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”O Estado assume e promove  como princípios ético-morais da sociedade plural: 
ama quilla, ama llulla, ama sua (não seja frouxo, não seja mentiroso, não seja 
ladrão), suma qamaña (bem viver), ñandereco (vida harmoniosa), teko kavi (vida 
nova), ivi maraei (terra sem males) e qhapaj ñan (caminho ou ida nobre)”  

Ao proclamar o texto acima, artigo oitavo da nova Constituição Política do Estado da 
Bolívia, em 8 de fevereiro de 2009, o presidente Evo Morales coroava um dia histórico 
para a América Latina. Não é para menos. Para um continente marcado a ferro e fogo 
por quinhentos anos de dominação colonial, a nova Carta Magna boliviana é 
verdadeiramente um assombro. Ela proclama a Bolívia como um estado plurinacional 
e multicultural; reconhece a existência de trinta e seis nações no território pátrio; 
determina que  trinta e seis idiomas passem a figurar como línguas nacionais 
(recomendando que os funcionários públicos conheçam pelo menos duas); reconhece 
a autonomia destas nacionalidades (sem a possibilidade de cisão com o Estado 
Nacional); afirma o primado da soberania nacional e popular sobre  a terra e o subsolo 
do país, além de garantir inúmeros direitos aos trabalhadores e ao povo. 

Vale a pena também lembrar que, no referendo popular, onde o novo texto 
constitucional foi aprovado por 61,43% contra 38,57% dos votos, também foi decidido, 
por 80,65% dos votos, que toda propriedade acima de 5 mil hectares é um latifúndio 
sujeito à reforma agrária. A outra proposta que considerava apenas as propriedades 
acima de 10 mil hectares recebeu apenas 38,57% da votação.

Com a proclamação da nova Constituição, esta revolução impensável – que na sua 
trajetória promoveu gigantescos levantes populares, derrubou dois presidentes até 
levar ao governo nacional, pela primeira vez na América e quem sabe quantas vezes 
no mundo, um indígena, que para  escândalo supremo das classes dominantes e do 
imperialismo é um plantador de folha de coca – encerrou uma fase e abriu uma nova 
etapa de sua marcha libertadora.

A longa marcha pelos Andes



Chegar até aqui não foi fácil. Desde a sua eleição, o governo de Evo Morales vem 
travando renhidas batalhas contra uma direita racista, patrimonialista e umbilicalmente 
ligada à Miami. O ex-presidente Gonzalo de Losada, derrubado pelo povo, fala até 
hoje castelhano com sotaque gringo. Até agora, Morales vem levando a melhor. 
Depois da vitória nas eleições presidenciais, o governo encabeçado pelo MAS 
(Movimento ao Socialismo)
enfrentou as eleições para a Assembléia Constituinte; superou o boicote e ações 
desestabilizadoras da oposição; logrou escrever a nova Carta; derrotou os intentos 
golpistas e separatistas, capitaneados pela burguesia da região da Meia-Lua (a mais 
rica do país); triunfou amplamente nas eleições  para a revogação ou confirmação do 
mandato presidencial  e coroou agora, com o referendo constitucional, o caminho das 
transformações  políticas, econômicas, sociais e culturais. 

Claro que esta luta não terminou. A oposição de direita se ausentou do diálogo, 
convocado pelo governo, para a regulamentação das leis sobre as autonomias. 
Vitimiza-se através de uma grande ofensiva midiática e busca se unificar para 
apresentar um candidato alternativo nas próximas eleições presidenciais, convocadas 
para o próximo mês de dezembro. Até agora, o governo de Evo Morales não piscou. 
Porém, os desafios que tem pela frente são ainda maiores do que os até agora 
superados.

Em quatro anos de luta e trabalho, a Revolução Boliviana apresenta uma 
impressionante folha de serviços: o fim do analfabetismo, elevação do nível de vida 
das camadas mais pobres da população, recuperação do papel do Estado na 
condução da economia,  recuperação dos direitos  e da auto-estima das populações 
indígenas, entre outros. Sobretudo se considerarmos a posição geopolítica da Bolívia 
(país mediterrâneo, sem saída para o mar), seu agudo subdesenvolvimento e seu 
nível histórico de pobreza. No aprofundamento deste caminho democrático-popular 
seguido pelo governo e sustentado pelas maiorias nacionais é que está o X da 
questão.

Desafios no caminho
De um lado sobrevivem as pressões da direita, no sentido de forçar Evo a uma 
conciliação ou pactuação com as classes dominantes. No entanto, até agora, o 
governo tem seguido seu curso com altivez e, ainda que tenha feitos acordos pontuais 
– como concordar que a Lei da Reforma Agrária não seja retroativa –,  nada indica que 
vá optar pela rota da conciliação. Ademais, pelo menos até onde se pode ver, o 
radicalizado movimento popular não consentiria, de forma nenhuma, com esta opção. 
Sem dúvida, o caminho é e continuará sendo duro, mas a mobilização nacional, as 
vitórias alcançadas e o clima internacional desfavorável às aventuras golpistas 
estreitam as margens de manobra da burguesia boliviana. Sendo assim, a bola 
continua no campo da revolução e a ela caberá tomar a iniciativa.

Não se tratam de decisões fáceis. Como prosseguir o processo de controle nacional e 
popular dos recursos minerais – principalmente o gás, o petróleo e as jazidas de lítio, 
recentemente descobertas – quando o país tem  tão poucos recursos humanos, 



financeiros e tecnológicos? Como avançar na reforma agrária, considerando estes 
mesmos problemas? Como avançar na luta cultural e ideológica travada contra 
poderosos meios de desinformação e dominação? No caso da Bolívia, ainda há o 
desafio das múltiplas nacionalidades. Recentemente, o principal dirigente da 
Confederação Indígena do Oriente Boliviano expressou seu desconforto por apenas 
representantes das etnias majoritárias no país – quéchua e aymara – ocuparem 
postos ministeriais. Mas a representação formal de trinta e seis etnias no alto escalão 
do governo seria a melhor forma de se promover a igualdade? Como combinar a 
defesa dos interesses de povos demograficamente pouco numerosos com as maiorias 
indígenas que se espalham, inclusive pelas cidades, e que vivenciam processos 
sincréticos com outras culturas no terreno cultural e religioso? Como impedir que o 
plurinacionalismo se transforme numa política de guetos?    

O caminho se faz ao andar
Evidentemente, está fora das intenções deste artigo fornecer respostas para tão 
angustiantes questões. Gostaríamos apenas de sublinhar que, na nova etapa que se 
anuncia, não só para Bolívia mas também para Venezuela e Equador, a questão 
prática e teórica da transição do período democrático-popular  para o socialismo deve 
ocupar cada vez mais o papel central destes processos. Como dissemos antes, não 
são decisões fáceis e nem necessariamente que podem ser tomadas no curto prazo. 
No entanto, cabe relembrar que, enquanto as burguesias detiverem meios poderosos 
ao seu alcance – ainda que estejam momentaneamente debilitadas –, serão sempre 
uma ameaça à existência destes mesmos processos.

Ao final, e aqui expressamos nosso desejo e vontade, caberá aos povos bolivianos dar 
a última palavra. A Revolução Boliviana, assim como as em marcha na Venezuela e 
Equador, não é produto da ação de partidos estruturados, nem tem como espinha 
dorsal aparatos sindicais tradicionais. Pelo contrário: mais se parece com uma 
poderosa avalanche que traz em si um acúmulo construído e simultaneamente 
sufocado durante séculos. Vemos positivamente que nestes quatro anos de governo 
Evo Morales vêm se fortalecendo a organização popular e as experiências, ainda que 
localizadas, de auto-governo. Em última instância, são elas que desenvolvem no 
espírito do povo a consciência de que, como construtores de toda riqueza, devem e 
podem ser os senhores de tudo.

Hoje, a Revolução Boliviana é uma fonte inestimável de aprendizado para todos que 
assumem para si a condição de lutadores sociais na América Latina e no mundo. 
Solidarizar-se com ela é dever ineludível de todo democrata e revolucionário. É com 
grande alegria que vemos se realizar a profecia do mártir aymara Tupác Katari, 
imolado junto à sua companheira Bartolina Sisa, pelo colonizador espanhol: “Matam 
apenas a mim. Voltarei e serei milhões”. 
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