

                                                           
6 Os partidos tradicionais da Bolívia: Ação Democrática Nacionalista (ADN), Movimento de Esquerda 

Revolucionária (MIR) e Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), acabaram por adotar a pauta neoliberal 
dos anos 80 e 90. Assim, revessavam-se no poder sempre repartido cargos entre si. Tal sistema, em que havia 
lugar apenas  para aqueles que se adequassem à agenda neoliberal, ficou conhecido como “Democracia 
Pactuada.” 



 

 

influenciar no mando de políticas favoráveis à classes trabalhadoras, unindo-as ainda mais. 

Nesse contexto, a participação legislativa tornou paulatinamente paradoxal a adoção de práticas 

insurrecionais, houve então uma secção entre comunistas, os que acreditavam na revolução 

violenta, e os social-democratas, que advogavam contra o uso da força. Estes últimos passaram 

a acreditar que se tal revolução viesse de fato a ocorrer seria uma prova cabal da imaturidade 

da classe proletária europeia, haja vista que uma vez atingida a maturidade política, segundo a 

corrente reformadora, a classe proletária seria eleitoralmente vitoriosa. Sendo assim, 

intelectualmente construída, a opção pela reforma superou a alternativa da revolução, e a social-

democracia começou a pautar-se pelas melhorias gradativas e cumulativas. (REIS, 2013)  

 Essa origem comum dos partidos social-democratas e do movimento sindical – em geral 

com a participação de intelectuais –, bem como essa opção pela democracia e luta por 

democratização são elementos que, salvaguardadas as diferenças cronológicas, não distinguem 

os europeus do MAS boliviano. O MAS sendo um partido eminentemente camponês-indígena, 

sua penetração em meios urbanos era naturalmente mais difícil, todavia se efetivou através da 

intromissão deliberada de intelectuais em seu núcleo dirigente:  

 

O MAS recorreu à figura do “convidado”, personalidades originalmente não 

militantes do partido a quem reservava alguma candidatura importante. O vice-

presidente Alvaro García Linera é o exemplo mais famoso e de mais alta hierarquia, 

mas há muitos deputados, senadores, ou prefeitos que chegaram a postos pelo partido 
[...] (FILHO, 2016, p. 297) 
 
 

 Essa ocorrência inclusiva, além de necessária e proposital, está intimamente vinculada 

ao crescimento e expressão da qual o MAS fora conquistando diacronicamente no campo 

político. Tanto nas eleições de 2002 quanto nas de 2005, o MAS convidou intelectuais para 

comporem a chapa, nada se difere, portanto, das alianças entre talhadores e intelectuais 

recorrente nos partidos social-democratas europeus em fins do séc. XIX e início dos XX. 

Notemos ainda que o MAS em sua trajetória política também optou, em dado momento, em 

planejar estratégias para conquistar o poder político por meios democráticos e constitucionais. 

Como em partidos social-democratas europeus, havia originalmente integrantes revolucionários 

no seio do MAS; porém, o partido aderiu à democracia. Como bem coloca Reis (2013, p. 70):  

 

[...] em um congresso da Central Operária Boliviana (COB), falava-se sobre a criação 

de um “instrumento político” dos camponeses indígenas. Na sessão da Assembleia 

dos Povos Originários, realizada em 1992, Morales defendeu a criação do 

“instrumento político”, um partido que poderia garantir seus acordos com o governo, 

contra o que advogava o grupo indígena radical katarista, que, em defesa da 

autodeterminação dos povos indígenas, colocava-se contra qualquer tipo de 

participação sob as regras de um Estado que ainda considerava colonial e colonizador.  



 

 

 
 

 A despeito da heterogeneidade do MAS e por, de certo, possuir muitos dirigentes que 

criticam a “democracia burguesa” não podemos estigmatizar o partido como dotado de uma 

postura antissistêmica – ou melhor, que queira ou queria derrubar o regime vigente, mesmo que 

este seja democrático, a força para impor seu programa de governo.   

.  Além disso, o MAS, a despeito de um eventual discurso anticapitalista, adota e inclui 

em seu Plan Nacional de Desarrollo – PND-B (2006-2011), por exemplo, uma posição 

tipicamente socialdemocrata no eixo sócio-econômico, de prioridade para a redução do 

desemprego, políticas de redistribuição de renda para combater a pobreza, investimento em 

infraestrutura e ampliação da participação do Estado na economia, por meio de empresas 

estatais ou de controle da ação privada 

 Analisemos o excerto abaixo:  

 

La historia de Bolivia, al igual que la de Latinoamérica, se encuentra marcada por 

el colonialismo y el neoliberalismo, que impusieron sobre nuestras culturas una 

forma de civilización ajena que dieron lugar a una larga historia de dominación y 

exacción económica, sustentada en un patrón de desarrollo primario exportador, 

coacción que se extiende a las exclusiones culturales, sociales y políticas. [...] El 

desmontaje y la construcción, en el corto plazo, plantean el fortalecimiento de un 

Estado promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor de riqueza y 

oportunidades, produtor en unos casos de manera directa y en otros como sócio 

mayoritario, e impulsor de la convivencia entre la economia comunitaria y privada. 

 

 

 A maior presença do Estado no programa econômico do MAS faz parte de sua forte 

adesão à estratégia social-democrática, e não se trata de um rompimento instantâneo com o 

capitalismo, ao menos não a curto ou médio prazo. O ideólogo e co-piloto de Evo Morales, o 

vice-presidente Alvaro García Linera, propõe um “capitalismo andino”, que se contrapõe ao 

neoliberalismo, mas aposta em uma economia moderna e industrial vinculada à economia 

global, combinando-a com a economia andina comunitária e a amazônica; tal proposta seria 

concebida como uma etapa intermediária no caminho do socialismo. Ademais, o governo da 

Bolívia declarou que investidores externos são bem-vindos e têm garantias para obtenção de 

lucros “razoáveis”, mas devem ser “sócios” e não “patrões” dos bolivianos. (REIS, 2013, P. 79) 

 Sobre seu rótulo populista. O populismo seria um fenômeno político que teria assumido 

muitas facetas na América Latina, o que torna complexo ser conceituado de tal forma que 

englobe toda sua diversidade.  No entanto, tendo como baliza o pensamento de Prado (1981, p. 

11) se faz uma análise preliminar especifica do contexto boliviano, abandonando-se o estudo 

do populismo geral. A classificação de um partido como populista está normalmente ligada à 



 

 

ausência de um partido efetivo, que seja mais do que um apêndice de seu líder, e a uma 

mobilização vertical de massas populares com pouca ou nenhuma autonomia. O MAS não 

apenas é um partido efetivo como não mobiliza massas passivas. (REIS, 2013, p. 74). Observa-

se que os principais movimentos sociais do quinquênio 2000-2005, que sem dúvida abriram as 

portas para uma nova história da Bolívia, não ocorreram em decorrência de uma mobilização 

deliberada de cima para baixo, muito menos fora encabeçada pelo MAS, pelo contrário – ou 

seja não ocuparam papel de destaque. As convulsões sócias na Bolívia não carecem de pouca 

ou nenhuma organização autônoma.  

 A história recente da Bolivia reafirma isso. Não apenas as massas mobilizadas pelo 

MAS têm forte organização autônoma, como essa mobilização não é vertical. Isso ocorria na 

Bolívia na época seguinte à Revolução de 1952, quando o MNR promoveu um modelo de 

“cidadania tutelada”, mas não é o caso do governo de Morales e de seu partido.  

 Evo Morales está distante de ser um governo personalista e apartidário, cuja liderança 

carismática é oriunda da classe alta ou média e que fazem reformas desrespeitando as leis 

vigentes. E apesar de sua popularidade e importância para o partido de raízes heterogêneas, não 

conduz um projeto de cunho personalista, de conquista de poder pessoal. 

   

3.1.2. Do empate catastrófico a hegemonia do MAS 

 

 Não restam dúvidas que a primeira vitória eleitoral de Evo Morales, que marcou sua 

ascendência como chefe de estado, é tributária tanto dos desarranjos do tabuleiro político 

boliviano, bem como do cenário de recorrência convulsiva vividos pela sociedade civil ente os 

anos de 2000 a 2003.  

 Segundo Ayerbe (2008, p.40), a democracia neoliberal entra em colapso:  

 

Funciona com baixo índice de participação, e os partido políticos não conseguem 

representar os interesses da maioria empobrecida, um índice significativo de crise de 

representação e das organizações partidária neoliberal [...] As reivindicações das 

grandes massas populares por melhores condições de vida e pela reprodução da força 

de trabalho se exercem fora do sistema politico-partidário, as massas populares 

pressionam diretamente o estado [...]  
 
 

 Nesse contexto, as jornadas de outubro de 2003 mudaram o cenário político da Bolívia, 

com a introdução de ao menos quatro elementos novos. Em primeiro lugar, a insurreição 

popular contra o presidente Gonzalo Sánchez de Lozada confirmou e fortaleceu a disposição 

de grande parte da sociedade boliviana em defender a qualquer custo os seus recursos 



 

 

econômicos naturais, endossando uma tendência que já vinha se manifestando, em intensidade 

crescente, desde a Guerra da Água em Cochabamba, no ano 2000. Em segundo lugar, o 

desenlace vitorioso da Guerra do Gás deixou evidente que tinha se tornado impossível tomar 

decisões políticas de alcance nacional à margem da vontade popular. Uma terceira 

consequência foi o aprofundamento da crise dos partidos políticos tradicionais e da própria 

institucionalidade estabelecida – o Congresso, o Judiciário e o Executivo, visto que:  

 

El Parlamento ya no era un escenario de debate político, sino que estaba expropiado 

por el Ejecutivo; a su vez, el Ejecutivo estaba expropiado por los lobbys de empresas 

extranjeras y un núcleo político duro; y, a su vez, este núcleo se encontraba 

expropiado por la inversión extranjera y un par de embajadas que definían la 

situación del país (LINERA, 2008, p. 26) 
 
 

 O pacto entre os partidos pró-neoliberalismo, que havia garantido desde 1985 a 

governabilidade em um país recordista em golpes, desmantelou-se de modo irreparável, ao 

ponto de levar facções do núcleo dominante da política boliviana a buscar, em momentos, 

críticos, a aliança com as forças revolucionárias.  

 Se bem que nem Morales nem seu partido Movimento ao Socialismo (MAS) tenham 

desempenado papel de destaque em nenhum dos momentos mais críticos das mobilizações, 

conseguiram se posicionar de modo a reunir com credibilidade as esperanças de mudança e 

canalizá-las institucionalmente nas eleições antecipadas de 2005. (FILHO, 2016, p.296)  

 Em grande medida a oferta eleitoral do MAS tinha na agenda de outubro7 seu núcleo 

base e o seu novo governo começaria a implementá-la com a nacionalização dos 

hidrocarbonetos em maio e a convocatória a Assembleia Constituinte em julho de 2006.  

 Entretanto, a primeira fase do governo de Evo Morales (2006-2009) foi tingida por 

graves conflitos com a oposição minoritária que a partir do seu controle do senado e dos 

governos departamentais da chamada Meia-Lua (Pando, Beni, Tarija e Santa Cruz) se 

entrincheirou em uma posição defensiva com a qual buscava se opor a praticamente todas as 

propostas de reforma do governo. Sua quase única agenda propositiva consistia na 

descentralização administrativa com adoção de autonomias departamentais. O governo do 

presidente Evo Morales viu na Assembleia Constituinte a possibilidade de armar uma grande 

reunião coletiva de todas as forças sociais do país. Através dela se cristalizava o primeiro passo 

para erguer um novo estado, para ancorar nas instituições e nas relações de mando duradouro 

                                                           
7 Carlos Mesa assumiu a presidência da Bolívia em 2003, apresentou três compromissos que correspondiam 

àquilo que ficou denominado agenda de outubro: i) rever a lei dos hidrocarbonetos, II) realizar referendo sobre 
o tema dos hidrocarbonetos, iii) aceitar o pedido da oposição de convocar uma Assembleia Constituinte. 



 

 

do estado a nova correlação de força alcançada pelo movimento indígena-popular pertencentes 

o ciclo de mobilizações do quinquênio 2000-2005 (LINERA, 2010, p.140) 

 A Assembleia Constituinte pareceu em muitos momentos ter ingressado num beco sem 

saída, o confronto entre o governo e oposição pareciam conduzir o país a uma guerra civil com 

possibilidades de desagregação territorial. Afinal, “la derecha no estaba dispuesta a ser incluída 

en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritária y dirigida, y optaba por la 

conflagración territorial” (LINERA, 2010, p. 140). A situação ingressava, assim, num quadro 

político que Linera (2010, p, 140) caracterizou, utilizando uma expressão do intelectual 

marxista italiano Antonio Gramsci, como um “empate catastrófico”. Isso significa um 

prolongado período de impasse na luta de classes, em que nenhum dos dois blocos político-

sociais em disputa (a maioria popular boliviana, sob a liderança das entidades indígenas e 

camponesas, de um lado; e a coligação neoliberal ligada à elite agrário-exportadora, do outro) 

é capaz de obter uma vitória decisiva que lhe permita conduzir o país em um rumo definido.  

 Dada a conjuntura irretroativa da direita inferior, a luta pelo poder se aproximava para 

o enfretamento bélico, na medida que em última instância, o poder do estado é a coerção. Isto 

é o que Linera (2010, p. 140) classificou como “El punto de bifurcación”: 

 

O momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho anos atrás, se resuelve ya sea 

mediante una restauración del viejo poder estatal, o bien mediante la con- solidación 

del nuevo bloque de poder popular. Es el momento de inicio dei nuevo orden estatal. 

Y todo ello mediante el despliegue, medición o confrontación de fuerza desnuda de 

los dos bloques polarizados. El punto de bifurcación es el momento excepcional, de 

corta duración, primário, pero decisório, en el que el "príncipe" abandona el lenguaje 

de la seducción y se impone por sus tácticas bélicas de coerción. 

 

 

 A solução de tal empate deu-se favorável ao governo do MAS por uma série de fatores. 

Dentre tantos, a direita, em agosto 2008, apostou em uma eventual derrota da situação no 

referendo revogatório, o que lhe daria alguma legitimidade democrática. O tiro saiu pela culatra, 

o governo aumentou sua aceitação de 54% para 67% do eleitorado. E, além de não entenderem 

a atual conjuntura de dominação política do MAS, tomaram instituições, atacaram a polícia, 

saquearam órgãos públicos em quatro departamentos, desarmaram soldados, tomaram 

aeroportos – ou seja, lançaram-se a violência. O que, sobremaneira, deu justificativa moral ao 

estado para uma resposta contundente, um medonho desgaste que chancela na história recente 

da Bolívia, o assassinato de indígenas e camponeses pela oposição conhecido como a massacre 

de Porvenir, em Pando, 2008. 



 

 

 A partir daí o MAS se converteu no centro da politica boliviana que, além disso, seria 

deslocado para a esquerda depois de duas décadas de democracia pactuada sob hegemonia 

ideológica neoliberal.  

 Temas como o controle estatal sobre os hidrocarbonetos, por exemplo, deixaram de ter 

qualquer potencial controverso, as eventuais críticas da oposição sobre o assunto giravam em 

supostas incompetências do governo no manejo do setor ou a incapacidade de avançar até a 

industrialização ou exploração de novas áreas, mas não sobre se o estado devia ou não ocupar 

o papel que ocupa.   

 

3.2. Socialismo Comunitário 

 

 Tendo em vista o reconhecimento constitucional de uma economia plural constituída 

por várias formas de organização econômica comunitária, estatal, privada e sóciocooperativa, 

as definições ideológicas com relação às metas oficiais foram várias.  

 O vice-presidente Alvaro Garcia Linera definiu o modelo em curso como nacional-

produtivo - nos marcos do “capitalismo andino”, mas, logo depois, sem perder o conteúdo, o 

denominou de socialismo comunitário, alinhando o nome à formulação de Evo Morales, logo 

após sua vitória eleitoral em 2006.  

 Para além das palavras, o eixo do projeto político de Morales é recolocar o Estado na 

economia.  

 Ou seja, nas palavras de Linera (2015, p. 63):  

 

Hemos nacionalizado recursos naturales devolviendo a los Estados del continente la 

base material de la soberanía extraviada; hemos distribuído la riqueza entre los más 

necesitados, creando Estados sociales protectores y equitativos; hemos dinamizado y 

diversificado la economía, apuntalando la creatividad de los productores; millones 

de jóvenes han accedido a la educación escolar y universitaria y otros tantos al 

empleo, renaciendo en sus espíritus la esperanza de unas patrias dignas. 

 

 

 Segundo Stefanoni (2010, p. 123) a meta era obter o controle de 30% do PIB e, para 

isso, a medida principal do governo foi a nacionalização dos hidrocarbonetos, em 1º de maio 

de 2006, fazendo subir a popularidade do presidente a 80%. Com a nacionalização, obrigaram-

se as empresas transnacionais a firmar novos contratos e o Estado passou a determinar os 

volumes e preços de exportação, além de retomar o controle de toda a cadeia produtiva através 

da refundação da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e da 

nacionalização de refinarias e gasodutos. Isso tudo contribuiu para que o governo conseguisse 

um superávit fiscal, num contexto de altos preços internacionais de matérias-primas, recursos 



 

 

com os quais se financiam, como mencionado, as políticas sociais. Contudo, um dos golpes 

mais sérios sofridos pela estatal petroleira desde 2006 foi a corrupção, principalmente o 

episódio protagonizado pelo seu ex-presidente e ex-homem forte do MAS, Santos Ramírez. 

preso, acusado de firmar contratos milionários com empresas fantasmas e cobrar grandes 

propinas pela construção de uma unidade separadora de líquidos (STEFANONI, 2010, 146-

147) 

 Todavia, o que há de destaque foi a dureza com que o governo respondeu à notícia: de 

maneira imediata exonerou Ramirez do cargo da empresa e apoiou publicamente as 

investigações pelo Ministério Público. Rompendo assim o velho costume dos partidos 

tradicionais em ocultar os atos de corrupção dos seus militantes.  

 Diante do fato, ciente de que a ampliação do estado nas ações económicas, torna-o 

vulnerável a atitudes ímprobas, Linera (2010, p. 147), discorre:  

 

nosotros decidimos dar uma nueva señal: en el gobiemo y ante los intereses del pueblo 

no hay amigos, no hay familiares, no hay militantes, no hay compadres ni 

compaseros. Hay servidores o corruptos, y estos últimos deben ir a la cárcel sin 

consideración alguna. No podemos permitir ni un atisbo de error o sospecha en el 

núcleo dirigente. 

 

 

 Mas é a figura do estado que conduz o desenho da nova matriz produtiva. O estado 

descolonizado que controla o excedente económico para o desenvolvimento ampliado da vida 

humana. Isto implica que assumir o rol produtor e distribuidor da riqueza nacional, ao mesmo 

tempo que cumpre seu papel diretor da atividade econômica.  

 Uma outra definição importante sobre conceito de socialismo comunitário recai na 

questão das identidades. Vejamos:  

 

Las identidades pueden llegar a consolidarse y complementarse enriqueciéndose 

mutuamente, para eso es necessário considerar la diversidad cultural de los grupos 

humanos como una construcción social, a fin de establecer vínculos e intercâmbios 

culturales que permitan superar la visión de la identidade como un hecho de 

confrontación con los demás. Para eso es necesario articular los elementos relevantes 

y definitorios de las identidades colectivas –como los vínculos de sangre, el color de 

la piel, el lugar de nacimiento, los rasgos físicos, la lengua y la vestimenta– de manera 

que éstos sean comprendidos, respetados y conjugados de forma enriquecedora 

convirtiendo la diversidad en un factor de cohesión social y no de separación y 

enfrentamiento. (PND-B, 2006, p. 15) 

 

 

 Assim, o Socialismo Comunitário nasce tributário dos novos paradigmas do Estado 

Plurinacional da Bolívia, rompe com os preceitos do direito moderno. Nesse, todos os grupos 



 

 

sociais devem se conformar aos valores expressos em suas constituições em termos de direito 

de família, de propriedade e sistema econômico. É, por assim dizer, uniformizador.  

 

  Enquanto a isso, Magalhães (2012, p. 46) relata:  

 

O constitucionalismo nasceu liberal (logo, não democrático) com o objetivo de limitar 

o poder do Estado frente aos direitos de homens, brancos, proprietários e ricos. A 

liberdade individual, fundada na propriedade privada, passa a ser a essência do novo 

ordenamento jurídico. Constitucionalismo significa segurança, e segurança é expressa 

no constitucionalismo pela busca de estabilidade econômica e social por meio da 

pretensão de permanência da constituição.  

 

 

 Uma característica do direito moderno é a negação da diferença, a morte da diversidade. 

Os Estados- Nação foram erguidos sobre o grito da identidade, essa de natureza unívoca, 

uniformizadora e excludente.  Na América Latina, os estados nacionais se formam a partir das 

lutas pela independência no decorrer do século XIX. Um fator comum nesses estados é o fato 

de que, quase invariavelmente, estes novos estados soberanos foram construídos para uma 

parcela minoritária da população de homens brancos e descendentes dos europeus. 

(MAGALHÃES, 2012, p. 32) 

 A proposta de consolidação e complementaridade das identidades é fundamental, a base 

do que realmente pretende-se chegar – ao Socialismo Comunitário. Um aporte que se inicia 

com a construção de textos, hábitos e práticas que permitam descolonizar, quer dizer, que 

permitam acabar com a hegemonia de uma fração social acostumada a mandar e impor sua 

dominação.  

 Mas o pano de fundo desse modelo produtivo é o capitalismo de estado. O projeto em 

voga se assemelha em muito às políticas econômicas dos anos 50 -a começar pelo imaginário 

industrialista. Sob forte convicção, o governo de Evo Morales pôs em prática o desejo de 

criação de várias fabricas estatais: Papelbol8, a Lacteosbol9, a Cartonbol10l, a Azurcabol11. 

Nisso, ainda inclui seu mais ambicioso projeto desenvolvimentista: a compra de um satélite de 

comunicações da China, batizado de Túpac Katari em homenagem ao líder aymará 

                                                           
8 PAPELBOL é uma empresa estatal de referência na indústria de papel no país, com liderança no mercado de 

papel de escrita e derivados a nível nacional. 
9 LACTEOSBOL é uma empresa estatal com o principal objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos e 

outros produtos relacionados.  
10 CARTONBOl é uma empresa estatal que produz e comercializa, de forma sustentável, papelão ondulado e 

derivados. 
11 AZURCABOL é uma empresa estatal cuja finalidade está voltada para a produção e comercialização de açúcar 

no pais.  



 

 

anticolonialista, por um montante de 300 milhões de dólares. Rodovias, ferrovias, redes 

elétricas, hidrovias complementam esse projeto com forte demanda social.  

 Ler o processo atual vivido pela Bolívia é entender que está em curso muito mais que 

uma ruptura ideológica, é interpretá-lo a partir de um sentimento de desejo e mudança. A 

Bolívia é capitalista, o socialismo comunitário representa o esforço de um desenvolvimento 

particular no âmbito do desenvolvimento geral do capitalismo, pois “Socialismo tampoco es un 

decreto, porque eso sería reducir la acción colectiva del pueblo a una decisión administrativa 

de funcionarios públicos.” (LINERA, 2015, p. 68) 

  

4. BIEN VIVIR: UM PARADIGMA EM CONSTRUÇÃO 
 

4.1. Por que o Bien Vivir? 

 

 Nos últimos anos a irrupção de lutas, reivindicações e propostas de diversos 

movimentos sociais latino-americanos frente ao neoliberalismo, a forma mais desenvolvida e 

implacável de acumulação do sistema capitalista, tem revelado a necessidade de construir novos 

paradigmas que nos permitam impulsionar profundos processos de mudanças rumo à 

construção de sociedades mais justas, capazes de gerar alternativas desde sua própria 

diversidade e em democracia.  

 Acosta (2016) afirma que o conceito de “desenvolvimento” tem entrado em profundo 

declínio e as inumeráveis receitas para alcançá-lo - concebidas desde uma perspectiva de 

progresso e modelo a seguir – indubitavelmente engendrou crises históricas de múltiplas 

dimensões.  

 O ponto medular da teoria do Bien Vivir encontra-se no campo da crítica ao 

desenvolvimento contemporâneo. Conforme Gudynas (2011, p.1) questionam-se, por exemplo, 

a racionalidade do desenvolvimento atual, sua ênfase nos aspectos econômicos e no mercado, 

sua obsessão pelo consumo e o mito do progresso ilimitado.  

Os debates globais só reforçam essa visão de mundo. Acosta (2016, p. 80) relata que no 

mundo ocidental capitalista, o funcionamento da economia (desenvolvimento) da própria 

sociedade se baseia na premissa de que o melhor nível social possível (bem-estar/viver melhor) 

se alcança deixando em liberdade (valor fundamental) cada indivíduo na busca da realização 

pessoal (a negação do outro) em um ambiente de competição (mercado) a partir da defesa 

irrestrita da propriedade privada, fundada num paradigma do “eu-sem-nós”.  

Na contramão dessa lógica, a filosofia andina do Bien Vivir vem propor a superação 

total do tradicional conceito de desenvolvimento ao revelar seus erros e suas limitações no que 



 

 

tange a essas diversas teorias transformadas em enteléquias que regem a vida moderna em 

grande parte da humanidade. 

Acosta (2016, p. 26) nos fornece linhas gerais nas quais regem o princípio do Bien Vivir, 

uma utopia calcada em novas formas de pensar e agir, tratando a relação Homem-Pachamama 

a partir de uma perspectiva relacional e não de dominação. O homem no centro, ou melhor, o 

humano ao centro, é a partir daqui que se tenta retirar uma visão predominante de mercado tão 

cara às sociedades. Isto é, deslocar o conceito de mercado do eixo das sociedades ocidentais 

modernas, ao passo que, em sua substituição, a solidariedade, quão valor básico de uma nova 

economia, passa a dar ritmo a essa inovadora conjuntura, baseada na relação harmoniosa entre 

o homem e a Pachamama.  

Ora, usufruímos então de uma falsa sensação de bem-estar, ou seja - um pseudo bem 

viver, esse vinculado à ideia de consumo, pois viver bem em sociedades ocidentalizadas implica 

na sede humana de cada vez mais acumular riquezas, gerar capital, ter propriedades, viajar, 

frequentar estabelecimentos comerciais, shoppings centers, restaurantes, cinemas e tantos 

outros mais, tudo isso imbricado a lógica de mercado, onde vigora a competição, estimula o 

“desenvolvimento” e promove o imaculado “progresso”.  

Assim, podemos afirmar que nós indivíduos vivemos um cárcere mental/cognitivo, onde 

o ethos do progresso está intimamente entrelaçado com as posturas culturais da própria 

modernidade, a qual molda as mentes humanas. Fanon (2008, p. 263) estabelece que os 

indivíduos em suas bases psíquicas possuem a capacidade de internalizar as estruturas sociais, 

para isso há uma necessidade de elucidar imediatamente as realidades sociais e econômicas nas 

quais vivem, visando efetivar um processo de desalienação/descolonização. Daí a importância 

de resgatar/elucidar a filosofia andina do Bien Vivir.  

Nesse aspecto, Fanon promove suas análises psicológicas baseadas em sócios-

diagnósticos, uma vez que, por exemplo, entende a alienação do negro, diante da cultura 

europeia, não apenas como uma questão individual e sim um fenômeno socialmente construído, 

isto é, estrutural, que opera como um importante mecanismo do colonialismo12, então esclarece:  

 
La alienación/colonización de los negros no es reducible al plano individual. La lucha 

descolonizadora de los negros se efectúa simultaneamente contra dos niveles: el nível 

psíquico individual e nível macro estrutural de los processos sociales. [...] Cualquier 

                                                           
12 Frantz Fanon é autor do livro Piel negra, mascaras blancas, primeiro das quatros obras publicadas em  seus 36 

anos de vida, com uma carreira de escritor iniciada aos 26 anos o livro trata a fundo sobre o tema da identidade 
negra e exerce uma poderosa influência sobre os movimentos dos direitos civis e anticoloniais, aponta para a 
diferença singular existente entre o racismo epidérmico, nítido aos olhos humanos  e um racismo estrutural, esse 
último usado como ferramenta de dominação frente aos anseios predatórios da sociedade capitalista moderna 
os quais gravitam a níveis de cognição humana.     



 

 

liberación unilateral que priveligie solamente uno de los niveles es incompleta, y el 

error más grave  es crer em su automática interdependência, es dizer, creer que 

resolviendo um nível automaticamente se resuelve  el outro [...] (FANON, 2008, p. 
264) 
 
 

Vejamos, assim, que há um modus operandi análogo ao do racismo, ou seja, algo 

estrutural que gravita ideologicamente na psique das pessoas e as aprisionam em celas não 

perceptíveis aos seus próprios olhos, é, por assim dizer, a definição de desenvolvimento 

ocidental, enquanto ação que edifica a noção moderna de bem-estar.  

Devemos ressignificar o binômio tradicional de “progresso/desenvolvimento” já 

exaustivamente tratado, é questão primeira para ultrapassar as limitações desta concepção 

desenvolvimentista moderna.  

Limitações? Sim, afinal quantos países têm buscado conscientemente o 

desenvolvimento como progresso? Quantos têm alcançado? A segunda pergunta é fácil de 

responder - quase todos. Contestar a terceira tampouco apresenta maior dificuldade - poucos. 

Então, na realidade o que se observa no mundo é um “mau desenvolvimento”, de alcance 

generalizado, existente inclusive em países considerados desenvolvidos. A tese é pertinente, 

uma vez que:  

 

Es muy común sostener que un país se desarrolla si crece su economía, y en particular 

si aumentan las exportaciones o las inversiones. En muchos casos, los PBI se han 

incrementado y las exportaciones se han disparado, pero poço o nada se ha mejorado 

encuanto a las condiciones sociales y ambientales. A pesar de ello, es la postura del 

desarrollo clássico sigue vigente, y a su vez expresa una firme creencia em el 

progreso y la evolución lineal de la historia. Sus ejemplos clássicos residen en 

considerar a los países latinoamericanos como “subdesarrollados” que deben 

avanzar por sucesivas etapas imitando la trayectoria de las economías 

industrializadas. (GUDYNAS, 2011, p.3) 

 

 

De fato, não há como negar que o desenvolvimento capitalista tenha demonstrado um 

grande potencial produtivo, e ter logrado êxito a largos passos no que se refere aos segmentos 

tecnológicos, sem precedentes e às vezes substanciais à vida, e inclusive reduziu a pobreza em 

vários países. Borón (2012, p.16) rebate: “No se puede inventar el agua, o el petróleo, o los 

minerales” – isto é, mesmo após todo êxito cientifico-tecnológico, logro da sociedade moderna-

capitalista, não se é capaz de reempregar ou reparar os danos causados aos ecossistemas, haja 

vista que suas formações decorreram de milhões de anos e são insubstituíveis.  

Indubitavelmente, há uma crise ecológica provocada por uma iniquidade histórica, onde 

se coloca no epicentro das discussões a necessidade de se mostrar que as formas de produção 



 

 

contaminantes, o extrativismo, a mega urbanização, devem ou não serem consideradas como 

um êxito indiscutível da civilização ocidental capitalista. O capitalismo enquanto “economia-

mundo13” transformou a natureza em uma fonte de recursos aparentemente inesgotável- o que, 

como sabemos não é sustentável.  

Nesse cenário, o Bien Vivir estabelece uma ruptura epistêmica histórica ao propor a 

transição de uma concepção antropocêntrica para uma sócio-biocêntrica. Em outras palavras, 

ataca as ideias vertebrais do desenvolvimento moderno, onde o homem moderno dotado de 

razão em pleno gozo da liberdade apreende, ressignifica e explora os códigos da natureza, 

subjugando-a em prol do “progresso.”  

Como pode ser taxado de progresso aquilo que cliva o homem da natureza? Quanto a 

isso, Acosta diz:  

 
 [...] E o ser humano, com suas formas de organização social antropocêntricas, 

posicionou-se figuramente fora dela. Chegou-se a definir a Natureza sem considerar 

a humanidade como sua parte integral. Foi uma espécie de corte do nó górdio da vida 

que une a todos os seres vivos em uma única Mãe Terra. Assim abriu-se caminho para 

dominá-la e manipulá-la. (ACOSTA, 2016, p. 1001) 
 
 

Ou seja, o homem em nada se diferencia dos elementos da natureza. O Bien Vivir rompe 

essa base epistêmica ao estabelecer uma relação horizontal entre ambos, porquanto os minerais, 

as espécies animais, a vegetação, o ar, a água, a terra, o fogo e etc. todos possuem o mesmo 

valor ontológico. O humano - ele - só é mais um integrante desse universo místico. Assim, a 

atual realidade de dominação do homem foge à episteme nativa, retira-o do conjunto, 

hierarquiza-o, pondo-o em condições de ser superior o que se justifica pelo dogma da 

modernidade ocidental – da razão em busca pelo progresso!  

Estamos todos fadados a deixar de existir, inclusive a lógica desenvolvimentista em 

voga, que se contradiz em suas próprias bases. Conforme Acosta (2016, p. 119) ela também 

ruirá: 

 

A economia deve submeter-se à ecologia. Por uma razão muito simples: A Natureza 

estabelece os limites e alcances da sustentabilidade e a capacidade de renovação que 

possuem os sistemas para autorenovarem-se. Disso dependem as atividades 

produtivas. Ou seja: Se se destrói a natureza, destroem-se as bases da própria 

economia.   

 

                                                           
13 Economia-mundo é um conceito defendido por Imannuel Walersthein. Para ele o moderno sistema mundial 

toma a forma de uma economia mundo capitalista, que teve sua gênese na Europa do Séc. XVI, implico a 
transformação do modelo de produção feudal num sistema qualitativamente diferente - Sistema Capitalista - 
que desde então tem se estendido geograficamente até abarcar todo globo.  É um autor que se posiciona contra 
a globalização 



 

 

 

 Ainda nessa seara, Borón (2012, p. 114) nos adverte sobre os riscos e consequências 

dessa irresponsável lógica desenvolvimentista - depredatória dos bens da natureza, uma vez que 

seus recursos são rapidamente transformados em dejetos pela irracionalidade de um padrão de 

consumo que estimula a mudança incessante, a rápida renovação dos bens e a acelerada 

obsolescência. O que faz da natureza o seu destino irrevogável, um expurgo natural compostos 

pelo ar, a agua e o solo. No mais, são os países pobres do Sul, que não logram, e jamais 

lograram, ascender a riqueza ou os níveis de consumo do Norte, são obrigados a carregar com 

os custos ambientais desencadeando uma desigual relação a qual denominou como 

“imperialismo ecológico”. 

Países como Equador e Bolívia se lançaram na vanguarda dessa luta e visam refundar 

seus estados a partir de suas novas formulações constitucionais, onde o meio ambiente se 

apresenta como a Mãe Terra e, em virtude do novo marco normativo, quão inédito sujeito de 

direito – a Pachamama. A nova categoria Natureza-sujeito tem o condão de estender a 

personalidade jurídica aos entes naturais, essa corrente regional - por enquanto – atesta a 

insuficiência da linguagem do direito constitucional moderno no Séc. XXI na América Latina.  

Mas enquanto uma corrente filosófica em construção, que rompe drasticamente com os 

supostos básicos da modernidade e da civilização capitalistas, responsáveis por cinco séculos 

de história, países como Equador e Bolívia serão capazes de lograrem significativos resultados?  

Borón (2012, p. 146) reconhece a importância do projeto equatoriano/boliviano, mas 

nos chama atenção para a gravidade do desafio: 

 

[...] Si a Unión Soviética y China, para hablar de los ejemplos más rotundos, fueron 

incapaces de construir el socialismo al margen de la ecuacion internacional que 

plantearon Marx e Engels desde sus primeros escritos, podrian países mas débiles 

como Bolivia y Ecuador tener êxito em su proyecto de refundación civilizatória em 

um corto período de años em um ambiente tan desfavorable como signado por la 

agressiva decadência del poder imperial? Podrían estos países avanzar 

resueltamente en una propuesta que, desde el punto de vista civilizatório, es más 

radical aun que o socialismo productivista encarado por la Unión Soviética y China, 

al margem de una sintonia com los demás países de la región, o por lo menos de su 

entorno geopolítico imediato? 
 

 

 O Bien Vivir é um início de uma longa caminhada, cheia de obstáculos e resistência, 

pois supõe uma enorme redistribuição do poder econômico e social. Portanto, é essencial que 

haja um assaz comprometimento, principalmente, dos países da região, a fim de dar 

sustentabilidade àquilo que consideramos como o embrião de uma nova matriz societária pós-

capitalista.  



 

 

O que se ratifica nos dizeres de Acosta (2016, p. 66 e 69): 

 

O Bien Vivir não pretende assumir um papel de um imperativo global, como se 

sucedeu com o desenvolvimento em meados do século 20. O Bien Viver é, por um 

lado, um caminho que deve ser imaginado para ser construído, mas que por outro já é 

uma realidade. [...] Quando falamos do Bem Viver, propomos, primeiramente, uma 

reconstrução utópica do futuro a partir da visão andina e amazônica. No entanto, esta 

aproximação não pode ser excludente ou produzir visões dogmáticas. Deve 

complementar-se e ampliar-se, necessariamente, incorporando outros discursos e 

outras propostas provenientes de diversas regiões do planeta espiritualmente 

aparentadas em sua luta por uma transformação civilizatória. 

 

 

 Mas será mesmo possível implementar outro ordenamento social dentro do capitalismo? 

Estamos falando num ordenamento social erguido no princípio dos direitos humanos e dos 

direitos da natureza, inspirado na solidariedade e reciprocidade. Dentro do capitalismo isso é 

impossível. (Borón, 2012, p. 120). Apenas colocar o Bien Viver na Constituição não será 

suficiente para superar um sistema que é, em essência, a civilização da desigualdade e da 

devastação. Isso, no entanto, não significa que o capitalismo deve ser totalmente superado para 

que, só depois, o Bien Vivir possa se tornar realidade. Valores, experiências e práticas do Bien 

Vivir continuam presentes, como tem sido demonstrado ao longo de cinco séculos de 

colonização constante. 

 A Bolívia até pouco menos de dez anos possuía o triste dote de país mais pobre da 

América do Sul, composto por mais 62% de indígenas, dotados de forte clivagem étnica, 

política e social. Seria justo pessoas que não guardam a menor relação com elas ainda as 

governarem? 

 Borón (2012) assume a posição da revolução social ao afirmar que o Bien Vivir não é 

realizável frente ao sistema capitalista. Até que ponto sua colocação respeita o movimento 

diacrônico da história? Que tipo de revolução propugna frente a utopia do Bien Vivir? Será 

mesmo possível as massas dominadas capazes em pleno século XXI de subverter a ordem? ou 

melhor, o que poderíamos definir como classe proletária na atual fase da civilização capitalista?  

 O que está em jogo aqui não é a idealização de um melhor sistema de acumulação 

material. Tampouco é suficiente uma melhor distribuição de bens. Definitivamente, não se trata 

de fazer as mesmas coisas de sempre com mais eficiência (ACOSTA, 2016, p. 20).  

 

 

 

 



 

 

 4.2. Bien Vivir: novos ou velhos paradigmas de desenvolvimento?  

 

 Tal como se assinalou anteriormente, cabe à nossa região a honra de ter sido o território 

do mundo no qual a temática da Pachamama e seus direitos adquiriu alcance constitucional. 

Todavia, como produto de numerosas e pretéritas demandas dos povos originários e 

movimentos camponeses, se foi gestando uma ideologia – o pachamasmismo, que radicaliza os 

levantamentos de proteção e resguardo da natureza.  

 O pachamamismo, em sua versão mais ácida, chegou a exigir que governos dos países 

de esquerda abolissem completamente qualquer pretensão política que viesse a explorar os 

recursos da natureza. Nesse aspecto, cabe uma indagação: será mesmo possível o 

desenvolvimento de ações programáticas com a adoção de práticas como a total intangibilidade 

da natureza?  

 De fato, se trata de uma contradição que antes não ocorria devido ao atraso da 

consciência ecológica, como bem exemplifica Borón (2012, p. 119) ao citar que “el presidente 

chileno Salvador Allende solia decir que “el cobre es el sueldo de Chile”, y tenía razón.” A 

enorme mina de cobre de Chuqui, com sua depredação ambiental, à época não representava um 

problema, ao contrário, era a existência de uma grande reserva que implicava assegurar 

gloriosos impulsos ao desenvolvimento do país. Portanto, o avanço de uma consciência 

ecológica e socialista faz de tal postura atualmente um levantamento inadmissível, o que faz 

provar na carne hoje governos progressistas como, por exemplo, o da Bolívia do aymará Evo 

Morales.  

  Evo Morales é um dos presidentes mais atacados pelos pachamamistas, mas o rebate: 

que seria da Bolívia sem explorar seus recursos naturais? Como superar um atraso que vem de 

séculos? 

 Sobre sua gestão, nos últimos anos, as exportações continuaram concentradas nas 

principais riquezas naturais do país, nas atividades extrativistas do hidrocarboneto e a 

mineração. No ano de 2014 ambas as atividades representaram 66,9% do total das exportações, 

hidrocarbonetos 51,2% e minerais 15,8%. As atividades que complementam o todo encerram-

se na pecuária e indústria manufatureira que correspondem aos 33,1 %. (PND-B, 2016)   

 Com relação às importações, o 79% do total importado durante 2014 correspondem a 

matérias primas e bens de capital, os quais estão destinados principalmente ao desenvolvimento 

da indústria nacional. Quanto ao impulso exportador, vejamos: 



 

 

Gráfico 1 - Exportações segundo atividade econômica 

 

Fonte: Plan de Desarrollo Ecónomico y Social (2016 – 2020) 

  Em 1 de maio de 2006 se nacionalizaram os hidrocarbonetos dando início ao processo 

histórico de recuperação dos recursos estratégicos, o que, sobremaneira, converteu esse setor 

no motor central da economia. No período de 2006 – 2014, se obteve um incremento de 175% 

em relação ao período de 2001 e 2005. 

 

 Vejamos a performance: 

Gráfico 2 - Investimento em Hidrocarbonetos 

: 

Fonte: Plan de Desarrollo Ecónomico y Social (2016 – 2020) 

 Controvérsias a parte, os dados acima ajudam na defesa do presidente Evo Morales, pois 

a problemática do acirramento extrativista é responsável em transferir rendas a um terço da 



 

 

população, através de programas como el Juacinto Pinto14, Juana Azurduy15 ou a Renta 

Dignidad16 para cidadão da terceira idade.  

 Quanto a isso, observemos:  

:  

 Gráfico 3 - População beneficiada com Bônus Sociais, 2014 

 Fonte: 

Plan de Desarrollo Ecónomico y Social (2016 – 2020) 

 Essa realidade político-econômica da Bolívia em parte se deve ao esforço para remediar 

décadas de espoliação e injustiças sociais. Não muito diferente está a situação de outros países 

da região, pois essa categoria fundada mais no dinamismo exportador do que no vigor da 

demanda interna afeta países vizinhos, como, por exemplo, Argentina, Brasil, Uruguai e Chile.  

 Na verdade, as opções extrativistas surgem talvez mais da necessidade que da eleição 

(BORON, 2012, p.127). Isso em muito se justifica como esforços para atenuarem os danos 

provocados recentemente pela crise do capitalismo, bem como reverter as sequelas deixadas 

pela adoção de seus antecessores das enteléquias neoliberais.   

  A esse processo de essência conjuntural Borón (2012, p. 119) estabelece um critério de 

análise onde denuncia haver em curso uma digressão dos países da América Latina e Caribe – 

sem exceção, rumo a desindustrialização e reprimarização de suas economias. O cerne tem sido 

justamente ajoelhar-se a dependência dos saldos exportáveis de alimentos, hidrocarbonetos, 

                                                           
14  O Bônus Juacinto Pinto incentiva a permanência escolar de filhos e filhas nas escolas, entre 2006 e 2014 o 

número de filhos e filhas contemplados aumentou de 1.084.967 para 2.132.393.   
15 O Bônus Juana Azurduy incentiva o uso dos serviços de saúde materno infantil, a fim de melhorar a saúde 

materna, reduzir a mortalidade infantil e erradicar a desnutrição de filhos e filhas. Desde sua criação o programa 
já beneficiou 765 mil crianças e 523 mil mulheres.  
16 O Renda Dignidade beneficia todos os adultos acima de 60 anos de idade, contribuiu a diminuir em 13,5% a 

pobreza em casas com pessoas adultas maiores. Desde 2008, a renda dignidade já distribuiu cerca de 1,9 milhões 
de dólares a um milhão de bolivianos.  



 

 

minerais e etc. com o fim de equilibrarem suas balanças comerciais e, por conseguinte, 

financiarem as políticas sociais e os respectivos desenvolvimentos.   

 À vista disso, Gudynas (2011, p. 16 e 17) rebate a ideia dos que defendem que as novas 

estratégias de desenvolvimento, que ensaiam alguns governos progressistas da região, 

constituem exemplos de Bien Vivir, pois deixa muito claro que a postura comprometida com o 

Bien Vivir implica sair completamente do extrativismo. Ademais, o êxito logrado pela 

transferência de dinheiro a projetos de luta contra a pobreza é indiscutível, todavia ressalta que 

o aumento do gasto social e da obra pública faz com que tais governos sejam cada vez mais 

dependentes, o que “Sin exagerar, podría dicirse que estamos en presencia de un autentico 

círculo vicioso” (BORÓN, 2012, p. 122)  

 Consequentemente, o incremento do extrativismo na região está associado ao 

relaxamento dos controles ambientais e laborais pelos órgãos governamentais de fiscalização, 

bem como a oferta de subsídios, garantias e proteções/estabilidade jurídica as empresas 

transacionais. Além disso, os governos comprometem-se por décadas a não modificarem os 

impostos que recaem sobre suas atividades e outorgam, simultaneamente, vantagens em relação 

a liquidação de divisas, produto de suas exportações no mercado local.  

  Mais que um problema ambiental, essa gama de políticas favorece a drenagem de 

recursos financeiros para fora dos países o que, sobremaneira, contribui para aprofundar o 

subdesenvolvimento da região.  

 Só como parâmetros, vejamos:  

 

Tomando el caso particular de Chile, Gudynas há demostrado que si durante la 

presidência de Ricardo Lagos las transnacionales mineras remitieron a sus casas 

matrices utilidades por valor de 3.500 milones de dólares, bajo su sucesora Michelle 

Bachelet esta cifra ascendió a 25.000 milones de dólares [...] En caso argentino, la 

minería de oro a cargo da Barrick Gold goza de toda classe de preferencias y 

subsidios, y paga nominalmente uma regalia del 3% sobre o valor de sus 

exportaciones de oro. No sólo se trata de una proporción ridícula, sino que, además, 

la empresa exporta también lo que se denomina “escombro”, y que contiene 

minerales valiosíssimos que son vendidos al exterior sin dejar contraparte alguna 

para nuestro pais. (BORÓN, 2012, p. 121)  

 

 

 Após dedicar algumas linhas específicas ao extrativismo se dá merecida importância ao 

debate falar sobre a iniciativa para a Integração da Infraestrutura Sul Americana (IRSA). Trata-

se de um ambicioso programa para executar projetos de infraestrutura física com vistas a 

“integração” sul americana. Entretanto, um acordo que prevê mudanças em legislações, normas 

e regulamentos nacionais, cujas ações objetivam facilitar o comércio global e regional. Mas, 

sobretudo, não nasce como resposta para atender as necessidades sociais e econômicas da região 



 

 

nem como resultado de lutas e anseios de movimentos sociais (BORÓN, 2012, p. 122). Pelo 

contrário, um ambicioso projeto de cunho neoliberal que visa reorganizar nosso espaço 

geográfico, baseado no desenvolvimento de um complexo sistema regional de rodovias, 

hidrovias, aerovias, gasodutos, portos marinhos etc. e, para como isso, possibilitar a integração 

do comercio e criar cadeias produtivas conectadas com os principais mercados capitalistas 

mundiais – Ásia, América do Norte e Europa.   

  Reforça a tese as palavras de Borón (2012, p. 123) quando afirma que “se debe recordar 

que a IRSA habia sido, desde su creación, um activo promotor del difunto ALCA” - isto é, age 

como sendo parte do seu corpo, sua mão invisível.  

 O que está em jogo de fato é a apropriação das nossas riquezas naturais e, 

consequentemente, a plena dominação do continente americano, já que tanto a ALCA como o 

Tratado de Livre Comercio para a América do Norte (TLCAN) permitirão aos Estados Unidos 

e as Transnacionais usufruírem irracionalmente de todos os recursos naturais aqui existentes 

(energético, hídricos, solo, florestais e etc.) Portanto, Borón (2012) afirma que a IRSA é uma 

espécie de ALCA silenciosa, ou seja - enquanto ela se encarrega de promover a infraestrutura 

necessária para que se consolide o programa neoliberal, a ALCA se preocupa em estabelecer 

marcos políticos, jurídicos e administrativos da globalização. 

  Na Bolívia, de acordo com a cartilha de projetos da IRSA estão previstos 52 projetos 

que contemplam rodovias, hidrelétricas e hidrovias. Há um deliberado interesse do governo 

Brasileiro em “contribuir” para a superação dos gargalos da infraestrutura na América do Sul 

cujo objeto reside em integrar os mercados, promover novas rotas para escoamento de 

mercadorias e, por fim, se estabelecer como principal ator político regional.  

 Cabe ressaltar que a integração regional por meio da iniciativa da IRSA foi proposta 

pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e a implantação de projetos fez parte da agenda do 

governo Lula (VASCONCELOS, 2016, p. 283). De modo geral, o Brasil visava a integração 

da América do Sul como política externa/desenvolvimento interno que procurava atender aos 

interesses de seus setores domésticos em especial àqueles voltados a exportação de produtos 

básicos: carne, óleo, alimentos, madeira, café, celulose etc.  

 Assim, é no contesto da integração regional da infraestrutura que o Brasil alia objetivos 

de política externa com a atuação de construtoras. A seguir, apresentam-se três obras em que 

as empresas brasileiras estão engajadas na Bolívia. Em primeiro, apresentam-se duas obras que 

compõem o projeto do corredor Bioceânico Central: a rodovia Santa Cruz de La Sierra a Puerto 

Suárez e a Rodovia Roboré-El Carmen.  



 

 

 A Odebrecht é a construtora responsável pelo trecho 5 da rodovia que liga Santa Cruz 

de La Sierra a Puerto Suarez. De acordo com a Odebrecht o trecho da rodovia foi financiado 

pela Corporação Andina de Fomento (CAF), cujo valor estima-se em US$ 75 milhões de 

dólares. Esta obra faz parte do projeto do Corredor Bioceânico que visa ligar o Porto de Santos 

aos portos de Iquique e Arica, no Chile, passando pela Bolívia.  

 Na perspectiva brasileira, a hipótese é que a estrada, sendo mais próxima dos centros 

produtivos da região centro-oeste do seu território, seja uma alternativa viável para o 

intercâmbio comercial com a Ásia. Do outro, estima-se o desenvolvimento da Bolívia, 

porquanto a Odebrecht afirma que durante a execução das obras 1.200 pessoas tiveram 

oportunidade de trabalho, sendo 95% deles do departamento de Santa Cruz de La Sierra, o que 

corroborou diretamente na melhoria da renda nacional.  

 Outro trecho do corredor Bioceânico, o trecho Roboré-El Carmen, foi construído pela 

empresa brasileira Camargo Côrrea, financiada também pela CAF cujo valor total gira em torno 

de US$ 94,9 milhões. Os dois trechos citados foram concluídos pelas respectivas empreiteiras 

e inaugurados em janeiro de 2009.    

 Em 2001, a construção de outra rodovia pela construtora brasileira OAS, que cortaria a 

Bolívia entre Santo Ignácio de Moxos, cidade do departamento de Beni, e Vila Tunari em 

Cochabamba. com financiamento estimado em US$ 322 milhões, sendo dois terços desse valor 

arcado pelo BNDES, gerou uma profunda crise.  

 No projeto a estrada passaria por dentro da terra indígena Parque Nacional Isiboro 

Sécure (TIPNIS), os governos de Brasil e Bolívia foram acusados por líderes regionais de 

porem em risco as comunidades originárias ali existentes. Caso o empreendimento fosse levado 

a cabo, o Brasil seria lembrado como um espoliador por décadas (MURAKAWA, 2011, p.8). 

  Em todo conflito permaneceu uma visão negativa principalmente sobre a atuação do 

governo brasileiro - via empreiteiras, em seu processo de expansão na América do Sul. De 

acordo com Vasconcellos (2016, p. 286 e 287), mesmo com a suspensão da construção da 

estrada por Evo Morales o sentimento anti-Brasil foi aflorado no seio da população boliviana,  

 

4.2.1 O caso TIPNIS 

 

Como vimos, o TIPNIS está situado entre os departamentos de Beni (Província de 

Moxos) e Cochabamba (Província de Chapre). Os municípios envolvidos são San Ignácio de 

Moxos e Loreto em Beni, e Vila Tuanri e Morochata em Cochabamba, com uma superfície 

aproximada de 12.363 Km², de fato, representa um paraíso terreno completamente preservado, 



 

 

uma das mais ricas reservas em biodiversidade do continente, com abundantes bosques 

primários e rios, encontram-se no sopé dos Andes. Habitam nesse paraíso terrestre três etnias, 

Los Chimanes17, Los Yuracaré18 e os Moxeños19.  

Em setembro de 2008 logo após tomarem conhecimento da subscrição de um contrato 

para a elaboração de um estudo de viabilidade técnica, econômica e de impacto ambiental, bem 

como o projeto do traçado final do trecho da rodovia que ligaria Villa Tunari - San Ignácio de 

Moxos, representantes dessas etnias convocaram uma assembleia de emergência na qual 

deliberaram contra, uma vez que punha em risco seu habitat e, por conseguinte, o futuro das 

suas gerações.  

O produto desse encontro gerou uma redação por escrita dirigida ao presidente Evo 

Morales:  

 

Mediante la presente, la subcentral de TPINS, como representante organizacional de 

los pueblos indígenas y titular TCO, junto a la central de pueblos étnicos Moxeños 

del Beni, lo hacermo chegar nuestra profunda preucupación, ya que en las últimas 

horas nos hermos entregado de la firma del contrato para dar inicio a la construción 

de la carretera Vila Tunarí-San Ignacio de Moxos, además nos vemos sorprendidos 

de la  rapidez com la que se pretende encara este proyecto a favor de los grandes 

interesses económicos, florestais y políticos que  existen em torno a éste. Y nosotros 

no somos considerados para nada en este proyecto, a pesar de las notas que enviamos 

a su autoridade y a la de ABC, a pesar de que somos los duenos del território. És qué 

acaso no contamos? acaso nuestros interesses de vivir son tan pequenos em 

comparación de los demás interesses que no contamos para ustesdes, que ni siquiera 

existimos de acuerdo a los avances del proyecto. 20 

 

Sobre o embate, vale reluzir algumas linhas constitucionais, guardiã de direitos das 

nações e povos indígenas originários e camponeses:  

 

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de 

sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la 

consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 

                                                           
17 Segundo o censo 2001 do INE, há 6.351 Chimanes na Bolivia. As primeiras referencias se deram no século XVIII, 

quando os Jesuítas fundaram a missão de São Francisco de Borja (1693) que provocou forte questionamentos e 
resistências por eles. Atualmente seus principais problemas derivam da presença de comerciantes, os 
madeireiros e os colonos. O matrimonio é preponderantemente monogâmico, com forte tendência a poligamia. 
Desenvolvem uma atividade agrícola de subsistência.  
18 Segundo o censo 2001 do INE, há 1.809 Yuracarés. Estão localizados nos departamentos de Cochabamba e 

Bení. A colonização republicana de Chapre pressiono esse grupo até terra adentro, e desta maneira até sua 
dispersão. Se diz que não reconhecem a um chefe único, devido principalmente, a sua dispersão geográfica. A 
caça, a pesca e coleta se combinam com os trabalhos da agricultura.  
19 Segundo o censo 2001 do INE, há 4.220 Moxeños. Vivem no departamento de Beni, nas províncias de cercado, 

Moxos, Balliván e Mrban, municípios de San Javier, San Pedro e San Ignácio de Moxos. A partir dos anos 70 em 
que produziu inundações importantes, se observa um acentuado processo de migração desde áreas rurais até 
os centros urbanos como trindade e ainda até o departamento de Santa Cruz e outras regiões.   
20 Trecho da carta enviada ao Presidente da Bolívia Evo Morales. Fonte: Boletim CEADL, n º 7,p. 1 



 

 

respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que 

habitan.(CPE, 2009, p. 9) 
 

 

Visivelmente há uma quebra estrutural nos paradigmas do Estado Plurinacional 

Boliviano, onde logo de início, no preâmbulo da Constituição Política do Estado – CPE se 

assegura a busca pelo Bien Vivir e, subsequentemente, isso se materializa no decorrer dos 

demais artigos, como vimos, na proteção dos direitos aos povos indígenas originários e 

camponeses.  

O governo evista não respeitou o direito de consulta, sendo assim, desestimou as 

vicissitudes constitutivas da retórica nacional popular. Como chefe de um estado de composição 

plurinacional, agiu, antagonicamente, de forma perpendicular/coercitiva, o que denota ser 

verossímil admitir que sua práxis seja linear ao costumes constitucionais previsto no antiquado 

estado nacional burguês. Ou seja - o novo constitucionalismo inaugurado pelo Estado 

Plurinacional Boliviano frente às ações do atual governante faz reluzir o conceito fundamental 

previsto no velho constitucionalismo ocidental, a supremacia dos interesses públicos sobre a 

dos interesses privados.  

Todavia, ao refletir sobre a crise, Linera (2010, p. 158) afirma ser um processo típico 

do fortalecimento democrático do país. Se antes os camponeses/indígenas eram excluídos da 

cidadania e do poder econômico, hoje fazem parte do bloco dirigente e conducente do estado. 

Além do mais, sobre a atual plataforma econômica, onde o estado necessita de angariar recursos 

e excedentes para atender as necessidades básicas de todos os bolivianos, a tensão é inevitável. 

Nessa linha argumenta: 

  

Por tanto, tíenes que caminar con los dos pies: expandir como política de Estado la 

protección dei médio ambiente, el uso sostenible de la naturaleza, pero a la vez 

necesitas producir en gran escala, implementar procesos de industrialización 

expansiva que te habiliten excedente social para su redistribución y para el apoyo a 

otros procesos de modernización campesina, comunitária y artesanal. (LINERA, 
2010, p. 158) 
 
 

TIPNIS representa o clímax de uma ambivalência estabelecida a partir da instauração 

de uma lógica estatal produtivista-extrativista. Não há como negar que as mudanças ocorridas 

na gestão Evo Morales giram ao redor do comportamento econômico, onde imperam o livre 

mercado. Ademais, se até 2002 o MAS tinha um discurso fortemente indigenista, a partir de 

2005, ano da vitória eleitoral para presidente, seu apelo era claramente para todo o país, e as 

referências ideológicas de esquerda foram gradativamente sobrepujando as questões étnicas 



 

 

como as mais presentes. Outra, já não possuía mais um teor antimodernista em defesa de um 

sistema comunitário, pelo contrário, assumia um tom modernizador e não explicitamente 

anticapitalista, advogando inclusive pelo investimento em infraestrutura com o apoio ao 

empresariado nacional.  

Paralelamente, o MAS não esconde desejar investimentos internacionais para que o país 

cresça e a prioridade para a agregação de valor aos produtos exportados, isso é bem explicito 

no seu Plan Nacional de Desarrollo – PND-B (2006-2011):  

 

El cambio estructural propuesto para el sector consiste en la transformación 

tecnologica, alza da productividad y diversificación productiva que permitirán 

incrementar a agregación de valor a produción primaria, volorizando el  producto 

Boliviano [...]  la transformación y o desarrollo productivo se basará en un nuevo 

Modelo Económico Productivo (NMEP), que vizualiza a três tipos actores: 1) El 

Estado, 2) la Economia Social Comunitária y 3) La inversión privada, tanto capital 

nacional como extranjero. (PND, 2007, p. 133).  
 

 

Já no discurso de posse em 2006, Evo Morales afirmou que era preciso industrializar os 

recursos naturais, porque o país não podia seguir apenas exportando matéria prima. 

O MAS adota uma posição tipicamente socialdemocrata no eixo socioeconômico, de 

prioridade para a redução do desemprego, políticas de redistribuição de renda para combater a 

pobreza, investimento em infraestrutura e ampliação da participação do Estado na economia, 

por meio de empresas estatais ou de controle da ação privada.  

A construção da rodovia de 306 quilômetros entre os departamentos de Cochabamba e 

Beni em tese seria a principal presença do estado no território e ela é intensamente rechaçada 

como sinônimo de desenvolvimento ou propulsora da melhoria de vida. Não são recusas 

pontuais a um projeto especifico, são antes contestações insistentes frente às tentativas de 

atropelo aos seus direitos e costumes. O conflito deixa claro que os povos indígenas portam 

visões de desenvolvimento que são produto de seus processos históricos estruturais e que o 

modelo primário exportador boliviano está restituindo práticas passadas com retoricas 

diferentes como “movimiento ciudadano” o “movimiento indígena”pero que finalmente anclan 

formas y maneras de decidir la politica púbica sobre economia, como en las  décadas passadas 

del siglo XX” (PAZ, 2012, p.30) 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Bolívia é capitalista. Suas políticas econômicas não rompem com o capitalismo, mas 

visam por meio do estado (direta ou indiretamente) redistribuir o excedente – em outras 

palavras, a mais valia coletiva, e promover a criação de empregos.  

 Como vimos, na América do Sul saltam às vistas as limitações dos governos 

“progressistas” que, fortalecendo o papel do estado, avançaram numa distribuição mais 

equitativa da renda das commodities sem, no entanto, questionar profundamente o conceito 

hegemônico do desenvolvimento. 

 Na Bolívia existe cada vez mais dificuldade para cumprir os preceitos do Vivir Bien, 

Evo Morales transita por uma trilha neodesenvolvimentista, essencialmente, neoextrativista, 

apegada à lógica de acumulação capitalista, aliás o slogan do MAS para as eleições regionais 

de 4 de abril de 2010 foi “MAS desenvolvimento” (STEFANONI, 2010, p. 116) 

 O MAS , a despeito de um eventual discurso anticapitalista, adota e inclui no seu Plan 

Nacional de Desarrollo – PND-B (2006-2011) as mesmas políticas macroeconômicas que os 

demais governos para evitar a inflação, possivelmente pelo trauma inflacionário dos anos 80. 

Além disso, o discurso indigenista a partir de 2005, ano da vitória eleitoral de Evo Morales, foi 

se mostrando visivelmente cada vez mais secundário no plano econômico, há um apelo bem 

claro para todo o país e as referências ideológicas de esquerda foram sobrepujando 

paulatinamente as questões étnicas. O discurso indigenista é mais vigoroso no plano cultural 

que no econômico, TIPINS é a prova cabal desse argumento.  

 O intuito aqui não é fazer concessão a radicalismo ideológico, pois interpretamos a 

possibilidade das transformações na Bolívia a partir de um desejo verdadeiro e digno de 

mudança, muito mais que reféns de apologias outras. Todavia, objetivo da análise está calcada 

nas concepções do Bien Vivir e seus paradigmas, portanto esse conceito andino é fruto de uma 

cosmovisão milenar e não pode ser assumido simplesmente com um slogan político. 

 Em sendo assim, é inegável o sequestro de termo Bien Vivir e domesticação do termo 

pelo governo da Bolívia, não há dúvidas que o Bien Vivir governamental está desencontrado 

com o Bien Vivir de origem indígena. Sustentar que o Bien Vivir, por definição, é 

desenvolvimentista e que o suma qamaña, em consequência, é indígena, é uma simplificação 

que não contribui para o debate.  
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