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“[…]. Os objetivos que eu sempre persegui e pelos quais sigo 

acreditando é de mudar a sociedade, mudar profundamente as 

estruturas da sociedade, fazendo desaparecer o capitalismo 

como um sistema gerador de pobreza, de corrupção, de morte, 

de miséria; para que os pobres e os operários possam ter a 

opção de poder administrar os estados, ter o controle 

administrativo dos governos. Mas, isso passa por uma 

necessária conscientização […]. Agora, mais que tudo, estão 

deixando de lado esses objetivos históricos, esses objetivos 

estruturais.  Nós sempre dissemos que deveríamos ver o 

sindicalismo como meio, não como fim. Lamentavelmente, 

agora, só é um fim para muitos dos dirigentes, e não, um meio 

para contribuir com um processo de mudanças das estruturas 

sociais. Esse é o problema central que acredito que 

atravessamos. Deveríamos recuperar esses princípios e 

fortalecê-los porque isso sempre vai permanecer, e é de fato 

uma solução, ainda que muitos digam que seja utópica, mas não 

há outra opção.  O sistema em que vivemos será sempre 

degenerado […] Concluo dizendo que estamos elegendo, pouco 

a pouco, uma das opções, quando se disse em algum momento 

“socialismo ou barbárie”. Lamentavelmente estamos indo pela 

opção da barbárie porque é o que se vê cada vez mais […] Mas, 

eu tenho uma esperança de que isso não pode ser sempre assim 

[…] Devemos mudar e devemos lutar que é o fundamental 

porque não se pode conseguir algo em base às boas intenções”  

 

(Miguel Zubieta, trabalhador mineiro de Huanuni.) 



 

 

RESUMO 

No distrito mineiro de Huanuni se encontra a mais importante mina de estanho do 

país, com aproximadamente 4500 trabalhadores mineiros. Esse estudo buscou 

analisar a relação dos trabalhadores mineiros de Huanuni com o governo Evo Morales 

entre os anos 2006 e 2014, com o objetivo de investigar as contradições, conflitos, 

tensões, dilemas, acordos, negociações, integração e enfrentamentos que 

envolveram esta complexa relação. Os mineiros de Huanuni, a partir de uma 

acumulação histórica prévia, recriadas através de uma memória coletiva, 

presenciaram na última década uma recuperação paulatina do seu protagonismo 

capaz de projetar-se novamente na vida política nacional. Este processo de 

recuperação ou revitalização coincide com a chegada à presidência do país, em 

janeiro de 2006, do dirigente sindical camponês, Evo Morales. A revitalização política 

e sindical dos trabalhadores mineiros de Huanuni se articulou com a retomada das 

lutas sociais e populares na Bolívia, a partir dos anos 2000. Estas rebeliões populares 

se deram em torno à distintas demandas, como a nacionalização dos recursos 

naturais, a luta contra a privatização da água e a nacionalização das minas. Os 

conflitos protagonizados pelos trabalhadores mineiros de Huanuni foram uma fonte 

permanente de instabilidade política e social durante o governo Evo Morales. A partir 

de 2006, os mineiros de Huanuni e o sindicato se tornaram uma importante referência 

política e sindical para o conjunto do movimento operário boliviano. Para realizar a 

pesquisa nos apoiamos em um conjunto de técnicas e métodos, como a análise 

documental, revisão bibliográfica, observação direta, entrevistas semiestruturadas e a 

utilização de material iconográfico e áudio visual. Nossa hipótese é de que a 

experiência dos trabalhadores mineiros com o estado e os governos ao longo do 

século XX, expressadas em uma memória histórica e coletiva incide diretamente na 

relação entre os trabalhadores mineiros de Huanuni e o governo Evo Morales. A 

memória, a história e as tradições, reforçaram entre os mineiros de Huanuni, velhas 

identidades, crenças, costumes e práticas políticas e sindicais que pareciam ter 

desaparecido. Essas “tensões dialéticas” explicam em grande medida, a conflituosa 

relação dos mineiros de Huanuni com o Governo Evo Morales, que se caracterizou, 

em alguns momentos, por uma aproximação e integração, em outros, pelo 

afastamento e a resistência a incorporar-se ao governo e ao Processo de Cambio.  

Palavras-chaves: Resistência. Integração. Mineiros. Evo Morales. 



 

 

ABSTRACT 

 

In the mining district of Huanuni is located the most important tin mine in the country 

with approximately 4,500 miners. This study investigated the relationship of the 

Huanuni miners with Evo Morales' government between 2006 and 2014. It analyzed 

contradictions, conflicts, tensions, dilemmas, agreements, negotiations, co-optation 

and confrontations involving this complex relation. The Huanuni miners witnessed a 

gradual recuperation of their lidership in the last decade that was able to protude them 

again in the national political scene. From a previous historical accumulation, they 

recreated these rememberance through a collective memory. This process of recovery 

or revival coincides with the arrival of a peasant union leader, Evo Morales, to the 

presidency of the country in January 2006. The political and trade union revitalization 

of Huanuni miners has been linked to the resurrection of social and popular struggles 

in Bolivia, from the 2000s, around of the different popular demands as the 

nationalization of natural resources, the struggle against water privatization and the 

nationalization of mines. The conflicts leaderd by the Huanuni miners were a 

permanent source of political instability during the Evo Morales' government. Since 

2006, the Huanuni miners workers and the trade union have become an important 

political reference for the whole Bolivian labor's movement. Therefore, this research is 

supported of a set of techniques and methods, such as documental analysis, literature 

review, direct observation, semi-structured interviews and the use of iconographic and 

audio visual material. The hypothesis of this study is that the experience of the miners 

workers with State and governments through the twentieth century directly affects the 

relationship between Huanuni miners workers and Evo Morales' government that is 

expressed in a historical and collective memory of the miners.  Memory, history and 

traditions, reinforced between Huanuni miners old identities, beliefs, customs and 

political and union trade practices that seemed to have disappeared. These "dialectical 

tensions" largely explain the tense and conflictual relationship between the miners 

workers and Evo Morales' government. Sometimes this relationship had been 

characterized by an approach and integration, sometimes for distance and resistance 

to be incorporated into the government.  

Key words: Integration. Evo Morales. Miners workers. Resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Esta é uma pesquisa sobre o movimento operário boliviano, mais precisamente 

sobre os trabalhadores mineiros de Huanuni 1  e sua relação com o governo Evo 

Morales entre os anos 2006 e 2014. No distrito de Huanuni se encontra a mais 

importante mina de estanho do país, onde trabalham aproximadamente 4300 

mineiros. Em junho de 2006, 6 meses após a chegada de Evo Morales à presidência 

da Bolívia, a EMH foi reestatizada e passou a ser administrada pela empresa estatal, 

COMIBOL, vinculada ao Ministério de Mineração. Nesse momento a reserva mineira 

era explorada por 800 trabalhadores mineiros assalariados, vinculados à COMIBOL e 

por quatro cooperativas mineiras que reuniam aproximadamente 4 mil cooperativistas.  

         A exploração da mina por mineiros assalariados e cooperativistas foi a causa de 

inúmeros conflitos e disputas que culminaram na tragédia de outubro de 2006, quando 

14 mineiros morreram em um violento enfrentamento envolvendo ambos setores. 

Após esse conflito, provocado pelas disputas de novas áreas de exploração da mina, 

o governo Evo Morales foi obrigado a estatizar toda a reserva mineira, incorporando 

os 4 mil cooperativistas à empresa estatal. A partir de então, Huanuni se tornou o 

maior e mais importante centro mineiro estatal da Bolivia e o principal sustentáculo do 

sindicalismo operário boliviano.   

A Bolívia foi durante grande parte da sua história, um país mineiro. A economia, 

a política, as tradições culturais e as ações coletivas estiveram em grande medida 

determinados por essa característica extrativista. Desde a exploração de prata no 

Cerro Rico de Potosí durante o período colonial (1492-1825), passando pela 

exploração de estanho no século XX, a economia boliviana esteve dependente da 

exploração de minérios.  

                                                             
1 O distrito mineiro de Huanuni se localiza a 270 Km da cidade de La Paz (4h 30min) e está 
localizado no Departamento de Oruro, onde se encontra as mais importantes reservas 
mineiras do país. Huanuni está a 4000 m de altitude e é conhecida como a capital do estanho 
boliviano. Com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes, o distrito mineiro é 
explorado desde o século XIX. Entre 1912 e 1952, a empresa mineira era propriedade de 
Simon Patino, um dos três grandes Barões do Estanho, e considerado um dos homens mais 
ricos do mundo. Após a Revolução Nacional de 1952, a Empresa Mineira Huanuni, assim 
como as principais empresas mineiras do país foram nacionalizadas e estatizadas. 
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O estanho, conhecido na Bolivia como o Metal do Diabo2, foi a principal fonte 

de riquezas e poder do país durante grande parte do século XX. Com a Revolução 

Nacional de abril de 1952, as grandes minas do país foram nacionalizadas e se 

construiu uma poderosa empresa estatal de mineração, COMIBOL, que rapidamente 

se transformou no pilar de sustentação da economia boliviana, chegando a empregar 

36 mil trabalhadores mineiros, entre os anos 1952 e 1986. Em 1978, empresa estatal 

controlava 65% da produção de minérios e 70% de toda a produção de estanho, sendo 

a maior geradora de divisas para o país e a que mais contribuiu ao Estado em 

impostos (LAVAUD, 1998).  

 Os trabalhadores mineiros foram durante grande parte do século XX a “coluna 

vertebral” do movimento operário boliviano, sendo os principais protagonistas nos 

processos políticos que ocorreram no país na segunda metade do século XX, a 

exemplo da Revolução Nacional de 1952, a Assembleia Popular de 1971 e as 

mobilizações contra o governo de centro-esquerda da UDP, em 1985. Nesses 

acontecimentos de grande relevância na história política da Bolivia, os mineiros e suas 

e organizações sindicais transcenderam as reivindicações econômico-coorporativas, 

assumindo funções diretamente políticas.  Constituindo-se em muitos momentos, no 

que René Zavaleta (1987) definiu como, organismos de poder dual ou dualidade de 

poderes.  

A importância e a centralidade política que os trabalhadores mineiros 

assumiram na história boliviana foi amplamente analisada e discutida por diferentes 

autores (OSTRIA, 1991; CAJIAS, 2013; LINERA, 2009, NASH, 2008, ZAVALETA 

MERCADO, 1987, LORA, 1980; WITHEAHEAD, 1980, LAVAUD, 1998). Todos, 

buscaram compreender a formação da moderna classe operária mineira, a 

constituição dos primeiros sindicatos e da FSTMB em 1944 e o protagonismo dos 

trabalhadores mineiros entre 1952 e 1985. Segundo estes autores, as concentrações 

massivas de trabalhadores em acampamentos relativamente isolados, as formas e 

condições de trabalho, a experiência da exploração, a convivência cotidiana nas 

comunidades, os rituais, tradições e crenças andinas, contribuíram para a formação, 

entre os trabalhadores mineiros, de um forte tecido social.  

                                                             
2 O Metal do Diabo é uma obra clássica da literatura boliviana, escrita por Augusto Cespedes. 
A novela narra a história de Simon Patino, um dos principais Barões do Estanho, que havia 
conseguido fama, fortuna e poder.  
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Nos grandes centros mineiros de Huanuni, Catavi e Siglo XX se gestou uma 

série de crenças, valores e identidades fortemente marcadas pelo “orgulho” de ser 

mineiro e o reconhecimento do seu trabalho como a principal fonte de riquezas do 

país (CAJÍAS DE LA VEJA, 2003). No entanto, em meados dos anos 80, mais 

precisamente, a partir de 1985, essa cultura política classista entrou em um profunda 

crise e desestruturação.  

A crise econômica, a queda dos preços do estanho no mercado internacional e 

o processo de reestruturação produtiva provocaram uma redução significativa do 

número de trabalhadores mineiros assalariados no país (GOMEZ, 1999). Com o 

fechamento das grandes minas estatais, mais de 23 mil mineiros foram demitidos, 

relocalizados ou abandonaram as minas em 1986. Em 1993, o número de 

assalariados mineiros da COMIBOL foi reduzido à 4.720. Nas empresas privadas esse 

número chegou a 4000 (CAJIAS, 2004; GOMEZ, 1999, OSTRIA, 1991; LINERA, 

2008).  

Das 35 empresas mineiras estatais que existiam até 1985, restaram apenas 22, 

no início dos anos 90, sendo a Empresa Mineira Huanuni, com aproximadamente 800 

trabalhadores a ultima a ser privatizada e entregue a empresa multinacional inglesa, 

Allied Deals, em 1999. A poderosa COMIBOL, responsável pela administração das 

minas estatais, praticamente deixou de existir e contava com apenas 100 funcionários 

no ano 2000.  

 

De acordo com fontes da COMIBOL, depois de um ano de 
aplicação do decreto 21060, de um total de 27.566 trabalhadores 
que até agosto de 1985 haviam pertencido a essa empresa estatal, 
só restavam 10.545. Para agosto de 1987, segundo um estudo de 
SEPAS, os demitidos alcançavam 24.078, dos quais 
aproximadamente 2.650 correspondiam a mineração privada e os 
demais às minas estatais de Catavi, Quechisla, Colquiri, Huanuni, 
Unificada, San José, Caracoles, Viloco, Santa Fé, Bolívar, 
Colquechaca, Matilde, Kami, Bolsa Negra, Ferro Corp., Pulacayo, Río 
Yura, Metalurgia Oruro, Plantas de Volatilización de La Palca y 
Machacamarca, e as Oficinas Central La Paz, Central Oruro, Agência 
Cochabamba, Agência Uyuni, Agência Antofagasta e Agência 
Mollendo ( CAJIAS DE LA VEGA, 2010, p.72, grifo nosso). 

 

O fechamento das minas e a demissão em massa dos trabalhadores mineiros 

foi o resultado imediato da aplicação de uma série de políticas de caráter neoliberal, 

conhecidas na Bolivia como Nova Política Econômica, implementadas durante o 
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governo de Victor Paz Estensoro (1985-1989). A principal medida foi o Decreto N° 

21060, de 29 de agosto de 1985 que estabelecia o fim da estabilidade no emprego 

para o setor público e abria o caminho para a chamada “Relocalização” de milhares 

de trabalhadores mineiros. Segundo o Decreto,  

 

Artigo 55º- As empresas e entidades do setor público e privado 
poderiam livremente estabelecer ou rescindir contratos de 
trabalho com estrita sujeição da Lei Geral do Trabalho e seu 
Decreto Regulamentário [...] Artigo 56º- Se estabelece 
transitoriamente o Benefício de Relocalização, para a defesa e 
racionalização do emprego, que regerá tanto para o setor público 
como para o privado. Este benefício será pago pelos empregadores 
em todos os casos de quebra da relação de trabalho por decisão do 
empregador e consiste no pagamento do equivalente a três meses do 
salário [...] O Benefício de Relocalização regerá até o dia 31 de 
dezembro de 1985, a partir da data do presente Decreto”. (Decreto 
Supremo N° 21060, de 29 de agosto de 1985, grifo nosso). 

 

Essas políticas tiveram um enorme impacto sobre a classe operária boliviana, 

em especial, sobre os trabalhadores mineiros e suas tradicionais organizações 

sindicais, como a FSTMB, a COB e os sindicatos dos centros mineiros de Huanuni, 

Catavi e Siglo XX (onde se encontravam as três empresas mais importantes da 

COMIBOL). Quando os preços do estanho despencaram no mercado internacional, o 

modelo de acumulação da economia boliviana veio abaixo, e com ela, o tradicional 

movimento operário mineiro. (Ver Gráfico 2, p.19).  

 

Gráfico 1- Preço do Estanho no mercado internacional (1941-2006) 
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Tabela 1 – Número de trabalhadores mineiros por setor da mineração na Bolívia (série 
histórica) – 1980 a 2013 

Fonte: elaboração do autor, a partir da base de dados do Ministério de Mineração da Bolivia. 

 

O setor mineiro assalariado foi drasticamente reduzido, representando na 

atualidade apenas 13% do total da força de trabalho nas minas (aproximadamente 16 

mil trabalhadores). Esta fração da classe trabalhadora boliviana segue organizada em 

sindicatos por empresa e nacionalmente estão filiados a histórica e tradicional 

Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia3 (FSTMB). Esta entidade 

fundada em 11 de junho de 1944, é filiada à COB (Central Operária Boliviana), 

fundada em 16 de abril de 1952. Segundo os estatutos da COB 4 , a secretaria 

executiva da central, deve ser ocupada por um trabalhador mineiro assalariado, o que 

tem gerado questionamentes de diferentes setores e categorias. 

A crise e a demissão massiva nas minas geraram um enorme crescimento das 

“cooperativas mineiras”, que segundo o Ministério de Mineração representavam em 

2013, 87% da força de trabalho nas minas bolivianas. Em números absolutos se 

estima que existam 114 mil cooperativistas em todo o país, organizados na Federação 

Nacional de Cooperativas Mineiras (FENCOMIN). Àqueles trabalhadores que se 

retiraram das minas estatais se trasnformaram em cooperativistas ou se dirigiram à 

região do Chapare (conhecida pelo tradicional cultivo da folha de coca) e às periferias 

                                                             
3  A FSTMB possui aproximadamente 50 sindicatos filiados, sendo o mais importante, 
numérica e politicamente, o Sindicato Misto dos Trabalhadores Mineiros de Huanuni (SMTMH) 
fundado em 15 de junho de 1938, que possui uma base de 4500 trabalhadores mineiros. 
4 No 5° Capitulo, artigo 22, do estatuto da Central Operária Boliviana se afirma que, “O comitê 
Executivo Nacional é eleito pelo Congresso e está constituído por um secretário executivo, 
mais 38 secretarias, o mesmo terá caráter de direção coletiva. O Comitê executivo estará 
conformado como segue. No quadro consta: Secretário Executivo-Mineiro; 2. Secretário 
Geral-trabalhador de Fábrica; 3. 2° Secretário Geral-Camponês; Secretário de Relações 
Internacionais-Mineiro etc.  
Fonte: Disponível em https://pt.scribd.com/doc/72139080/Estatuto-Organico-Cob-y-
Otros#download. Acesso em 04 de dezembro de 2015. 

Descrição 1980 1983 1986 1995 1999 2000 2006 2010 2013 

Total 69769 80470 47000 58165 57005 54609 65326 98562 130932 

Estatal 27823 30082 7500 1500 1150 117 4726 5936 7902 

Privada 20446 24188 10600 6792 5995 5372 6400 7626 8105 

Cooperativa 21500 26200 32700 49873 49860 49120 54200 85000 114920 

https://pt.scribd.com/doc/72139080/Estatuto-Organico-Cob-y-Otros#download
https://pt.scribd.com/doc/72139080/Estatuto-Organico-Cob-y-Otros#download
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das grandes cidades de El Alto e La Paz, onde engrossaram as fileiras do setor 

informal (CAJIAS DE LA VEJA, 2010).  

 

Gráfico 2 - Número de trabalhadores mineiros por setor da mineração na Bolívia (série 
histórica) – 1980 a 2013. 

 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do Ministério de Mineração. 

  

Apesar da expressiva redução numérica dos mineiros assalariados nos anos 

90 e sua paulatina perda de protagonismo politico e sindical, ainda sobrevivem nas 

minas bolivianas, como parte de uma memória coletiva herdada e compartilhada, uma 

série de tradições, crenças e atitudes políticas e sindicais que marcaram este grupo 

social ao longo do século XX. Segundo Schmidt, “na memória coletiva o passado é 

permanentemente reconstruido e vivificado enquanto é resignificado. Neste 

sentido, a memória coletiva pode ser entendida como uma forma de historia 

vivente. A memória coletiva vive, sobretudo, na tradição, que é o quadro mais 

amplo onde seus conteúdos se atualizam e se articulam entre si” (SCHMIDT, 

1993, p.291). Estas tradições se expressam fortemente no distrito mineiro de Huanuni, 

onde os trabalhadores, a partir de uma acumulação histórica prévia, recriadas através 

de uma memória coletiva, presenciaram nos últimos anos uma recuperação 
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paulatina do seu protagonismo, capaz de projetar-se novamente na vida política 

nacional (CAJIAS, 2013).  

No distrito de Huanuni se encontra a organização sindical mais importante e 

influente do movimento operário boliviano, o SMTMH, fundado em 15 de junho de 

1938, que se transformou em um centro de formação de novos quadros e dirigentes 

sindicais para as principais organizações operárias nacionais, como a COB e a 

FSTMB5 . A revitalização política e sindical dos mineiros de Huanuni se deu no 

contexto da retomada das lutas sociais e populares na Bolívia, sobretudo a partir das 

mobilizações e rebeliões protagonizadas pelos povos e nações indígenas no início do 

século XXI. O novo ciclo de lutas sociais na Bolivia se deu em torno à distintas 

demandas, como a nacionalização dos recursos naturais, a defesa do cultivo da folha 

de coca, as lutas contra a privatização da água, a nacionalização das minas e a 

convocação de uma Assembleia Constituinte.  

A partir dos anos 2000, paralelo à emergência política dos movimentos sociais 

indígenas e camponeses, os mineiros e o sindicato de Huanuni se tornaram uma 

importante referência para o conjunto do movimento operário boliviano e outros 

setores sociais. Este processo de revitalização dos trabalhadores mineiros 

assalariados coincide com a chegada à presidência do país do dirigente sindical dos 

produtores da folha de coca, Evo Morales, em janeiro de 2006.   

Durante o governo Evo Morales, os conflitos protagonizados pelos 

trabalhadores mineiros de Huanuni foram uma fonte permanente de instabilidade 

política e social. Este processo ocorreu não só pela importância econômica do distrito 

mineiro (onde se encontra a maior reserva de estanho da Bolívia) mas, sobretudo, 

pelo protagonismo político e sindical que os trabalhadores mineiros assumiram a partir 

do ano 2000, quando se iniciou uma série de mobilizações pela reestatização da 

empresa, a nacionalização do gás em 2003 e 2005, e o conflito entre mineiros 

assalariados e cooperativistas em outubro de 2006, que resultou na completa 

estatização da mina. Em todos esses processos, os mineiros de Huanuni se 

notabilizaram pela forte coesão politica e radicalidade nos seus métodos de luta. 

Os conflitos envolvendo os mineiros de Huanuni durante o governo Evo 

Morales foram motivados por distintas razões, a luta pela nacionalização da empresa, 

                                                             
5 Trabalhadores mineiros de Huanuni ocupam a secretária executiva da FSTMB, da COB e 
da COD Oruro. 
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a melhoria das condições de trabalho, a redução da idade de aposentadoria, o 

aumento salarial e a modernização da empresa6 e o direito a uma aposentadoria 

integral. Em alguns desses conflitos, as demandas dos mienirps transcenderam o 

caráter econômico e coorporativo e tiveram um forte conteúdo político e de classe, 

como ocorreu em 2006 e 2013 (quando se formou um partido operário independente, 

o Partido dos Trabalhadores, impulsionado diretamente pelos mineiros de Huanuni7).  

 

1.1 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar e compreender a complexa relação dos 

trabalhadores mineiros de Huanuni com o governo Evo Morales, entre os anos 2006 

e 2014. Os objetivos específicos são: caracterizar o governo Evo Morales, 

identificando os grupos sociais e frações de classe que o compõe, analisar as 

condições de trabalho dos mineiros de Huanuni; identificar e compreender o papel dos 

trabalhadores mineiros nas mobilizações de 2003 e 2005; identificar e analisar os 

discursos e as práticas dos trabalhadores mineiros e suas organizações sindicais 

frente ao governo Evo Morales. Analisar os principais conflitos entre o governo e os 

trabalhadores mineiros de Huanuni. Compreender como a memória coletiva e a 

tradição histórica dos mineiros influenciaram sua relação com o governo Evo Morales.   

 

1.2 HIPÓTESE 

 

A experiência dos trabalhadores mineiros com o estado boliviano e os governos 

ao longo do século XX, que se expressam através de uma memória histórica e coletiva 

incide diretamente na complexa relação entre os trabalhadores mineiros de Huanuni 

e o governo Evo Morales, marcada por uma tensão dialética entre a “resistência e o 

conflito”, por um lado, e a “integração e institucionalização”, por outro. 

 

                                                             
6 Informação obtida no diário de campo (registrado entre 2007 e 2011) e no trabalho de campo 
realizado nos meses de junho e julho.   
7 O congresso de fundação do Partido dos Trabalhadores foi convocado pela FSTMB e e a 
COB, em cumprimento à resolução votada nos congressos de ambas as organizações. O 
congresso ocorreu em Huanuni e teve como principais protagonistas, os trabalhadores 
mineiros, contando também com a participação da grande maioria das organizações sindicais 
e setores filiados à COB, com excessão dos indigenas e camponeses. 
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1.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para melhor entender essa relação tomamos como referência teórica os 

conceitos de “experiência e consciência de classe” do historiador britânico 

E.P.Thompson, que permite analisar os comportamentos sociais e a luta de 

classes a partir das acumulações históricas prévias, sejam estas objetivas ou 

subjetivas (THOMPSON, 1979). Segundo Thompson, “a classe acontece quando 

alguns homens [e mulheres], como resultado de experiências comuns (herdadas ou 

compartilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra 

outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus 

(THOMPSON, 2004, p.10). A experiência da luta de classes vai constituindo o 

reconhecimento desta comunidade de interesses comum que é a classe social. 

Os valores, discursos e referências culturais que articulam tal experiência, 

entretanto, não surgem do nada. Desenvolvem-se a partir da experiência da 

exploração e da luta de classes (BADARÓ, 2009). Nesse sentido, a classe só se 

constitui enquanto sujeito político e social no processo da luta, quando, ao criarem-se 

laços de solidariedade entre os indivíduos, enfrenta-se os patrões e o estado 

(CAMPOS, 1988). A consciência de pertencer a uma comunidade particular da 

sociedade, com seus próprios interesses sociais, fruto de sua condição de 

trabalhadores assalariados, é um processo dinâmico e histórico que os trabalhadores 

vão construindo a partir de determinadas experiências (ARCARY, 2004).  

Cada classe é inevitavelmente herdeira de seu próprio passado, ou, como 

afirma Arcary, “cada classe e fração da classe trabalhadora se apoia em suas 

próprias heranças e tradições” (ARCARY, 2004, p.30). Seguindo esta tradição 

teórica, o autor boliviano Rene Zavaleta conclui que “a classe não se define só pelo 

lugar que tem no processo da produção; sua vida e seu caráter estão também 

definidos pelo modo como ocorreu sua história como classe (ZAVALETA, 1987, 

p.233).  

Os trabalhadores da mineração na Bolívia constituem assim, um grupo social e 

político que compartilha, conserva, transmite e desenvolve um conjunto de 

experiências sociais, costumes, tradições, sistemas de valores e um modo de 

ser (OSTRIA, 2001) que incidem diretamente em seus posicionamentos políticos e 

ideológicos, e comportamentos sociais. Esta experiência de classe dos trabalhadores 
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mieniros se expressa através de uma constante tensão dialética entre a resistência e 

a integração aos governos e ao Estado. A partir desta perspectiva teórico-

metodológica nos aproximamos ao nosso objeto e aos sujeitos da pesquisa. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Ao realizar a revisão da literatura verificamos que existem poucos estudos e 

pesquisas sobre a ação política e sindical dos trabalhadores mineiros a partir do ano 

2000, sobretudo o período que compreende o atual governo Evo Morales (2006-2014). 

Uma das raras exceções é o estudo desenvolvido pela historiadora boliviana 

Magdalena Cajías, que desde a década de 80 vem produzindo uma vasta bibliografia 

sobre os trabalhadores mineiros, tendo lançado recentemente o seu principal estudo, 

“O poder da memória. A mina de Huanuni na história do movimento operário, 1900-

2010”. Apesar da abrangência histórica e teórica, esta obra não aprofunda a análise 

e compreensão sobre a relação dos trabalhadores mineiros de Huanuni com o 

governo Evo Morales.  

Outro aspecto identificado na revisão bibliográfica é que a ampla maioria dos 

estudos sobre os trabalhadores mineiros, em especial aqueles realizados por ONGs 

vinculadas ao movimento sindical boliviano (CEDIB e CEDLA), apesar da enorme 

quantidade de informações e dados que possuem, privilegiam as pesquisas e análises 

econômicas, em especial os impactos do processo de reestruturação produtiva sobre 

as condições e a organização do processo de trabalho nas minas, sem aprofundar a 

análise na experiência vivida e percebida dos próprios sujeitos e como esta 

experiência se expressa no campo político, sindical e cultural dos trabalhadores 

mineiros ( THOMPSON, 1978). 

            Outra característica relevante na produção acadêmica e militante é que os 

atuais estudos no campo das ciências sociais boliviana e latino-americana têm uma 

forte tendência a menosprezar ou diminuir o papel dos trabalhadores e do sindicalismo 

mineiro nos recentes processos de lutas e transformações sociais que ocorreram na 

Bolívia nos últimos anos. Esta pesquisa busca contribuir no preenchimento desta 

lacuna, ao propor estudar a relação dos trabalhadores mineiros de Huanuni com o 

governo Evo Morales, a partir de sua própria percepção como sujeitos políticos e 
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sociais, e não como meros dados estatísticos ou força de trabalho, comum nas 

análises estruturalistas ou economicistas. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa surgiu a partir de uma experiência pessoal com o movimento 

operário boliviano entre os anos 2007 e 2011, em particular com os trabalhadores 

mineiros de Huanuni. O contato cotidiano com os trabalhadores desse distrito mineiro, 

através de conversas informais, cursos de formação sindical, entrevistas, participação 

em mobilizações e congressos motivou a grande maioria das questões e perguntas 

levantadas nesse trabalho. Podemos dizer, “que o cotidiano se transformou em uma 

fonte de revelação do social que permitiu entrelaçar experiências de vida com vocação 

sociológica” (PAIS, 2013, p. 109). 

Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo dado a natureza 

do objeto e da problemática a ser pesquisada. As pesquisas qualitativas trabalham 

com significados, motivações, valores e crenças (MINAYO, 2009). Nessa perspectiva, 

os processos sociais e as experiências dos grupos e classes sociais não podem ser 

medidos e estudados somente a partir de instrumentos e técnicas estatísticas (DEMO, 

1995; HAGUETTE, 2010). Para captar a complexa experiência dos trabalhadores 

mineiros e sua relação com o governo Evo Morales utilizamos diferentes técnicas e 

métodos para obtenção dos dados: análise documental, revisão bibliográfica, 

entrevistas semiestruturadas, observação direta, utilização de jornais da imprensa 

local, e material iconográfico (vídeos e fotografias).  

O processo de obtenção dos dados se deu em dois momentos. No primeiro, a 

observação direta e a revisão bibliográfica foram os instrumentos e técnicas 

privilegiados de aproximação do objeto. Entre 2007 e 2015, foi realizada uma ampla 

revisão bibliográfica e de literatura dos principais estudos e pesquisas científicas 

desenvolvidos por autores bolivianos e latinoamericanos sobre os trabalhadores 

mineiros (CAJIAS, 2013; LAZARTE, 1986; LINERA, 2009; OSTRIA, 1991; NASH, 

2008; LORA 1980; LAVAUD, 1998). Esse primeiro momento permitiu uma rica 

compreensão e reconstrução histórica dos trabalhadores mineiros bolivianos e suas 

organizações sindicais, além de possibilitar uma compressão da conturbada história 

política da Bolivia no século XX e XXI. 
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A revisão bibliográfica e de literatura, articulada à observação direta, permitiram 

identificar rupturas e continuidades, padrões de comportamento e construir categorias 

de análise e interpretação, que possibilitaram entender e explicar o presente. Ainda 

no primeiro momento da pesquisa me apoiei na observação direta assistemática, ou 

seja, quando o pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade sem a 

utilização de meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou controle. 

Geralmente este tipo de observação é empregado em estudos exploratórios sobre o 

campo a ser investigado (BONI QUARESMA, 2005). Nesse momento a obtenção dos 

dados foi conduzido sem um maior rigor cientifico; sendo fundamental para o 

conhecimento do campo de estudo e dos atores e sujeitos da pesquisa. 

O segundo momento, ocorreu entre os dias 10 de junho e 14 de julho de 2015, 

quando realizei o trabalho de campo na Bolívia, mais especificamente no distrito 

mineiro de Huanuni. Durante 34 dias, desenvolvi uma série de atividades que 

ampliaram significativamente o horizonte e a problemática da pesquisa. Ao todo, foram 

realizadas 19 entrevistas, 15 delas com trabalhadores mineiros e dirigentes sindicais 

de Huanuni8, 1 entrevista com o ex-Ministro de Mineração do governo Evo Morales, 

José Pimentel (atual assessor político do presidente), 1 entrevista com o Diretor Geral 

do CEPROMIM9 (Centro de Promoção Mineira), Pedro Mariobo, ex vice-ministro de 

mineração no primeiro governo de Evo Morales (2006-2009).  

Entrevistamos ainda, o trabalhador mineiro aposentado, Severo Torres, que foi 

secretário geral do sindicato de Siglo XX (1960-1987), membro da FSTMB e da COB, 

e secretario executivo do sindicato de mineiros Relocalizados 10 . Nessa longa 

                                                             

8 As entrevistas com os trabalhadores mineiros foram realizadas entre os dias 14 de junho e 
04 de julho de 2015. Os entrevistados foram: Ronald Vidal Colque Villarpando (30 anos); 
Nelson Crispin Achacolla (40anos); Manuel Acassio (59 anos), Sandra Lopes Tola (36 anos); 
Melina Fatima Fernandes (39 anos); Mario Martinez Choque (56 anos); Santiago Sabino 
Olivares Dias (40 anos); Miguel Zubieta (59 anos); Roberto Chavez (56 anos), René Condori 
(55 anos); Willy Cebollo (58 anos); Daniel Arroyo (37 anos), Tania Copa (36 anos), Javier 
Canchari (40 anos); Roxana Mercado (52 anos). 

9  O CEPROMIM é uma destacada ONG que realiza pesquisas, seminários, cursos e 
capacitação dos trabalhadores mineiros no país. O CEPROMIM é responsável pelas 
publicações dos documentos e resoluções dos Congressos da FSTMB além de possuir um 
importante arquivo sobre o movimento sindical mineiro.  

10 Os“relocalizados” foram os mineiros demitidos a partir de 29 de agosto de 1985 com o 
Decreto N° 21060. Aproximadamente 30 mil mineiros relocalizados se dirigiram a distintas 
areas da Bolivia em busca de trabalho e melhores condições de vida. As principais regioes 
foram o Chapare em Cochabamba, caracterizado pela produção de folha de coca e as 
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trajetória, Severo Torres participou dos principais processos políticos protagonizados 

pelos trabalhadores mineiros na segunda metade do século XX (A Revolução de 1952, 

a Assembleia Popular e as Jornadas de Março de 1985), sendo deputado federal 

durante o governo de Siles Suazo (1982-1985). Por fim, entrevistamos, Orlando 

Figueiredo, ex-trabalhador industrial e ex-secretário permanente da Federação de 

Trabalhadores Fabris de La Paz na década de 60. Foi torturado no governo do ditador 

Rene Barrientos (1964-1967) e passou à clandestinidade durante o governo do 

Ditador Hugo Banzer (1971-1977). Como radialista e diretor geral da Radio 

Continental manteve um estreito contato com os distritos mineiros do país entre as 

décadas de 60 e 90, cobrindo os principais conflitos nesse período. 

Nos arquivos do SIDES, CEPROMIM, CEDLA e CEDIB tive acesso aos 

documentos e teses dos congressos da FSTMB de 1985, 2005, 2008 e 2013, além de 

declarações e pronunciamentos desta entidade e do sindicato de Huanuni. Também 

utilizamos como fonte de informação os dois principais jornais diários de circulação 

nacional (El Diário, La Razon), disponíveis na Internet, no arquivo do CEDLA e no 

arquivo da COMIBOL.  

O Jornal La Pátria, de circulação regional (no Departamento de Oruro) onde se 

encontra o distrito mineiro de Huanuni, possui uma grande quantidade de matérias e 

artigos sobre a Empresa Mineira Huanuni (EMH) e os trabalhadores mineiros. 

Consultamos o período de 2003 a 2014, que compreende as Jornadas e 

manifestações de outubro de 2003 e maio-junho de 2005, a eleição de Evo Morales 

em dezembro de 2005, e os conflitos, greves, bloqueios e manifestações 

protagonizadas pelos mineiros de Huanuni entre 2006 e 2014. Os jornais analisados 

possuem importantes informações e dados econômicos sobre a situação da 

mineração nacional e da Empresa Mineira Huanuni (cotização dos preços, volume de 

produção, exportação), além de notícias sobre as condições de trabalho nas minas, 

os acidentes e mortes, e as atividades culturais, políticas e sindicais. 

                                                             

periferias da Cidade de El Alto ( visinha à cidade de La Paz). Um setor dos relocalizados se 
tornaram cooperativistas nas minas de Catavi, Siglo XX e Huanuni. 
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No arquivo da COMIBOL, se encontra o maior acervo bibliográfico e histórico 

sobre a mineração no país. Além de possuir um arquivo digital, com as matérias 

diárias dos principais jornais de circulação nacional (El Diario, La Razon e La Patria 

referentes à mineração. As matérias em arquivo digital foram facilmente 

disponibilizadas pelo responsável do arquivo, mas correspondiam apenas aos anos 

2013 e 2014. Durante 3 dias fotografei todas as matérias referentes à Huanuni, que 

não estavam digitalizadas (um total de 1000 fotos). Este material constitui uma 

importante fonte de informações e dados sobre os conflitos protagonizados pelos 

trabalhadores mineiros de Huanuni na última década.  

O aspecto mais relevante do trabalho de campo foram os 20 dias que 

permaneci no distrito mineiro de Huanuni. Além das entrevistas, foi possível entrar, 

pela primeira vez na empresa, conhecer as condições e o processo de trabalho no 

interior e exterior da mina, presenciar o perigo e o sacrifício que representa o trabalho 

mineiro, suas crenças, tradições e rituais. Todo o trabalho de campo foi realizado em 

condições extremamente difíceis e adversas. A começar pela enorme distância do 

objeto e as frias temperaturas bolivianas nos meses de junho e julho que variavam 

entre 10° e -5° negativos, além das dificuldades de hospedagem e alojamento no 

distrito. A ausência de hospedagem em Huanuni fez com que me hospedasse na 

cidade de Oruro, distante 70 Km da mina. Durante 20 dias me deslocava diariamente 

para o distrito de Huanuni às 07:00 e retornava as 20:00hs.  

O objetivo principal do trabalho de campo foi a realização de entrevistas com 

os próprios trabalhadores mineiros de Huanuni, como forma de aprofundar e 

complementar a pesquisa bibliográfica e a observação direta. Optamos por realizar 

entrevistas semiestruturadas com base em um roteiro de perguntas previamente 

elaborado (Ver em anexo). Como aponta Duarte (2002), as pesquisas de cunho 

qualitativo exigem a realização de entrevistas, quase sempre longas e 

semiestruturadas.  

Entrevistamos 15 trabalhadores (11 homens e 4 mulheres), destes, 7 são 

dirigentes do sindicato ou delegados sindicais e 8 são trabalhadores de base. As 

entrevistas tiveram uma duração média de 1 hora, sendo registradas em audiovisual. 

A maioria foram realizadas na sede do sindicato e na Rádio Nacional Huanuni. Apenas 

1 ocorreu na residência do entrevistado e outra foi realizada na praça central do distrito 

de Huanuni. O conhecimento prévio do campo e de alguns trabalhadores e dirigentes 

sindicais foi fundamental no desenvolvimento e realização das entrevistas, facilitando 
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a identificação e escolha das informantes chaves, sendo a definição da amostra, 

intencional. O contato com o primeiro trabalhador entrevistado se deu através de uma 

rede social, que permitiu construir uma rede de contatos e possíveis entrevistados. 

Para isso seguimos a orientação de Duarte (2002) de que, 

 

Em uma metodologia de base qualitativa, o número de sujeitos que 
virão a compor o quadro das entrevistas dificilmente pode ser 
determinado a priori, tudo depende da qualidade das informações 
obtidas em cada depoimento, assim como da profundidade e do grau 
de recorrência e divergência destas informações. Enquanto estiverem 
aparecendo “dados” originais ou pistas que possam indicar novas 
perspectivas à investigação em curso, as entrevistas precisam 
continuar sendo feitas (DUARTE, 2002, p.143-144) 

 

Foram estabelecidos alguns critérios gerais para seleção dos entrevistados 

como: mineiros que trabalhavam na mina Huanuni na década de 80 (Antes e depois 

da crise de 1985). Mineiros que trabalharam na empresa no momento em que ela foi 

privatizada, em 1999. Mineiros que trabalhavam na empresa durante o processo de 

“reestatização” em 2002. Mineiros que trabalharam na mina durante os conflitos de 

2006, 2007, 2008 e 2009. Ex-cooperativistas mineiros que foram incorporados à 

empresa em 2006 (após o conflito entre assalariados e cooperativistas). Mineiros que 

participaram do sindicato entre os anos de 1980 e 2014.  

 

Em pesquisas qualitativas, o fundamental é que a seleção seja 
feita de forma que consiga ampliar a compreensão do tema e 
explorar as variadas representações sobre determinado objeto de 
estudo. O critério mais importante a ser considerado neste processo 
de escolha não é numérico, já que a finalidade não é apenas 
quantificar opiniões e sim explorar e compreender os diferentes pontos 
de vista que se encontram demarcados em um contexto. Em um 
ambiente social específico, o espectro de opiniões é limitado, pois a 
partir de um determinado número de entrevistas percebe-se o 
esgotamento das respostas quando elas tendem a se repetir e novas 
entrevistas não oferecem ganho qualitativo adicional para a 
compreensão do fenômeno estudado. Isto significa que já se torna 
possível identificar a estrutura de sentido, ou seja, as 
representações compartilhadas socialmente sobre determinado 
tema de interesse comum (FRASER; GONDIM, 2004, p.147, grifo 
nosso). 

 

Para Duarte “quando já é possível identificar padrões simbólicos, práticas, 

sistemas classificatórios, categorias de análise da realidade e visões de mundo 
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do universo em questão, e as recorrências atingem o que se convencionou 

chamar de “ponto de saturação”, dá-se por finalizado o trabalho de campo [...] 

(DUARTE, 2002). A partir das entrevistas e da observação foi possível identificar as 

diferentes maneiras de perceber e descrever os fenômenos por parte dos próprios 

trabalhadores mineiros. Além das entrevistas participamos de uma série de atividades 

em Huanuni como: a comemoração do aniversário de fundação do sindicato, 

participação em assembleias, reuniões do sindicato, conversas informais com os 

trabalhadores, cursos de capacitação de mulheres mineiras e uma caminhada de 5 

horas no interior da mina. Essas atividades foram registradas através de fotografias e 

vídeos, e permitiu construir uma relação de confiança com os trabalhadores e os 

dirigentes sindicais. O trabalho de campo está registrado em mais de 2000 fotografias 

e 300 vídeos (entrevistas, aniversário do sindicato, depoimentos, imagens do interior 

da mina e do distrito de Huanuni) que totalizam mais de 50 horas de filmagens. 

As fotografias e vídeos constituíram uma técnica fundamental para a obtenção 

de dados, na medida em que “as características da imagem fotográfica” podem 

“contribuir para ampliar a compreensão dos processos de simbolização 

próprios dos universos culturais” (BITTENCURT, 1998 p.197). As fotografias não 

são meras ilustrações, mas, um instrumento e técnica de analise social ao prover 

informação e evidências, “uma fotografia é um instrumento para guardar 

memórias” (FERRO, 2005 p.376), “uma narrativa visual que informa o relato 

etnográfico com a mesma autoridade do texto escrito [...] (FERRO, 2005, p.380). 

A fotografia regista imagens efêmeras que podem repetir-se, não 
exatamente da mesma maneira, mas condensando elementos 
comuns que se repetem e que permitem chegar a conclusões. Por 
outro lado, tirando fotografias podemos captar o que vem antes 
ou depois de determinado acontecimento e proceder a uma 
reconstrução dos fenômenos sociais. As notas de rodapé das 
fotografias, elemento fulcral no uso da técnica fotográfica, servirá 
para fazer um trabalho de articulação das fotografias com as 
teorias e problemas da pesquisa. A máquina fotográfica pode ser 
um instrumento de analise social, ao disparar, a câmara permite 
congelar um instante, o momento decisivo, o que permite depois ser 
visto, revisto e interpretado” (FERRO, 2005, p.380, grifo nosso). 

 

Os dados produzidos a partir das entrevistas, fotografias e vídeos, jornais, 

documentos e declarações foram analisados e interpretados segundo a técnica de 

análise de conteúdo temática, sendo “organizados e categorizados segundo 

critérios relativamente flexíveis e previamente definidos, de acordo com os 
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objetivos da pesquisa” (DUARTE, 2002, p.151). No entanto, a “categorização tanto 

pode ser realizada previamente, exigindo um conhecimento sólido por parte do 

pesquisador [...], como pode surgir a partir da análise do material de pesquisa” 

(GOMES, 2009, p. 88) 

A dissertação está organizada em 4 capítulos. Na introdução, são definidos o 

objetivo geral e específicos da pesquisa, hipótese, justificativa e metodologia. No 

segundo capítulo, pretendemos desenvolver uma discussão sobre a condição 

operária e a experiência de classe dos trabalhadores mineiros de Huanuni. Para isso 

tomamos como referência teórica a discussão desenvolvida pelo historiador inglês 

E.P. Thompson sobre o conceito de “experiência”. Ainda no segundo capitulo 

analisamos a formação da FSTMB em 1944 e a aprovação da histórica Tese de 

Pulacayo, em 1946. Ambos os processos foram marcos fundamentais na formação 

de um sindicalismo classista de caráter nacional, cujo princípio básico era a defesa da 

independência de classe.  

Em seguida, analisamos o processo de formação dos trabalhadores mineiros 

na Bolívia, o surgimento da moderna indústria mineira do estanho e os primeiros 

acampamentos mineiros final do século XIX. Em seguida, analisamos o papel do 

sindicato mineiro, não só, como um agente negociador, mas como representante 

político na comunidade-acampamento. Concluímos esse capitulo com uma análise 

sobre a experiência do trabalho mineiro em Huanuni, suas tradições políticas e 

culturais, a importância das crenças e rituais andinos na constituição de laços de 

solidariedade e como essas tradições e a memória coletiva se expressaram nas 

mobilizações de 2002, 2003 e 2005. 

No terceiro capítulo analisamos o papel dos trabalhadores mineiros e sua 

relação com o estado boliviano entre os anos 1952 e 1985. Esse período se 

caracterizou pela centralidade econômica, política e ideológica dos trabalhadores 

mineiros na vida nacional. Analisamos o protagonismo e a presença dos trabalhadores 

mineiros na Revolução Nacional de 1952, na experiência do co-governo entre o MNR-

COB após a insurreição popular, a tensa e conflitiva relação entre os trabalhadores 

mineiros e os governos do MNR (1952-1964). Em seguida, buscamos compreender o 

processo de ruptura e experiência dos trabalhadores mineiros com o Nacionalismo 

Revolucionário e a constituição nas décadas de 60 e 70 de um sindicalismo de caráter 

classista e revolucionário, cuja máxima expressão política foi a conformação da 

Assembleia Popular, em 1971, como orgão de poder dos trabalhadores bolivianos.  
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Por fim, identificamos as ações desenvolvidas pelos trabalhadores mineiros de 

Huanuni contra os regimes militares (1971 e 1982), e as lutas pela redemocratização 

do país. Ao final do capítulo, analisamos a tensa e conflitiva relação dos trabalhadores 

mineiros com o governo de centro esquerda da Unidade Democrática e Popular 

(UDP), formada pelos partidos MNRI, PCB e MIR. Ao final do capitulo analisamos o 

processo de reestruturação produtiva na mineração do país e a consequente crise e 

desestruturação do tradicional movimento operário mineiro, a partir de 1985. 

No quarto e ultimo capítulo, analisamos a relação dos trabalhadores mineiros 

de Huanuni com o governo Evo Morales (2006-2014).  Buscamos compreender o 

caráter do governo, sua ideologia, programa e as políticas implementadas ao longo 

dos dez anos do mandato de Evo Morales, identificando as forças sociais e as frações 

de classe que integram o governo. Em seguida, analisamos a relação entre os 

trabalhadores mineiros e o governo Evo Morales, marcada, por um lado, pela 

resistência e a afirmação da independência e autonomia de classe, por outro, por 

formas de integração e apoio ao governo e ao Processo de Cambio11. 

Neste capitulo, ainda analisamos o conflito conhecido como a “Guerra pelo 

Estanho em Huanuni” (enfrentamento entre mineiros assalariados e cooperativistas) 

em outubro de 2006, que provocou a morte de 14 trabalhadores mineiros e a posterior 

incorporação de 4000 cooperativistas à empresa estatal. Esse processo resultou no 

fortalecimento político e sindical dos trabalhadores mineiros assalariados. Após a 

reestatização da mina em outubro de 2006, os mineiros de Huanuni protagonizaram 

uma série de conflitos, em torno a distintas demandas, como a melhoria das condições 

de trabalho, maior investimento estatal na mina, modernização da empresa, uma nova 

Lei de Pensões, aumento salarial e a construção de um partido operário independente, 

o Partido dos Trabalhadores, processo que se deu em março de 2013.  

Os mineiros de Huanuni estabeleceram com o governo Evo Morales uma 

relação que esteve marcada por uma constante tensão dialética entre a resistência e 

a integração. No entanto, identificamos que após o fracasso na construção do PT, 

ocorreu uma mudança na orientação estratégica dos trabalhadores mineiros. O 

discurso contestatário e independente perdeu espaço, e uma nova orientação passou 

                                                             
11 São slogans da campanha eleitoral do MAS e do governo Evo Morales. Segundo membros 
e intelectuais próximos ao governo esses conceitos expressam um conjunto de 
transformações políticas, sociais, econômicas e culturais que vem ocorrendo na Bolívia desde 
a eleição de Evo Morales em dezembro de 2005. 
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a predominar, desta vez marcada pelo apoio e integração ao Processo de Cambio que 

se expressou no acordo político entre os trabalhadores mineiros e o Movimento ao 

Socialismo nas eleições presidenciais de 2009 e 2014.  

Entre a crise política, sindical, organizativa e ideológica que prevaleceu nos 

anos 90 e o paulatino processo de revitalização e fortalecimento presenciado a partir 

dos anos 2000, há um rico processo que precisa ser revelado e analisado. A chegada 

de Evo Morales à presidência em 2006 não encerrou esse processo, o que vimos foi 

uma retomada dos conflitos e tensões envolvendo os trabalhadores mineiros de 

Huanuni e o governo.  

A memória, a história e as tradições reforçaram velhas identidades, crenças, 

costumes e práticas políticas e sindicais que pareciam ter desaparecido. 

Nacionalismo, socialismo, indigenismo, independência política e sindical, Tese de 

Pulacayo, Revolução de 1952, Assembleia Popular, Jornadas de Outubro de 2003, 

massacres, a Guerra do Estanho, heróis e mártires, voltou a se tornar um vocabulário 

comum entre os trabalhadores mineiros de Huanuni. Nesse sentido consideramos que 

entre os mineiros, o passado está sempre presente (WINN, 2007). Esta memoria 

coletiva explica, em grande medida, a tensa e conflitiva relação dos mineiros com o 

Governo Evo Morales.  

Há uma profunda lacuna nos estudos sobre os trabalhadores mineiros 

bolivianos na atualidade. A imensa maioria das pesquisas se limitaram a estudar os 

trabalhadores mineiros até o ano 1985. Para muitos estudiosos, com o processo de 

Relocalização e demissão massiva se decretou o “desaparecimento da classe 

operária mineira”. Através desta pesquisa buscamos demonstrar e resgatar a 

importância política e sindical destes trabalhadores nos acontecimentos e na história 

recente da Bolivia. Entre 2006 e 2014, os trabalhadores mineiros de Huanuni foram 

protagonistas e sujeitos em distintos conflitos políticos e sociais, que marcaram a 

complexa relação desse setor com o governo Evo Morales.  
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2. OS TRABALHADORES MINEIROS DE HUANUNI: EXPERIÊNCIA E 

CONSCIÊNCIA DE CLASSE 

 

“Construindo sua história, a classe operária também constrói a si mesma. ” 

(E.P.Thompson) 

 

Neste capítulo pretendemos desenvolver a discussão sobre a condição 

operária dos trabalhadores mineiros de Huanuni e a experiência de classe a partir do 

trabalho de campo realizado no próprio distrito mineiro de Huanuni, onde se encontra 

as maiores reservas de estanho da Bolivia, explorada por 4300 mineiros. Para isso, 

retomamos o conceito de experiência desenvolvido pelo historiador inglês 

E.P.Thompson, também utilizado e enriquecido por outros autores, para em seguida 

analisar o trabalho mineiro e suas características: as condições e o processo de 

trabalho – marcados pelo perigo e o sacrifício constantes – o papel das tradições e 

rituais andinos na formação dos trabalhadores e de sua identidade, a importância da 

memória coletiva12e das tradições culturais, o surgimento das primeiras organizações 

sindicais e a formação de um sindicalismo com claro sentido classista.  

                                                             
12 O sociologo francês Maurice Halbawchs (1877-1945), discipulo de Emile Durkein foi um dos 
primeiros a pesquisar os conceitos de memória individual, coletiva e histórica. Na pespectiva 
de Halbawchs é impossivel “uma memória exclusivamente ou estritamente individual, 
uma vez que as lembranças dos individuos são, sempre, construidas a partir de sua 
relação de pertença a um grupo. A memória individual pode ser entendida, então, como um 
ponto de convergência de diferentes influências sociais e como uma forma particular de 
articulação das mesmas. Analogamente, a memória coletiva, propriamente dita, é o trabalho 
que um determinado grupo social realiza, articulando e localizando as lembranças em quadros 
sociais comuns. O resultado deste trabalho é uma especie de acervo de lembranças 
compartilhadas que são o conteúdo da memória coletiva […]  A memória coletiva adapta 
as imagens de fatos antigos a crenças e as necessidades espirituais do presente. 
Indicando esta caracteristica, Halbawchs supera a concepção do passado como um modelo 
imutável ao qual conformar-se. Na memória coletiva o passado é permanentemente 
reconstruido e vivificado enquanto é resignificado. Neste sentido, a memória coletiva 
pode ser entendida como uma forma de historia vivente. A memoria coletiva vive, 
sobretudo, na tradição, que é o quadro mais amplo onde seus conteúdos se atualizam 
e se articulam entre si.  A memória coletiva encontra seu lugar na tradição e, ao mesmo 
tempo, dinamiza as tradições, num ´processo semelhante ao que foi escrito com relação as 
lembranças no contexto dos quadros sociais […] A memória coletiva, para Halbwachs, 
desempenha um papel fundamental nos processos históricos. Por um lado, dando 
vitalidade aos objetos culturais, sublinhando momentos históricos significativos e, portanto, 
preservando o valor do passado para os grupos sociais. Por outro, sendo o guardião dos 
objetos culturais que atravessam os tempos e que, então, podem vir a se constituir em fontes 
para a pesquisa histórica” (SCHMIDT, 1993, p.291-292). 
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Nesse estudo procuramos dialogar diretamente com as concepções e o método 

construídos por Thompson, autor da clássica obra “A Formação da Classe Operária 

Inglesa”, escrita em 1963. Para Thompson (2004), os estudos sobre os trabalhadores 

foram, durante muito tempo, caracterizados por análises estáticas, sem nenhuma 

perspectiva histórica, e a partir das quais os pesquisadores tratavam as classes 

sociais como meros estratos estatísticos, hierarquicamente organizados, ignorando 

as relações temporais e sociais e as práticas sociais dos sujeitos. O estudo da 

memória coletiva e das tradições culturais dos trabalhadores foram sistematicamente 

igonorados pelas abordagens estruturalistas.  No melhor dos casos, 

 

Estes estudos constituem contribuições ao saber acadêmico, mas são 
meras descrições da ponta do iceberg da história do trabalho, que 
apenas se manifestam por sobre a superfície. Se discutem os 
dirigentes, as instituições, as ideologias, ou as médias estatísticas e 
as estruturas, mas, salvo algumas exceções, os trabalhadores por si 
mesmos, os principais protagonistas da história do trabalho só 
aparecem nesses estudos como abstrações institucionais, 
teóricas ou estatísticas; a realidade concreta e complexa de suas 
experiências brilha por sua ausência (WINN, 2002, p.26, grifo 
nosso13). 

 

O debate sobre a experiência não é algo novo para os estudiosos do movimento 

operário14. O que é relativamente novo, ao menos na perspectiva latino-americana15, 

é a maneira de abordá-lo.  

                                                             

13 Todas as referências em língua espanhola foram traduzidas por mim. 

14 Ver Sader (1988), Ostria (1991), Nash (1985; 2008), Zavaleta (1987), Winn (2002), James 
(2010).  

15  “[...]. A nova historiografia representa um rompimento com o passado. Essa mudança de 
tipo de abordagem é um fenômeno bastante recente. Em 1979, o historiador americano Peter 
Winn observou em um artigo publicado na Latin American Research Review que a 
historiografia do movimento operário na América Latina estava correndo o risco de se isolar 
das correntes intelectuais e ideológicas mais fecundas e de se reduzir a cronologias 
institucionais e controvérsias ideológicas. Nesse mesmo artigo Winn propôs um novo tipo de 
história que não se limitasse aos parâmetros estruturais e dados estatísticos, às organizações 
nacionais de trabalhadores (sindicatos) e aos movimentos grevistas mais importantes, mas 
também focalizasse a experiência quotidiana concreta dos trabalhadores na fábrica e 
na comunidade, seus níveis e estilos de vida, cultura e consciência, suas divisões 
internas e relações com outros grupos [Peter Winn (1979) XIV:2] — um programa que ele 
pôs em prática com grande sucesso em seu livro Weavers o f the Revolution. The Yarur 
Workers and Chile’s Road to Socialism (1986) [...]. Enquanto no passado os historiadores 
falavam em estruturas, agora falam de experiência [...]. A polêmica entre estruturalistas e 
culturalistas converteu-se num tema central da nova historiografia do trabalho, e entre os livros 
publicados recentemente encontramos uma grande diversidade de respostas aos problemas 
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Segundo a historiadora Emília Viotti da Costa (1990) houve, a partir dos anos 

80, uma grande expansão dos estudos sobre as classes trabalhadoras na América 

Latina. Os novos estudos rechaçaram as abordagens estruturalistas16 (o principal 

expoente intelectual desta corrente teórica foi o francês Louis Althusser) e passaram 

a privilegiar um ponto de vista metodológico que “focalizasse a experiência 

cotidiana e concreta dos trabalhadores na fábrica e na comunidade, seus níveis 

e estilos de vida, cultura e consciência, suas divisões internas e relações com 

outros grupos” (COSTA, 1990, p.4, grifo nosso). 

 Algo comum a esta nova perspectiva é que os novos estudos do trabalho 

buscaram realizar pesquisas empíricas nas quais “os trabalhadores falassem por si 

mesmos e fossem vistos como atores conscientes que ajudam a definir a 

mudança em vez de meramente responderem a ela” (COSTA, 1990, p.4, grifo 

nosso).   No entanto, o debate sobre a noção de experiência tem gerado inúmeras 

                                                             
epistemológicos levantados por esse debate [...]. Seria errôneo pensar que os debates entre 
‘estruturalistas’ e ‘antiestruturalistas’ ou culturalistas refletem conflitos entre marxistas e não-
marxistas. Ambas as tendências se encontram dos dois lados. Na realidade, o debate 
contemporâneo que parece estar dividindo os historiadores procede em grande parte de 
conflitos dentro das próprias esquerdas. A história do movimento operário tem sido o campo 
favorito das esquerdas e muitos estudos recentes sobre as classes trabalhadoras latino-
americanas inspiram-se em E. P. Thompson e Raymond Williams [...]. Muitos dos 
historiadores revisionistas repudiaram também o uso de modelos teóricos a priori 
(principalmente modelos macroeconômicos derivados seja da teoria da modernização ou da 
teoria de dependência) e voltaram-se para o estudo do que consideram formas concretas 
de comportamento, empiricamente demonstráveis, as percepções e sentimentos da 
classe trabalhadora. Ao descartar uma noção ‘essencialista’ e estática de classe social, 
e ao tentar evitar explicações reducionistas da consciência de classe, alguns dos 
historiadores novos encaram com suspeita aqueles que insistem em dizer que as 
condições ‘objetivas’ definem os parâmetros no interior dos quais a consciência dos 
trabalhadores se constitui e as ações dos trabalhadores têm lugar” (COSTA, 1990, p.1-
4). 

16 Segundo Carlos Nelson Coutinho (2010): “No quadro do movimento estruturalista, Althusser 
ocupa una posição bastante original. Ao contrário dos demais estruturalistas, que, quando 
muito, referem-se a Marx como um ‘precursor’, Althusser e sua escola pretendem apresentar 
o estruturalismo (ou a sua versão particular dele) como o resultado de uma ‘leitura’ correta de 
Marx. Não se trata, assim, como em Levi Strauss ou no Foucault mais recente, de uma 
aproximação puramente verbal e episódica: toda a obra de Althusser se apresenta como uma 
exegese aparentemente rigorosa dos textos marxianos, ao que se acrecenta sua explícita 
adesão pessoal ao partido comunista francês (mais do que isso: após o afastamento de 
Lefebre e de Garaudy, e tendo em vista a posição apartidária de Sartre e de Goldmann, 
Althusser tornou-se o único filosofo marxista internacionalmente conhecido a fazer parte dos 
quadros do Partido Comunista Francês). Desse modo, a problemática trazida por sua obra 
coloca-se simultaneamente, no interior do estruturalismo e no seio das agudas polêmicas que 
hoje se travam entre marxistas de diferentes tendências” (COUTINHO, 2010, p.175-176). 
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controvérsias e discussões por se tratar de um tema bastante complexo, como aborda 

Costa (1990):  

Quais seriam os componentes relevantes da experiência? O local de 
trabalho, a região de moradia, o sindicato, as lutas operárias, as 
relações entre os trabalhadores e outras classes sociais, os partidos 
políticos, as ideologias, a cultura política, os discursos políticos, o 
mercado de trabalho, a composição da classe trabalhadora, o 
tamanho das indústrias, as relações entre o estado e o trabalho, as 
formas de acumulação de capital, as crises econômicas locais, a 
recessão mundial, a presença do capital estrangeiro? Não existirá 
alguma forma de hierarquia entre essas várias experiências, sendo 
umas mais determinantes do que outras? Como se articulam? Em 
outras palavras, como se estrutura a própria experiência? Se os 
trabalhadores têm muitas identidades, religião, etnia, partido 
político, classe, de que maneira a identidade de classe vem a 
prevalecer sobre outros tipos de identidade? (COSTA, 1990, p.7, 
grifo nosso). 

 

Para enfrentar as questões levantadas por Costa sobre as múltiplas 

experiências, a hierarquia e os elementos determinantes entre elas, partimos da 

sistematização do conceito de experiência de classe na visão de Thompson e como 

este conceito pode ser útil para pensar os trabalhadores mineiros de Huanuni na 

atualidade e sua relação com o governo Evo Morales. Acreditamos que a memória 

coletiva se constrói a partir da experiência, que para Thompson, funciona como uma 

espécie de elemento mediador entre o ser social (as relações de produção) e a 

consciência social. Thompson (2004) acentua as vivências em que se encontram 

inseridos os sujeitos sociais. 

 

A classe acontece quando alguns homens [mulheres], como resultado 
de experiências comuns (herdadas ou compartilhadas), sentem e 
articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros 
homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. 
A experiência de classe 17  é determinada, em grande medida, 

                                                             
17  Alguns autores, a exemplo de Cláudio Batalha (2000), consideram que o termo 
“experiência” utilizado por Thompson gerou algumas confusões ao englobar ambas as 
noções, de consciência social e ser social, ao invés de promover uma mediação entre elas. 
Esta crítica foi reconhecida pelo próprio Thompson, em seu livro “A miséria da teoria” (1978) 
e no texto “La politica de la teoría” (1984): “O próprio Thompson admitiu em parte essas 
críticas ao propor, no início dos anos 80, dois tipos distintos de experiência, que fariam a 
junção entre o ser social e a consciência social. Um tipo seria o da experiência vivida e o 
outro, da experiência percebida. O primeiro remete ao ser social, ao vivido, resultante 
de causas materiais, que não reflete automaticamente no segundo tipo de experiência 
(percebida), o da consciência social, mas que determina, no sentido de exercer 
pressão, a consciência social existente [...]. A dualidade dessa perspectiva, a exemplo das 
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pelas relações de produção em que os homens [mulheres] 
nasceram, ou entraram involuntariamente (THOMPSON, 2004, 
p.10, grifo nosso). 

 

No entanto, para Thompson, as experiências sociais, a memória coletiva, as 

tradições culturais, os sistemas de valores e a consciência de classe, ou seja, a 

experiência percebida, se define a partir, 

 

[…] da disposição a comportar-se como uma classe, definindo-se a si 
mesma em suas ações e em sua consciência em relação a outros 
grupos de pessoas […] a consciência de classe é a forma como 
essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas 
em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. 
Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre 
com a consciência de classe (THOMPSON, 2004, p.10, grifo nosso). 

 

Esta perspectiva elaborada por Thompson entende a classe como um 

fenômeno histórico 18 , em processo e relação com outros grupos e classes, 

encarnadas em pessoas e contextos reais. Partindo da concepção de que a classe é 

um fenômeno histórico e não uma mera construção teórica e sociológica, Thompson 

entende a classe “como algo que ocorre efetivamente e cuja ocorrência pode ser 

demonstrada nas relações humanas” (THOMPSON, 2004, p.9, grifo nosso).  

Com Thompson se constitui o ponto de vista que privilegia o sujeito como eixo 

central onde se transformam as estruturas, onde se colocam as relações entre classe 

social, consciência de classe19 e movimento político social, “a classe operária não 

                                                             
duas formas de consciência presentes em Lenin e em Lukacs, é apenas aparente, uma vez 
que os dois tipos de experiências são inseparáveis, não existe o segundo sem o primeiro” 
(BATALHA, 2000, p.197, grifo nosso).  

18 Segundo Thompson: “[…] a classe é uma categoría histórica, ou seja, deriva de processos 
sociais através do tempo. Conhecemos as classes porque, repetidamente, as pessoas se 
comportaram de modo classista. Este andamento histórico gera regularidade de resposta em 
situações análogas e, em certo nível, permite-nos observar o nascer de instituições e de uma 
cultura com traços de classe passíveis de uma comparação internacional” (THOMPSON, 
2001, p.270). “Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma série de 
acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria prima da 
experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico” (THOMPSON, 
2004, p.9). “[...] estou convencido de que não podemos entender a classe a menos que a 
vejamos como uma formação social e cultural, surgindo de processos que só podem ser 
estudados quando eles mesmos operam durante um considerável período histórico” 
(THOMPSON, 2004, p.12). 

19 A consciência de classe é constituída a partir da articulação entre a experiência vivida e a 
experiência percebida. A classe só se constitui enquanto sujeito político e social no processo 
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surgiu tal como o sol em uma hora determinada. Ela estava presente no seu 

próprio fazer-se” (THOMPSON, 2004, p.9), ou seja, a classe não se forma para 

depois lutar, ela forma-se na própria luta. Deste modo, o conflito e a luta entre as 

classes é o eixo da teoria desenvolvida por Thompson. O conceito de experiência de 

Thompson nos permite analisar como o reconhecimento desta comunidade de 

interesses e futuro comum surge da experiência cotidiana dos explorados de estar 

submetidos a situações de opressão, de exploração e desigualdade. No entanto, o 

proceso de constituição de uma consciência de classe não é um resultado automático 

de estruturas dadas. Para Sader (1988),  

 

[…]. Não se pode deduzir orientações e comportamentos de condições 
objetivas dadas […]. Quem pretender captar a dinâmica de 
movimentos sociais explicando-os pelas condições objetivas que 
os envolvem e poupando-se de uma análise específica de seus 
imaginários próprios irá perder aquilo que os singulariza (SADER, 
1988, p. 42, grifo nosso). 

 

A consciência de pertencer a uma comunidade particular da sociedade com 

seus próprios interesses é um processo histórico no qual os trabalhadores vão 

construindo a partir de determinadas experiências.  Nesse sentido, a consciência de 

classe “não é o produto único e universal que a perspectiva tradicional pensava, mas 

a resposta aos contextos vividos, o processo de aquisição da consciência de classe 

dos trabalhadores não é um processo imediato nem automático, nem na indústria nem 

no resto dos setores produtivos. A consciência de classe é um processo vivo que 

oscila e flutua, avança e retrocede” (ARCARY, 2004, p.30- 31, grifo nosso).  

Essa perspectiva teórica nos levou a estudar o processo de formação dos 

trabalhadores mineiros bolivianos, sua condição de trabalho, seus costumes, suas 

tradições comuns, herdadas e compartilhadas através de uma memória coletiva, sua 

relação com o Estado, os governos e as outras classes sociais. A partir deste enfoque 

teórico-metodológico, buscaremos analisar a relação dos trabalhadores do distrito 

mineiro de Huanuni com o governo Evo Morales.  

Como observa Thompson, buscamos em nossa pesquisa partir da realidade 

concreta e complexa dos trabalhadores mineiros e suas experiências com o objetivo 

                                                             

da luta de classes onde se criam laços de solidariedade e identidade entre os trabalhadores 
e se enfrenta um inimigo comum, seja ele os patrões ou o Estado (THOMPSON, 1984). 
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de explicar a relação dos mineiros de Huanuni com o governo Evo Morales entre os 

anos 2006 e 2014. Através das contribuições de Thompson e de autores bolivianos, 

buscamos analisar cómo e porque esta tensa relação oscila entre o discurso 

contestador e crítico (designado neste trabalho como “resistência”) e, orientações de 

apoio e aliança com o governo e o Processo de Cambio (que designamos 

“integração”). Este tenso equilíbrio entre a “resistência-integração” marcou a relação 

dos trabalhadores mineiros de Huanuni com o governo ao longo da presidência de 

Evo Morales. Estas contradições, dilemas e tensões ocorrem, em grande medida, por 

que, “a consciência social dos setores subalternos é sempre um amálgama 

complexo de idéias e valores que resultam tanto da pressão da cultura e visão 

de mundo das classes dominantes quanto do conhecimento que nasce de sua 

própria localização social e experiência prática […]. (ARCARY, 2004, p.31). 

Para entender as características e a experiência do trabalho mineiro, o 

processo de formação e a constituição das primeiras organizações sindicais, o papel 

das tradições andinas e da memória coletiva nos apoiamos em autores inspirados na 

herança thompsoniana, que se dedicaram a estudar os trabalhadores mineiros em 

outros contextos históricos e políticos, levando em consideração os aspectos 

econômicos, políticos e culturais. Estes autores deixaram importantes contribuições 

teóricas, metodológicas e conceituais ao analisar e explicar a formação e o 

desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores mineiros, apoiando-se 

nas particularidades econômicas, políticas, culturais e ideológicas da formação social 

boliviana, em especial, a estrutura dependente do capitalismo, a origem rural de seu 

proletariado e o mundo cultural andino no qual este se formou (NEIRA, 1989).   

Entre os principais autores, destacamos a obra do intelectual boliviano René 

Zavaleta (1937-1984), autor de diversos livros e artigos20 sobre os trabalhadores 

mineiros e o movimento operário boliviano na segunda metade do século XX. A partir 

de Zavaleta “se descobriu a essência dos comportamentos sociais e políticos dos 

trabalhadores mineiros [...] já que para esse autor, os mineiros bolivianos 

transcenderam em muito e de várias maneiras o sindicalismo reivindicativo e 

economicista” 21  (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013, p.31). Os estudos e pesquisas 

                                                             
20 El Poder Dual (1987), Clases sociales y Conocimiento (1988); El proletariado minero en 
Bolivia (1978); Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia (1983); Las 
masas en noviembre (1983). 

21 Ver Anderson (1968). 
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desenvolvidos por Zavaleta constituem uma importante referência crítica para as 

ciências sociais boliviana. O autor foi diretamente influenciado pela perspectiva 

teórico-metodológica de Thompson (DUNKERLEY, 2014).  Assim como o historiador 

britânico, Zavaleta (1983) não secundariza o papel da estrutura e das relações de 

produção em que estão inseridos os sujeitos, mas dá uma grande importância e 

centralidade à agência humana, aos sujeitos e suas práticas sociais. Na perspectiva 

de Zavaleta, cada classe é o que foi a sua história. 

 

A própria experiência vital diz que a classe é sua colocação estrutural 
ou econômica estratégica, mais a sua própria história, intimidade ou 
acumulação, quer dizer, deve constituir-se ainda para ser o que já é, 
em potência, construir seu ato. Em outros termos, isso que 
chamamos a classe para si é algo que pode ocorrer ou não, 
segundo a natureza dos atos dos homens, ainda que seja certo que 
é impossível à margem de seu marco estrutural (ZAVALETA, 1983, 
p.43, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, o aporte teórico de Zavaleta dá ênfase às práticas sociais dos 

trabalhadores mineiros ao longo da história: 

 

O pensamento acerca dos mineiros bolivianos demonstra que se 
bem a colocação estrutural de uma classe social é um problema 
que não pode omitir-se, é, tão importante quanto isso, a maneira 
como ocorre sua história, ou seja, seu devir. Cada classe é, então, 
o que foi a sua história. Supor que o desenvolvimento de uma classe 
depende mecanicamente do grau geral de desenvolvimento do país 
(no econômico e ainda no cultural), é uma hipótese refutada por todos 
os dados da realidade. (ZAVALETA, 1987b, p.285, grifo nosso). 

 

Outro estudo pioneiro sobre a formação da classe operária mineira boliviana foi 

desenvolvido pelo historiador Gustavo Rodriguez Ostria, na obra “El socavón y el 

sindicato: ensayos históricos sobre los trabajadores mineros, siglo XIX-XX” (1991). 

Este livro se tornou uma referência importante para a nova historiografia do trabalho 

boliviana ao propor a compreensão do processo de formação do moderno proletariado 

mineiro boliviano e sua constituição enquanto classe social, entre o final do século XIX 

e o início do século XX.  

A obra de Ostria foi diretamente influenciada pela historiografia inglesa, em 

especial por Thompson. Ostria considera que a classe operária mineira na Bolívia se 
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formou nos “intramuros” de suas manifestações culturais (OSTRIA, 1989). Para ele, à 

medida em que compreendemos o “como” deste acontecimento, sua gênese ou 

momento constitutivo e seu desenvolvimento, podemos entender melhor a trajetória 

dos mineiros na história boliviana (OSTRIA, 1989). A contribuição deste autor 

possibilita entender o diálogo entre a consciência de classe e a dimensão cultural, 

algo tão presente no mundo mineiro boliviano – fortemente vinculado às tradições e 

manifestações da cultura andina.  Compreender a dimensão cultural e, como esta, se 

articula com a experiência e a consciência de classe foi, sem dúvida, um dos grandes 

aportes teóricos e metodológicos de Thompson.  

 

A classe é uma conformação social e cultural, que 
frequentemente encontra expressão institucional, que não pode 
ser definida de modo abstrato, tomada isoladamente, senão tão 
somente a partir de suas relações com outras classes. E, em 
última instância, a definição só é possível em meio ao tempo, isto 
é, como ação e reação, mudança e conflito. Quando falamos de 
uma classe estamos pensando num conjunto de gente 
difusamente delimitado que participa do mesmo conjunto de 
interesses, experiências sociais, tradições e sistemas de valores; 
que tem uma predisposição a atuar como classe, a definir-se a si 
mesma em suas ações e em sua consciência, em relação a outros 
grupos de pessoas, de um modo classista. Pois a classe em si mesma 
não é uma coisa, é um acontecer (THOMPSON, 1979, p.479-480, grifo 
nosso). 

 

A partir desta indicação teórica, Thompson introduz a cultura como critério de 

identidade dos grupos sociais. A consciência popular e a consciência de classe dos 

trabalhadores se fazem equivalentes.  No interior da tradição marxista, Thompson “foi 

o primeiro a assinalar claramente não só a continuidade entre as formas 

culturais tradicionais e a consciência operária, mas também como esta última 

surge precisamente da transformação destas tradições em novos contextos 

sociais, econômicos e políticos” (NEIRA, 1989).  

O estudo sobre a dimensão cultural do mundo mineiro foi amplamente estudado 

e aprofundado pela antropóloga norte-americana June Nash na obra “Comemos a las 

minas y las minas nos comen: dependencia y explotación en las minas del estaño 

bolivianas” (2008). Nash busca analisar o papel das tradições andinas na formação 

da identidade e da consciência de classe dos trabalhadores mineiros bolivianos, 

demonstrando que a experiência dos mineiros esteve fortemente vinculada às 
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tradições e crenças dos povos indígenas22 (aymaras e quechuas23). Segundo Absi “a 

grande virtude do estudo de June Nash foi haver transcendido a análise política e 

econômica tradicional, para interessar-se pelas raízes culturais da consciência de 

classe dos mineiros de Oruro. Neste sentido, sua análise do papel das crenças e dos 

rituais mineiros nas mobilizações mineiras constitui sua maior contribuição” (ABSI, 

2005, p.5). Nesse estudo, ela identifica como as tradições andinas contribuíram para 

reforçar a solidariedade e a identidade dos mineiros enquanto classe social: 

 

Os mineiros das grandes minas de propriedade dos magnatas do 
estanho até antes da Revolução de 1952 compartilham experiências 
vitais que lhes dotaram de uma forte identidade como 
comunidade e como classe […]. A consciência operária entre os 
mineiros bolivianos se baseia em sua forte identidade como 
grupo, unido por seu trabalho coletivo no qual se veem auxiliados 
por suas forças de poder primitivas. Os rituais evocam esta 
identidade quando os trabalhadores discutem seus problemas e 
se unem contra seus opressores […]. O poder dessas crenças pré-
colombianas reforçadas por uma observância ritual radica em sua 
capacidade de estimular a identidade coletiva e o sentido de quando 
for violada (NASH, 2008, p.115, grifo nosso). 

 

Com abundante evidência etnográfica, Nash (2008) enfatiza a reelaboração de 

culturas andinas em contextos industriais de dramática exploração, como é o caso 

das minas bolivianas.  

A solidariedade de classe que emerge na produção está vinculada à 
consciência de classe que existe na comunidade e no lugar, que é a 
mesma que se apresenta no lugar de trabalho […]. A percepção 
compartilhada da comunidade, de pertencer ao mesmo grupo 
social e compartilhar por igual o mesmo destino, reforça a 
solidariedade de classe obtida no local de trabalho (NASH, 2008, 
p.119-120). 

                                                             
22 Segundo Linera (2008, p.225): “Na Bolívia, é por demais evidente que apesar dos profundos 
processos de mestiçagem cultural, ainda não foi possível construir uma realidade de uma 
comunidade nacional. No país existem pelo menos 30 idiomas ou dialetos regionais, existem 
dois idiomas que são a língua materna de 37% da população (o aymara e o quechua), em 
que aproximadamente 62% da população se identifica com algum povo originário. E, na 
medida em que cada idioma é toda uma concepção do mundo, essa diversidade linguística é 
também uma diversidade cultural e simbólica”. 

23  Aymara é o nome de uma nação indígena estabelecida desde a era pré-colombiana. 
Aymaras podem ser encontrados no sul do Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Na Bolívia existem 
cerca de 1.200.000 falantes do idioma aymara. Quechua é o nome utilizado para designar 
povos indígenas originários que falam a língua quechua. Na Bolívia, a língua quechua é falada 
por aproximadamente 2 milhões de pessoas. 
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Entre as pesquisas atuais estão os trabalhos desenvolvidos pela historiadora 

Magdalena Cajías de la Vega, reunidos em seu mais recente livro “El poder de la 

memoria: la mina de Huanuni en la historia del movimiento minero y la mineria del 

estaño (1900-2010) ”, publicada em 2013. Nesta obra, Cajías de la Vega desenvolveu 

um estudo de caso da mina Huanuni adotando como objeto central de sua pesquisa 

a história do movimento operário mineiro de Huanuni. O estudo de Cajias, parte do 

processo de proletarização no final do século XIX, analisa a formação de uma 

coletividade mineira no início do século XX e o impacto da crise da mineração do 

estanho (na década de 80) sobre os trabalhadores mineiros e o movimento operário 

organizado. 

Todos esses autores citados acima, a partir de diferentes abordagens teórico-

metodológicas, rechaçaram a perspectiva estruturalista e teleológica da classe, 

predominante na historiografia do trabalho boliviana durante grande parte do século 

XX, cuja maior expressão, é a vasta obra do historiador e dirigente político trotskista 

Guilhermo Lora24, distribuída em 6 tomos. A obra de Guilhermo Lora é o estudo mais 

completo, do ponto de vista histórico-cronológico, sobre o movimento operário 

boliviano, no entanto, é a maior expressão de uma abordagem “economicista e 

reducionista” da formação e desenvolvimento da classe operária boliviana, em 

particular dos trabalhadores mineiros.  

A obra de Guillermo Lora apresenta uma perspectiva evolutiva, linear e 

acumulativa do processo de formação e desenvolvimento da consciência de classe. 

Para Lora, os trabalhadores avançaram de um estágio primitivo de organização e de 

consciência de classe até chegar ao seu ápice ou “consciência verdadeira”, que 

segundo o autor, alcançou a sua máxima expressão no programa do POR e nas Teses 

de Pulacayo25. No prólogo da primeira edição de sua obra, de 1966, Guilhermo Lora 

expressa da seguinte forma sua perspectiva, 

 

Nosso objetivo têm sido resgatar a um primeiro plano a luta titânica de 
toda uma classe por adquirir consciência de sua lamentável situação 
em que se encontra e por descobrir o caminho que deve seguir 

                                                             
24  Guillermo Lora (1922-2009) foi o principal dirigente politico do Partido Operario 
Revolucionario, de orientação trotskista. Em 1946, Foi eleito deputado pelo Bloco Mineiro 
Parlamentar em 1947.  
25 Documento político aprovado no Congresso estraordianario da FSTMB, realizado em 1946, 
no acampamento mineiro de Pulacayo. A tese foi escrita pelo jovem dirigente trotskista 
Guillermo Lora. 



53 

 

para alcançar sua libertação. Dito de outra maneira, nos 
correspondeu o alto privilégio de apresentar os momentos 
remarcáveis do tortuoso processo recorrido pelos trabalhadores em 
seu afã por superar sua atividade puramente instintiva, quer 
dizer, de transformar-se de classe em sí, meramente instintiva, 
em classe para si, consciente ou política. Esta história mostra como 
se estruturou a classe operária. Assim poderia se resumir o conteúdo 
dos seis volumes, que encerram tantos fatos e atos heróicos e 
esperamos que a interpretação feita deles chegue a satisfazer os que 
estão interessados na luta por uma nova sociedade. Os operários 
bolivianos começaram sendo organizados gremialmente por um setor 
da classe dominante, pelo liberalismo, que atuou assim para poder 
derrotar política e eleitoralmente à seita conservadora, que a partir do 
poder estrangulava seus interesses econômicos e políticos [...]. 
Somente mais tarde, depois de haver aprendido o suficiente na 
amarga experiência diária, os explorados tentaram emancipar as 
organizações sindicais da influência ideológica das outras 
classes sociais e encaminharam seus esforços para a construção 
de múltiplos partidos operários de orientação socialista. Assim, 
foram assentando as bases graníticas da consciência de classe 
e, a partir desse ponto de vista, pouco importa que esses 
esforços houvessem concluído invariavelmente em frustrações. 
Pode-se dizer, de um modo geral, que os operários bolivianos 
recorreram um caminho similar ao que utilizaram seus irmãos de 
outras partes do mundo (LORA, 1996, p. 16, grifo nosso). 

 

Esta visão está impregnada de uma concepção teleológica da história do 

movimento operário boliviano e de sua consciência ao apresentar uma abordagem 

idealista da formação das classes sociais. Consideramos que na obra de Lora há uma 

sobrevalorização das “estruturas” e do papel dos partidos e intelectuais, em 

detrimento da experiência da própria classe no desenvolvimento da sua consciência. 

Ao mesmo tempo, Guilhermo Lora, exagera o papel do intelectual externo à classe, 

dos “partidos operários de orientação socialista” e das “estruturas e relações de 

produção” na formação da classe e de sua consciência. Não identificamos uma 

articulação dialética entre os grandes processos econômicos e políticos com a 

experiência dos trabalhadores no local de trabalho e nas comunidades mineiras.  

Ao afirmar que os trabalhadores bolivianos percorreram o mesmo caminho que 

os operários europeus o autor despreza o estudo e a análise das formações sociais 

concretas e das tradições culturais andinas na formação da classe operária boliviana. 

Estes aspectos são completamente desvalorizados ou desprezados em seu estudo 

sobre os trabalhadores do país.  A noção de experiência e o papel dos próprios 

trabalhadores no “fazer-se da classe” estão completamente ausentes no estudo de 

Lora. Com isso, o autor incorre no mesmo erro teórico, amplamente criticado por 
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Thompson, de que “os intelectuais sonham amiúde com uma classe que seja 

como uma motocicleta cujo assento esteja vazio. Saltando sobre ela, assumem 

a direção, pois têm a verdadeira teoria” (THOMPSON, 2012, p.281, grifo nosso). 

Esta afirmação de Thompson implica em uma ruptura com a noção de falsa 

consciência e consciência verdadeira, presente entre os autores da tradição 

economicista 26 ”. Para Thompson, “na história, nenhuma formação de classe 

específica é mais autêntica ou mais real que outra. As classes se definem de 

acordo com o modo como tal formação acontece efetivamente” (THOMPSON, 

2012, p.277-278, grifo nosso).   

 

Resultará claro que o conceito de falsa consciência se referido a uma 
classe, não o vejo com simpatia. No melhor dos casos, é uma 
afirmação destituída de significado e no pior deles, é uma construção 
teórica absurda, em torno da qual, partidários das elites, que sabem 
bem, muito melhor que os protagonistas, como a história deve ser, 
insinuam-se continuadamente por ocasião de discussões e seminários 
universitários. Uma classe não pode existir sem um tipo qualquer de 
consciência de si mesma [...]. Mas, dizer que uma classe em seu 
conjunto tem uma consciência verdadeira ou falsa é 
historicamente sem sentido [...]. Ela não pode ser nem verdadeira 
nem falsa. É simplesmente o que é (THOMPSON, 2012, p.279, grifo 
nosso). 

 

Na perspectiva apresentada por Guillermo Lora a “classe em si” não conhece 

seus próprios e verdadeiros interesses. Os trabalhadores aparecem em sua obra 

como objetos da história e não, como sujeitos e agentes da transformação social.  

Segundo Ostria, a obra de Lora “narra como a classe aprende e se desenvolve de 

uma maneira linear e acumulativa […] a classe avança abandonando seu 

passado e renunciando a suas origens. Nesta interpretação não há lugar para a 

memória coletiva (OSTRIA, 1991, p.15, grifo nosso). 

Frente a esta problemática teórica, qual seria o ponto de partida para analisar 

os trabalhadores mineiros bolivianos? Como a experiência de classe sdos 

trabalhadores mineiros bolivianos se traduziu em um discurso e práticas marcados 

pela autonomia e independência frente ao estado e às outras classes sociais? Como 

esta tradição ou memória coletiva influenciou a percepção dos trabalhadores mineiros 

de Huanuni sobre o governo Evo Morales? 

                                                             
26 Ver THOMPSON, E.P. A Miseria da Teoria (1981). 
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2.1  CONDIÇÃO OPERÁRIA E EXPERIÊNCIA DE CLASSE DOS TRABALHADORES 

MINEIROS DE HUANUNI  

Começaremos por entender e analisar o significado do trabalho mineiro na 

Bolívia e suas principais características, em especial àquele realizado no interior da 

mina, considerado o mais sacrificante e perigoso. A situação de perigo e o risco 

permanente de acidentes de trabalho contribui para a construção de uma série de 

experiências e imaginários, onde os mineiros “[…] compartilham o perigo de sua 

situação de trabalho; um processo de produção que dá ênfase na coletividade 

[...]; condições materiais extremamente adversas com poucas recompensas 

individuais. (WHITEHEAD, 1980, p.1474, grifo nosso).  

O potencial humano nas minas bolivianas se esgota rapidamente devido às 

condições extenuantes e aos frequentes adoecimentos do trabalho, provocados 

principalmente pelas doenças relacionadas ao sistema respiratório (pneumoconioses 

como a silicose27 e a tuberculose). 

 

No trabalho mineiro se está, como se diz, "com Jesus na boca", 
porque não se sabe se voltaremos à casa bem, acidentado ou 
morto. Isso demonstra as estatísticas da Empresa Mineira Huanuni. 
Entre 2009 e 2012 ocorreram em média 1868 acidentes de trabalho, 
registrados anualmente. Isso por muitas razões: ventilação 
deficiente, equipamentos e materiais de trabalho ainda 
insuficientes, os locais de trabalho cada vez mais perigosos e 
com escasso minério, jornadas de trabalho extensas, além da 
normal, escassez de ar e água para perfuração, etc. Tudo isso pode 
ser verificado em uma só visita ao interior da mina, que as autoridades 
nunca fazem. Mario Virreira [Ministro de Mineração] conhece o interior 
da mina de Huanuni? Jamais nem chegou à entrada da mina!! Em 
março de 2013, registraram-se 225 acidentes de trabalho, o que 
equivale a 5% do total de trabalhadores. Desde 2008, faleceram 48 
trabalhadores dos quais 17 foram devido a silicose, tuberculose ou 
relacionados às doenças pulmonares e respiratórias. A média de idade 
dos que morreram é de 49 anos” (SMTMH, 2013, grifo nosso). 

 

Há uma média de seis acidentes por dia na Empresa Mineira Huanuni (EMH). 

Em 2012, seis trabalhadores morreram por acidente de trabalho. Segundo Edwin 

Quispe, dirigente do sindicato, foram registrados 1491 acidentes na mina em 2010, 

                                                             
27 A silicose, conhecida na Bolivia como “Mal da Mina” é um tipo de pneumoconiose conhecida 
desde a Antigüidade, causada pela inalação de poeira contendo sílica livre cristalina.  
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1359 em 2011 e 1443 em 2012, números que segundo o mesmo demonstram a dura 

realidade dos mineiros (DOS MINEROS…, 2013). 

 

Em uma oportunidade, no Carnaval, quando ingressamos para 
fazer a challa 28 , eu estava perto da jaula (elevador) e 
repentinamente houve um acidente. Somente presenciei que 
tinha algo branco salpicado no meu corpo e era o cérebro dos 
companheiros que haviam caído da jaula […]. Nesse momento não 
me dei conta. Quando desceram o pessoal do setor de segurança 
industrial, depois de quase 10 minutos, disseram: ‘houve um acidente’ 
e nos demos conta que estávamos de cor branca. Não havia sangue, 
mas havia partículas do cérebro do companheiro. Eu senti quando nos 
comentaram que houve um acidente e isso era parte do cérebro dos 
companheiros. (Mario Martinez, 56 anos, responsável pela extração 
do mineral, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

O perigo constante, os acidentes e a morte são encaradas pelos trabalhadores 

mineiros como algo inerente ao seu trabalho e formam parte da experiência diária dos 

trabalhadores, sobretudo daqueles que trabalham no interior da mina, que 

representam um contigente de aproximadamente 2500 trabalhadores na empresa 

Huanuni. 

 

[…] é um trabalho muito sacrificado, desde quando saímos de 
casa já estamos, inclusive, à intempérie da morte; sabemos que o 
trabalho no subsolo é muito duro para um trabalhador mineiro (Ronald 
Colque, 30 anos, trabalhador perfurista, 14 de junho de 2015, grifo 
nosso). 

[…]. Os trabalhadores mineiros entram na mina pela manhã sãos 
e salvos, mas não sabemos se vamos voltar, porque 
lamentavelmente não temos nessa empresa [EMH] uma boa 
segurança industrial. É uma grande empresa, mas, não temos 
segurança industrial (Mario Martinez, 56 anos, responsável pela 
extração do mineral, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 
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Fotografia 1 - Trabalhadores mineiros de Huanuni transportando mineral no interior da mina. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. O trabalho na mina Huanuni é realizado em três turnos, onde estão 
distribuídos os 4335 trabalhadores. Deste total, existem apenas 352 mulheres, que 
representam apenas 8% do total da força de trabalho. As mulheres estão concentradas 
basicamente no setor de Engenho (77), Relaves (100), Segurança (4), Cozinha, Limpeza e 
saúde (136) e administrativo (35). Segundo planilha da empresa, no interior da mina trabalham 
2460 mineiros. Não há nenhuma trabalhadora mulher no interior da mina. No setor de 
engenho, trabalham 919 operários. Os restantes estão dstribuidos nos setores de Superficie, 
Administração, Saúde, Vigilancia, Laboratorio Quimico. Alguns mineiros, para complementar 
a renda, chegam a trabalhar por até dois turnos seguidos. O salário-base de um trabalhador 
na EMH é de 3500 bolivianos, o equivalente a 500 dólares. Aqueles que trabalham como 
perfurista, em jornadas superiores a 8 horas e com contratos de produção podem chegar a 
receber entre 10 e 15 mil bolivianos (2000 mil dólares). Na fotografia acima, dois trabalhadores 
carregam rochas que possuem estanho, a 240 metros de profundidade. 

 

Como relatado nas entrevistas, o trabalho mineiro é realizado em condições 

extremamente perigosas. Os riscos são potencializados pelo corriqueiro uso do álcool 

no ambiente de trabalho, encarado pelos trabalhadores como uma necessidade frente 

ao trabalho sacrificante e embrutecedor. É comum encontrar alguns trabalhadores em 

estado de ebriedade no interior da mina, onde se concentra o trabalho mais exaustivo 

e fatigante, realizado há 240 metros de profundidade, como presenciamos no trabalho 

de campo. O relato do trabalhador mineiro de Huanuni ilustra a realidade vivida pelo 

conjunto dos trabalhadores mineiros bolivianos. 

 

Quero lhe comentar de que o trabalho do mineiro é muito 
sacrificado, é um trabalho bruto, é um trabalho pesado, é um 
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trabalho por produção e é um trabalho que se realiza com a ajuda 
da coca, do cigarro e do álcool, porque isso é o que nos dá mais 
energia, nos tira o sono. Em outras palavras é o que nos ajuda a 
trabalhar brutamente. Acreditamos que esses são os fatores pelo qual 
o trabalhador faz esse trabalho tão duro que é de romper a rocha e 
não o sintam nesse momento, mas depois, ao longo do tempo, há 
consequências […] (Mario Martinez, 56 anos, responsável pela 
extração do mineral, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

Durante as conversas informais com os inspetores de segurança do trabalho 

da empresa, os mesmos relataram acidentes em decorrência do excessivo consumo 

de bebidas alcoolicas no local de trabalho 29 . No entanto, como identificado nas 

entrevistas, os acidentes são comuns e se devem a distintas causas, em especial, as 

condições degradantes de trabalho presentes no ambiente de trabalho nas minas 

(extrema insalubridade provocada pela presença elevada de partículas de rocha 

pulverizada no ar, gases tóxicos, ventilação e iluminação precárias, entre outros 

fatores de risco à saúde, como equipamentos e maquinários obsoletos; manejo 

inadequado dos explosivos, entre outros). A brevidade da vida e as péssimas 

condições de saúde são parte do dia-a-dia dos trabalhadores mineiros. Segundo 

informe do chefe do Departamento de Higiene e Segurança Industrial da EMH, no ano 

de 2013, 1200 trabalhadores mineiros foram identificados com silicose 

(chamada comumente de mal-da-mina), ou seja, 50% dos que trabalham no 

interior da mina Huanuni estavam adoecidos (LA SILICOSIS..., 2013). 

 

[…]. Não sei se você viu, caso tenha entrado no interior da mina, viu 
em que situação trabalham os companheiros aí dentro. Por exemplo, 
meu pai morreu no interior da mina, com silicose. Quantos filhos 
deixou à minha mãe? Nós somos oito e meu pai morreu jovem. Minha 
mãe ficou viúva jovem. Meu pai era trabalhador aqui na empresa, 
era perfurista. Nesse momento, meu pai já vomitava sangue. Já 
não tinha pulmões. Já havia começado, segundo minha mãe diz, 
a enfraquecer, já não podia comer. Antes, meu pai trabalhava mais 
de doze horas por dia […]. Meu pai faleceu aí, no interior da mina, com 
a doença, a silicose.  Tenho meu irmão mais velho, que igualmente 
está trabalhando no interior da mina, também já tem silicose, teve 
o mesmo ‘destino’ do meu pai” (Melina Fernandez, 39 anos, 
trabalhadora do engenho, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

                                                             
29 Durante a visita ao interior da mina o inspetor de segurança do trabalho relatou diversos 
casos de trabalhadores que sofreram acidentes ou morreram em decorrencia do consumo de 
bebidas alcoolicas. Alem disso foi relatado a dificultade de se esbelecer um controle, tendo 
em vista que o consumo de bebidas alcolicas é uma pratica comum em todas as minas 
bolivianas. 



59 

 

Fotografias 2a, 2b, 2c e 2d - Condições insalubres do trabalho no interior da mina. 

2a                                                                           2b 

  

2c                                                                     2d 

 

Fonte: elaboração própria. Os trabalhadores contam com poucos equipamentos de proteção 
individual. Em sentido horário, a partir da fotografia superior à esquerda, podemos ver um 
trabalhador submetidos a atividades onde carece de condições ergonômicas e seguras 
(Fotografias 2a, 2b e 2c). Ao final, observa-se o aspecto do interior da mina (Fotografia 2d). 

 

É importante destacar a referência feita pelo trabalhador mineiro de Huanuni 

ao uso da folha de coca, um alimento milenário da cultura boliviana, que possui uma 

grande importância como símbolo religioso dentro da espiritualidade andina. Durante 

o período colonial, sobretudo a partir da exploração do Cerro Rico de Potosí em 1545 

(a mais importante mina de prata do mundo no período colonial), os indígenas eram a 

principal força de trabalho nas minas. O trabalho dos indígenas na mina era realizado 

com o consumo da folha de coca, um alimento rico em proteínas que brinda energia 

e alivia a fome. O efeito do mascado da folha de coca permite uma maior absorção de 

oxigênio no cérebro, regula o açúcar no sangue, previne a trombose e é ideal para o 

trabalho em altitudes elevadas (4000 metros) onde se encontram as minas bolivianas. 
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Fotografia 3 - Pintura representando o sacrifício do trabalho mineiro presente na sede da 
Rádio Nacional Mineira de Huanuni. 

 
Fonte: elaboração própria. Representação artística do trabalho mineiro, em alusão a Jesus 
Cristo Crucificado. Este painel encontra-se em uma das paredes do Auditório da Rádio 
Nacional Mineira de Huanuni, onde são feitas assembleias, atividades de formação política e 
sindical, entre outras atividades. As crenças e rituais cristãos se entrecruzam com as crenças 
e rituais andinos. A maioria dos mineiros são católicos, mas é possível perceber uma pequena 
minoria de evangélicos. Durante o aniversário do sindicato ocorreu uma missa, que contou 
com a participação dos mineiros.  
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Fotografia 4: Trabalhador mineiro “crucificado” na praça El Prado na cidade de La Paz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhador mineiro se crucifica na Praça El Prado na cidade de La Paz durante 
manifestações contra demissão. A ideia do sacrifício está presente no próprio ambiente de 
trabalho mineiro, mas também nas ações coletivas através de medidas extremas como a 
greve de fome, a crucificação, a imolação, os enfrentamentos sangrentos e violentos com a 
polícia e o exército e as longas marchas. Todas essas ações representam o martírio e o 
sacrifio da vida do mineiro.  Fonte: Disponível em http://eju.tv/2009/10/abandonados-a-23-
meses-de-la-toma-gobierno-no-hace-nada-en-mina-himalaya/. Acesso 28 de dezembro de 

2015. 
 

Desde o período colonial, o cultivo e o consumo da folha de coca foi alvo de 

perseguição e criminalização. No entanto, no decorrer da exploração de minerios, os 

espanhóis foram percebendo a importância do consumo da folha de coca para o 

desenvolvimento do trabalho nas minas. Os aspectos culturais e simbólicos que 

envolvem o consumo da folha de coca estavam presentes entre os indígenas 

bolivianos que se trasladaram ao mundo mineiro. Nas décadas de 80 e 90, o cultivo 

da folha de coca foi alvo de uma violenta repressão e criminalização pelo estado 

boliviano e pela Agência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de combate 

às drogas, a DEA (Drug Enforcement Administration). 

 

Os trabalhadores da Empresa Mineira Huanuni iniciaram a festa de 
carnaval com a sexta-feira de challa em suas fontes de trabalho. Com 
fé e crença os mineiros ingressam no interior da mina para dar 

http://eju.tv/2009/10/abandonados-a-23-meses-de-la-toma-gobierno-no-hace-nada-en-mina-himalaya/
http://eju.tv/2009/10/abandonados-a-23-meses-de-la-toma-gobierno-no-hace-nada-en-mina-himalaya/
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uma oferenda ao Tío da mina. O ato ritual se inicia com o acullico 
(ato de mascar folhas de coca) e uma oferenda, que pode ser uma 
llama ou uma mesa branca ao pé do Tío da mina. Tudo isso é feito 
para que os trabalhadores não sofram nenhum acidente de trabalho e 
exista muita prosperidade. Às vésperas de celebrar o carnaval, os 
mineiros fazem um merecido e justificado descanso em seu 
sacrificado trabalho […]. Todos esses costumes são realizados no 
interior da mina quando todos estão reunidos entre 
companheiros […]. Cada trabalhador, em companhia do seu 
ajudante […] também challa suas ferramentas, seus instrumentos de 
trabalho que são motivo de reconhecimento da tradição e da fé. Mas, 
o costume na mina não termina aí, o ritual de q'oar a mina com uma 
“mesa” consiste na preparação de vários pratos que contém: incenso, 
doces, algumas ervas e figuras ou alfeñiques [feitas de açúcar]. A q'oa 
é a parte principal da oferenda à Pachamama (Natureza ou Mãe-
Terra) e ao Tío da mina (TRABAJADORES…, 2013, grifo nosso) 

 

Fotografia 5 - Inspetor de Segurança do Trabalho em seu posto no interior da mina. 

 

Fonte: elaboração própria. Inspetor de Segurança do Trabalho na enfermaria, no interior da 
mina. Sobre a mesa é possível perceber uma bolsa com folhas de coca, erva amplamente 
consumida pelos trabalhadores mineiros e muito utilizada nos rituais andinos e oferendas ao 
Tío da mina. 
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Fotografia 6a, 6b e 6c - Mineiros de Huanuni aguardando o momento de entrar na mina. 

              6a                                                      6b 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

               6c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Elaborado por mim. Encontro dos Mineiros de Huanuni antes de entrar ao trabalho. 
Nesse momento eles praticam o Aculllico. 

 

Seguir mascando a folha de coca nos dias atuais, representa um processo de 

resistência política e cultural pela preservação das tradições e costumes dos povos e 

comunidades indígenas. É comum encontrar entre os mineiros bolivianos a prática do 

“Acullico”, onde os trabalhadores, antes de entrar a trabalhar no interior da mina, 

realizam uma espécie de “ritual”. Está tradição se transladou das comunidades 

indigenas para o mundo do trabalho. 

 

Ocupam seu lugar ao redor da entrada da mina. Cada um têm o seu 
local favorito onde se senta para mascar a folha. Para um trabalhador 
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é impensável entrar na mina sem coca, cujas folhas dão força e 
aliviam a fome. A dor no trabalho se estimula também mediante 
uns bons tragos de álcool. É o momento em que os mineiros 
discutem sobre os problemas laborais e dividem as tarefas dentro 
de cada equipe. Para alguns se trata de um momento de distensão 
e gargalhadas. Sendo os únicos amos a bordo, os trabalhadores 
se sentem na montanha como em sua casa [...]. No entanto, a 
maioria mantém um recolhimento silencioso. Com a cabeça inclinada 
sobre sua bolsa de coca, da qual extraem as folhas uma por uma, os 
mineiros pensam na mina que lhes está esperando, em que a dinamite 
que fizeram explodir na véspera de sair vai revelar uma veta” [...] O 
acullico é tão importante, que, às vezes, inclusive os mineiros que não 
foram trabalhar esse dia sobem por um momento à mina para 
participar da cerimônia. O ritual permite acumular forças, recolher 
informações, estabelecer vínculos sociais e cósmicos (ABSI, 
2005, p.53, grifo nosso) 

 

Além do Acullico, uma outra prática cultural andina, que ainda sobrevive nas 

minas bolivianas é o ritual da Challa. A challa é uma cerimônia de reciprocidade com 

a Pachamama (Mãe-Terra) e o Tio da mina. Os trabalhadores mineiros mantêm a 

tradicional challa ao Tío da mina, para que esta divindade continue oferecendo sorte 

para a exploração dos minérios e segurança no trabalho. Os mineiros acreditam que 

a challa ao Tío (diabo) os protege dos acidentes e explosões das dinamites. É uma 

espécie de pacto onde, “todos os trabalhadores negociam com o “diabo” (segundo a 

tradição cristã); ele é o dono das vetas, que são reveladas aos mineiros em troca de 

oferendas: umas folhas de coca, cigarros e álcool, ocasionalmente um feto de llama30” 

(ABSI, 2005, p.19).  

 

Tanto mineiros sindicalizados como cooperativistas challaram 
suas áreas de trabalho, pedindo à Pachamama e ao ‘Tío da Mina’ 
ter uma boa produção nesta gestão e que não existam acidentes 
no interior da mina que tirem a vida dos trabalhadores do 
subsolo. Além do mais, agradecem pelos benefícios outorgados 
durante o ano passado. Geralmente este ritual se faz no interior da 
mina, oferecendo mesas brancas e o sacrifício de lhamas à 
Pachamama, com o qual se pede melhorar a produção e outorgar mais 
reservas mineiras. O ritual começa muito cedo nas diferentes reservas 
mineiras. Cada cooperativa ou sindicato tem sua característica quanto 
aos seus costumes, quer dizer, alguns começam com a challa desde 
a madrugada da sexta-feira […]. Em algumas cooperativas, se 
procede a challa com a extração do coração de uma lhama para 
entregar simbolicamente ao Tío da Mina, se rega com o sangue os 
diferentes níveis dentro da mina e as máquinas, solicitando ao ‘Tío” 
prosperidade (MINEROS…, 2006). 

                                                             
30 Animal típico das zonas andinas. 
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O trabalho de campo, desenvolvido no distrito mineiro de Huanuni, possibilitou 

identificar a permanência destas tradições no local de trabalho e na comunidade 

mineira que reforçam os laços de solidariedade e identidade, como apontou os 

estudos pioneiros de Gustavo Ostria, June Nash e Jean Pierre Lavaud; para este 

último, “o tempo da mina sucede marcado por numerosos rituais, dedicados tanto aos 

heróis da mina como a suas divindades; um conjunto de manifestações que não 

somente se articulam sem maiores problemas com o sindicalismo, como 

também contribui para torná-lo mais vivo e atuante” ( LAVAUD, 1998, p.226, grifo 

nosso). 

 

As famílias mineiras se relacionam com um mundo de santos, 
divindades e seres encantados com os quais convivem na mina, 
no acampamento e na região […]. Esta perspectiva inclui as 
representações primitivas das populações de fala aymara e 
quechua que trabalham nas minas; aos santos e demônios que 
foram introduzidos pelos conquistadores e missionários, e as 
ideologias marxistas, trotskistas e desenvolvimentistas que inspiram 
os movimentos políticos e trabalhistas em que participaram desde os 
inícios do século XX (NASH, 1988, p.115, grifo nosso). 

 

No trecho abaixo, uma trabalhadora de Huanuni relata a importância e o 

significado destas crenças e rituais para os trabalhadores mineiros: 

 

[…] o Tío as vezes é ciumento, mas tem que ter sorte. Há crenças, 
não sei se você viu o Tío…. Ao começar o trabalho, você entra e 
pede, e pijcha [masca folhas de coca], pedindo ao diabo, em sua 
casa, que você vá bem; lhe oferece coca, lhe oferece seu cigarro 
e sua challita [diminutivo de challa]. Muito melhor se oferecer uma 
mesinha com comida para o Tío. Então, sempre que eu entrava para 
juquear [roubar minérios da jazida], sempre lhe dava sua coca, seu 
cigarro, sua challita e, nas sextas-feiras ou em algum dia que tínhamos 
que entregar sua mesinha, eu levava pessoalmente minha mesa e 
pedia ao Tío: “hoje estou em tua casa, espero que me dê algo de 
comer, porque estou vindo trabalhar honradamente; se estou 
roubando, talvez, seja à empresa”. Porque os ladrões o que fazem 
é roubar. Então, isso eu pedia ao Tío. Estou na casa do diabo, então 
pedia, “Tío, me ajude, eu quero sair com minha carga, como também 
meus companheiros; não quero que feche a veta [fissuras das 
paredes, onde há minérios] pelo fato de estar entrando ilegalmente no 
interior da mina, mas, ao contrário, eu quero que me abra a veta […], 
quero que tirem o mineral bem, para suas famílias”. E o Tío sempre foi 
muito bom comigo, e nunca tive o tropeço das vetas se fecharem, 
nada, pelo contrário… (Melina Fernandez, 39 anos, trabalhadora do 
engenho, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 
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Fotografia 7: Ritual da Challa no interior da mina. Oferenda de cigarro, álcool e folha de 
Coca ao Tio (Wari ou Huari). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos historiográficos apontam que os mineiros rendiam homenagem ao Tio antes mesmo 
da chegada dos espanhóis. A imagem do Tio está associada à cultura do povo Uru, cuja 
formação data dos anos 1000 a 1500 a.C. A cultura Uru adorava ao deus Wari (deus do fogo) 
que vivia nas montanhas. Fonte: Disponível em http://letras.s5.com/jc030109.html. Acesso em 
28 de dezembro de 2015. 

 

As tradições andinas, com seus característicos sistemas de festas e 

comercialização, desempenharam um papel fundamental na formação da 

solidariedade e da identidade herdada e compartilhada pelos trabalhadores mineiros 

bolivianos. A identidade está ligada às tradições e os novos hábitos gerados pelos 

contextos de exploração e opressão (NEIRA, 1991).  

 

O “nós mineiro” foi também cultural porque não só se alimentou de sua 
condição de operário explorado, de trabalhador ou produtor da 
principal riqueza nacional e das lutas sociais projetadas como tais, 
mas, de concepções de mundo particulares, valores próprios, 
práticas de socialização e religiosas muito características do 
mundo mineiro (CAJÍAS DE LA VEGA, 2001, grifo nosso). 

 

Além das festas religiosas, como as celebrações da Virgem do Rosário 

(padroeira dos mineiros), nenhuma pode se comparar ao Carnaval, ponto alto dos 

festejos nos acampamentos e distritos mineiros. Nele se manifestam um conjunto de 

tradições e crenças onde os trabalhadores de todas as minas realizam uma série de 

rituais e oferendas à Pachamama (mãe natureza) e ao Tio da mina. Na reportagem 

abaixo, é possível perceber a articulação entre os elementos da cultura andina e do 

http://letras.s5.com/jc030109.html
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trabalho mineiro na Empresa Minera de Huanuni. Geralmente o Carnaval, considerado 

pelos proprietários das minas e gerentes como uma “detestável e perniciosa” tradição, 

provoca a paralização do trabalho de 7 a 15 dias (OSTRIA, 1991) e representa para 

os trabalhadores mineiros um momento crucial para a afirmação de sua identidade 

étnica e de classe.  

 

O Carnaval permitia aos trabalhadores expressar alegoricamente sua 
insatisfação por sua condição de exploração. Os mineiros 
representavam e cantavam um ritual que mostrava sua adesão ao 
mundo do trabalho; mas ao mesmo tempo constituía uma velada 
aspiração de tempos melhores. Então, só por um instante, a 
aparente igualdade social que promovia a festa os animava a 
comunicar seus sentimentos sobre o mundo da produção (OSTRIA, 
1991, p. 28, grifo nosso). 

 

Identificamos nas entrevistas com os trabalhadores mineiros de Huanuni como 

essas tradições e crenças, andinas e católicas, presentes nas comunidades indígenas 

se articulam com a experiência do trabalho mineiro. A permanência destas tradições 

se explica em grande medida pela forte relação que existe entre o mundo mineiro e 

as comunidades indígenas. Em Huanuni, a maioria dos trabalhadores mineiros 

mantêm fortes vínculos com o mundo rural andino, e muitos deles são chamados de 

agro-mineiros. O estudo realizado por Absi (2005) demonstra que, 

 

Desde a Colônia, os centros mineiros constituem enclaves no 
interior de um mundo essencialmente camponês, que 
proporciona às explorações mineiras uma parte substancial de 
sua mão de obra [...]. Em numerosos casos a mina permite assegurar 
a reprodução das comunidades camponesas. Por tanto, não existe 
uma ruptura irreversível entre o mundo industrial e mercantil da mina 
e das sociedades camponesas escassamente monetarizadas [...] A 
história das relações mina-campo está marcada por adaptações 
recíprocas e a busca, mais ou menos alcançada, de uma 
simbiose. Outros autores mostraram como este transfundo rural 
e agrário estrutura as representações e certas práticas religiosas 
dos mineiros andinos. (ABSI, 2005, p. grifo nosso). 

 

As tradições, crenças e rituais do mundo indígena que se transladaram aos 

acampamentos mineiros constituíram as raízes mais profundas do sentido de 

identidade e pertencimento das pessoas (NASH, 1988), “cada um dos dias em que há 

rituais tem se identificado com os acontecimentos políticos que comemora a 
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comunidade mineira. É, em tais dias que se expressa uma consciência acrescida 

de seu ser distintivo como classe e como raça indígena, separada dos 

conquistadores e exploradores (NASH, 1988, p.120). 

 

Geralmente nas sextas-feiras ou durante o Carnaval, os mineiros 
realizam oferendas com folhas de coca, cigarro, álcool e figuras feitas 
de açúcar ao Tío da mina, em troca de sua proteção. Os mineiros em 
todos os setores da Bolívia, segundo as tradições e costumes, desde 
hoje à meia-noite, realizam rituais dedicados à Pachamama (Mãe-
Terra), e ao Tío da mina (divindade mineira), pedindo-lhes sorte em 
suas atividades [...]. Entram a challar e compartilhar com o Tío. 
Limpam com o sangue do animal sacrificado as ferramentas e 
máquinas, pede-se que a Pachamama o acompanhe durante todo 
o ano, para que não aconteçam desgraças, nem acidentes. 
Também pedem que apareceçam áreas melhores, melhor produção, 
uma boa comercialização, que os preços internacionais não 
baixem [...] (MINEROS..., 2012). 

 

Fotografia 8 - Representação da divindade cultuada pelos mineiros, o Tío (diabo) da mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaboração própria. Divindade conhecida como Tío da mina ou Diabo, considerado 
protetor da mina. O “Tío” é uma divindade andina. Sua imagem é geralmente feita de barro e 
gesso e, segundo os mineiros, é quem lhes outorga o mineral para que eles o explorem. A 
imagem do Tío é posta em diferentes locais no interior da mina. Sua presença inspira respeito 
e mantém um equilíbrio de reciprocidade com seus “sobrinhos” mineiros. Esta reciprocidade 
consiste em que aqueles que o tratarem bem, serão protegidos de acidentes no interior da 
mina e, além do mais, com seu poder, lhes mostrará a área rica em minério que procuram." 
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Fotografia 9 - “Mesa branca”, oferendas à Pachamama e ao Tío da mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado por mim. Mesa Branca com álcool, folha de coca e figuras de gesso no 
interior da mina Huanuni 

 

Fotografia 10 - Mineiros de Huanuni praticando a challa, ritual andino ao Tío da Mina 

 

Fonte: RADIO NACIONAL DE HUANUNI [ONLINE]. Disponível em: 
<http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/130-
trabajadores-de-e-m-h-inician-los-carnavales-con-el-viernes-de-challa>. Acesso em 10 de 
outubro de 2015. A challa é praticada no interior da mina, no local de trabalho. Notam-se dois 
operários ao lado de um equipamento, que pela tradição deve ser regado com o sangue da 
lhama. 

 



70 

 

Fotografias 11 - Manifestações culturais e religiosas no distrito mineiro de Huanuni. 

Fonte: http://www.nacionaldehuanuni.com/. Acesso em 28 de dezembro de janeiro de 2015. 
As imagens fazem referência ao Carnaval  

 
Fotografias 12a, 12b e 12c: Festa da Virgem do Rosário (Padroeira dos mineiros). 

                  12a                                                      12b 

 

 

 

 

 

 

                    

                 12c 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em http://ayllusdedalence.blogspot.com.br/2008/10/festividad-de-la-virgen-

del-rosario.html. Acesso em 28 de dezembro de 2015. A festa da Virgem do Rosário, 

padroeira dos mineiros de Huanuni. A festa religiosa em devoção à Virgem do Rosário ocorre 
no mês de outubro 

http://www.nacionaldehuanuni.com/
http://ayllusdedalence.blogspot.com.br/2008/10/festividad-de-la-virgen-del-rosario.html
http://ayllusdedalence.blogspot.com.br/2008/10/festividad-de-la-virgen-del-rosario.html
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Fotografia 13:  O Sindicato Misto dos Trabalhadores Mineiros de Huanuni participa da 
peregrinação da Virgem do Rosário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material produzido pela prefeitura de Huanuni sobre as manifestações culturais da na 
cidade. 

 

Os acampamentos mineiros se converteram em uma concentração humana 

capaz de gozar de sua própria vida cultural, esportiva, política e religiosa. As 

comunidades mineiras se transformaram em espaços de intersubjetividade capazes 

de conservar, transmitir e desenvolver a experiência e a memória coletiva, seja sob a 

forma de diversões, canções ou protestos (CAJÍAS DE LA VEGA, 2001). Identificamos 

como estas canções de protesto transmitem e ressignificam estas tradições através 

da memória coletiva às novas gerações de trabalhadores e estão presentes em todas 

as festividades e mobilizações. As músicas fazem referência aos massacres, 

repressões e mobilizações históricas protagonizadas pelos trabalhadores como a 

mítica “Marcha pela Vida”, em 1986. Abaixo estão transcritas duas canções que se 

transformaram em verdadeiros hinos dos trabalhadores mineiros bolivianos: “Os 

mineiros voltaremos” e “Para o Mineiro”.  

 

  Musica 1: Los mineros volvemos 

  En las calles, en la plazas 
encontraran nuestros pechos 
hemos venido de lejos 
a exigir nuestros derechos. 
hemos venido de lejos 
a exigir nuestros derechos. 

   
  En los ojos, en las manos 
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traemos dolor y esperanza 
y aqui todos nos quedamos 
desparramando la brasa 
y aqui todos nos quedamos 
desparramando la brasa 
 
Ahora me voy 
y en mi pecho nace un grito 

 
todos juntos compañeros 
Los mineros volvermos 
 
(Hablado) 
No volveran a sangrar las calles del campamento 
ni se escucharan lamentos en las noches de san juan 
y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras 
nuestra lucha sera dura por pan y por libertad. 
 
Musica 2: Para el mineiro 
Para el minero no hay justicia 
para el minero no hay perdón 
para el minero no hay justicia 
para el minero no hay perdón. 
 
Antes tratan, de callarnos 
con fusiles y metrallas 
antes tratan de callarnos  
con fusiles y metrallas. 
 
Para el minero no hay justicia 
para el minero no hay perdón 
para el minero no hay justicia 
para el minero no hay perdón. 
 
Antes tratan, de callarnos 
con fusiles y metrallas 
antes tratan de callarnos  
con fusiles y metrallas. 
 
Hablando: 
 
Pobre de este minero 
que ha fuerza de combo y cincel 
va forjando el futuro de Bolivia. 
 
Y estos gringos del estado 
que no quieren comprender 
no valoran ni la vida  
que se deja en esta mina. 
 
Mucho tiempo  
hemos mantenido ha Bolivia  
ahora quieren desintegrarla 
cual cambas y collas 
Bolivia es una sola  
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¡carajo!. 
 
Para el minero no hay justicia 
para el minero no hay perdón 
para el minero no hay justicia 
para el minero no hay perdón. 
 
Antes tratan, de callarnos 
con fusiles y metrallas 
antes tratan de callarnos  

con fusiles y metrallas. 
 
(Fonte: Disponivel em http://sololatinoamericanas.blogspot.com.br/2009/04/video-y-letra-
para-el-minero-de-llajuas.html. Acesso em 17 de fevereiro de 2016.) 

 

No trabalho de campo identificamos como esses espaços de intersubjetividade  

(Radio Nacional Mineira, as assembleias dos trabalhadores, o sindicato, as tradições 

e rituais praticados pelos mineiros no interior da mina e até mesmo os campeonatos 

de futebol organizados pelo sindicato) reforçam os vínculos de solidariedade  e 

identidade dos mineiros, constituindo uma “coletividade”, que compartilha realidades 

e condições de vida, práticas culturais, vivências cotidianas, visões de mundo, sonhos, 

desesperanças e, sobretudo, experiências comuns (CAJÍAS DE LA VEGA, 2000a). 

  

Figura 14 - Sobre a história e o papel da Rádio Nacional de Huanuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/326-
historia-radio- nacional-de-huanuni-una-voz. Acesso em 17 de fevereiro de 2016. 

 

Esses elementos contribuíram e favoreceram o desenvolvimento de uma 

experiência de classe particularmente radical, marcada por um forte discurso de 

independência e autonomia frente ao estado, os governos e os partidos. Essa 

http://sololatinoamericanas.blogspot.com.br/2009/04/video-y-letra-para-el-minero-de-llajuas.html
http://sololatinoamericanas.blogspot.com.br/2009/04/video-y-letra-para-el-minero-de-llajuas.html
http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/326-historia-radio-
http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/326-historia-radio-
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coletividade, passou de uma coletividade de cooperação e socialização interna à uma 

coletividade destinada a lutar por interesses classistas em oposição aos empresários, 

proprietários e administradores (CAJÍAS DE LA VEGA, 2000a). A experiência dos 

mineiros bolivianos se expressou decisivamente no reconhecimento como classe e no 

descobrimento do “outro” como adversário de classe (os donos das grandes empresas 

mineiras e o estado).  

Cómo estas características do trabalho mineiro e a experiência da exploração 

e opressão contribuiram para consolidar este forte sentimento de solidariedade e 

identidade de classe entre os trabalhadores mineiros em oposição aos proprietários, 

aos técnicos e aos administradores das empresas? A hipótese apresentada por Cajías 

de la Vega (2004), nos permite compreender melhor como se deu esse processo. 

 

Foram as características de perigo constante de acidente ou 
morte, assim como a “grosseria”, dificuldade e necessidade de 
grande destreza do trabalho mineiro, elementos vitais no 
desenvolvimento de sentimentos compartilhados entre os 
mineiros sobre o valor e o caráter do seu trabalho […]. Esses 
sentimentos compartilhados se projetaram em sentidos e imaginários 
coletivos muito próprios do mundo do trabalho mineiro, como a 
afirmação do ser masculino, de traços de valentia, força e destreza. A 
valorização positiva do seu trabalho foi decisiva na emergência 
de uma “identidade orgulhosa”, que posteriormente se trasladou 
às lutas sindicais, políticas e sociais dos trabalhadores mineiros 
(CAJÍAS DE LA VEGA, 2004, p.28, grifo nosso). 

 

A experiência das duras condições de vida, do trabalho sacrificante, da vivência 

em concentrações relativamente isoladas, das formas de trabalho e convivência 

cotidiana nos acampamentos mineiros, dos rituais e tradições andinas compartilhados 

no interior da mina, da vivência em precárias moradias, conformou uma identidade de 

classe particularmente radical ao longo do século XX, “a participação em 

assembleias, greves e outras formas de ação coletiva origina um alto grau de 

solidariedade e experiências compartilhadas entre os trabalhadores 

[…].(WHITEHEAD, 1980, p.1474, grifo nosso).  

Analisaremos agora as bases constitutivas da formação da coletividade 

mineira, situadas historicamente nas primeiras décadas do século XX. Essa 

coletividade mineira emergiu paralelamente ao desenvolvimento da indústria mineira 

do estanho, a consolidação de uma poderosa burguesia mineira e a expansão e 

modernização da exploração desse minério (CAJÍAS DE LA VEGA, 2001). 
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2.2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES MINEIROS NA 

BOLÍVIA. 

 

Uma parte importante da formação social e nacional boliviana confunde-se com 

o desenvolvimento da mineração. A história dos mineiros bolivianos nos remete ao 

século XVI, na região de Cerro Rico de Potosí31, ainda nos tempos da colônia, “quando 

os espanhóis começaram operações nas minas de prata abertas pelos incas” (NASH, 

2008, p.49). Por décadas, o Cerro Rico foi considerado a mais importante reserva de 

minério de prata no mundo: “entre os anos 1575 e 1600, Potosí produziu quase a 

metade de toda a prata hispano-americana” (BAKEWELL, 1990, p.83).  

 

Mapa 1 - Bolívia (divisão política) 

 

Fonte: Disponível em <http://www.librosmaravillosos.com/llallagua/capitulo03.html>. Acesso 
em 10 de outubro de 2015. Destaque para os dois departamentos mineiros de Oruro e Potosí. 
A flecha aponta para a cidade de Huanuni, localizada no departamento de Oruro, próximo à 
fronteira com Potosí. Segundo o censo de 2012, a Bolivia possui uma população de 
10.389.913 habitantes. 

                                                             
31 O Cerro Rico de Potosí é uma montanha localizada nos Andes bolivianos, na histórica 
cidade de Potosí, ao sul da Bolívia. É famosa porque no período colonial possuía as reservas 
de prata mais importantes do mundo. Possui uma altitude de aproximadamente 4800 metros. 
Atualmente a cidade de Potosí possui uma população de 170.000 mil pessoas. A exploração 
de estanho e prata segue sendo a principal atividade econômica do departamento 
(BAKEWELL, 1999). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
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Seu descobrimento, em 1545, marcou o inicio do ciclo da mineração no 

território que hoje constitui a Bolívia. A produção se baseava no trabalho dos indígenas 

sob o regime da mita 32 . No século XVI chegavam todos os anos à Potosí 

aproximadamente 13.500 mitayos (indígenas submetidos ao trabalho forçado) com 

suas famílias, formando um contingente de aproximadamente 40.000 pessoas. A 

cidade de Potosí se converteu rapidamente em um dos principais centros urbanos do 

mundo, contando com aproximadamente 160.000 habitantes em 1560, enquanto a 

cidade de Madrid possuía naquele momento, 45.000 habitantes (BAKEWELL, 1999).  

A abolição da mita (logo após a independência da Bolivia em 1825) provocou 

uma escassez de força de trabalho, com prejuízos econômicos aos proprietários das 

minas. Quando a mita foi abolida, os mingas, que eram os trabalhadores temporários, 

formaram a principal força de trabalho nos acampamentos. Assim, os antigos mitayos 

passaram a ser incorporados ao trabalho como mingas, considerados precursores do 

“moderno proletariado mineiro boliviano” (OSTRIA, 1991). Segundo Ostria, esta fração 

da classe trabalhadora possibilitou a atividade mineira nas primeiras fases da vida 

independente do país 33 . No processo de formação da moderna classe operária 

mineira se enfrentaram duas lógicas e visões de mundo distintas: a andina e a 

nascente ideologia do trabalho capitalista. Nesse contexto, a cultura pré-industrial e 

os “intercâmbios não-econômicos” estimulavam entre os trabalhadores mineiros um 

notório costume de abandonar o trabalho para assistir às festividades e cultuar as 

divindades andinas em datas comemorativas (OSTRIA,1991).  

 

                                                             
32 A mita era uma forma de trabalho compulsório na cultura inca, sendo mais tarde herdada 
pelos espanhóis e que prevaleceu no período colonial na América Espanhola. Consistia 
basicamente na superexploração da mão-de-obra indígena. Aproximadamente 5% dos 
indígenas de cada distrito eram deslocados de suas respectivas comunidades, geralmente 
por um prazo de 4 a 6 meses (podendo chegar a 12 meses), e enviados às regiões de extração 
de minérios (em especial prata e mercúrio) ou de agricultura sazonal. A prática da mita trouxe 
efeitos devastadores sobre a saúde daqueles que eram escolhidos para o trabalho 
compulsório e contribuiu significativamente para a desestruturação de inúmeras comunidades 
indígenas. Em Potosí, embora fossem pagos, os indígenas eram submetidos a trabalho 
excessivo em condições degradantes, que os tornavam suscetíveis a uma gama de doenças, 
frequentemente respiratórias. Eram chamados de mitayos, termo utilizado para aqueles que 
trabalhavam compulsoriamente nas minas. As condições de trabalho eram extremamente 
insalubres, com ausência de luz, pouca ventilação, dificuldades de locomoção dentro dos 
veios, etc. (BAKEWELL, 1999). 

33 A independência boliviana e a proclamação da República ocorreu em 6 de agosto de 1825, 
liderada por Simon Bolívar. Cinco dias depois, adotou o atual nome em homenagem ao seu 
libertador. A Bolívia foi uma das primeiras colônias a rebelar-se contra o domínio espanhol. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_compuls%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanh%C3%B3is
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extra%C3%A7%C3%A3o_de_min%C3%A9rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extra%C3%A7%C3%A3o_de_min%C3%A9rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(elemento_qu%C3%ADmico)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7as_respirat%C3%B3rias
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Fotografias 15a, 14b, 14c e 14d – Trabalhadores mineiros de Huanuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: elaborado pelo autor. A grande maioria dos trabalhadores mineiros de Huanuni são 
descendentes de algum povo originário (aymara ou quechua). No capacete de um deles é 
possível perceber a imagem do líder guerrilheiro Che Guevara, assassinado na cidade de 
Santa Cruz de la Sierra em 8 de outubro de 1967. Dois mineiros de Huanuni se somaram à 
guerrilha do Che na Bolivia em 1967. 

 

Além do cenário adverso em nível internacional, os empresários da prata 

encontraram uma série de obstáculos, sobretudo dos “jornaleiros” (trabalhadores que 

ganhavam apenas pelo dia trabalhado) e que residiam nas comunidades indígenas, 

conhecidas como Ayllus34, ou por colonos de fazendas que ocasionalmente vendiam 

sua força de trabalho nas minas, não sendo esta a sua principal fonte de renda 

(OSTRIA, 1991). A maioria dos indígenas camponeses se guiavam por uma 

“economia moral”35 ainda pouco mercantilizada. 

Os trabalhadores, ainda que comecem a se concentrar em povos, não 
internalizam como hábito e noção coletiva, a disciplina industrial, 

                                                             
34 Um ayllu é uma forma de comunidade familiar extensa originaria da região andina com 
uma descendencia comum que trabalha em forma coletiva em um territorio de propriedade 
comum ( MACHICADO, 2012).  

35  O conceito de economia moral foi desenvolvido por Thompson para explicar o 
comportamento popular nos motins de subsistências do século XVIII na Inglaterra. Servia para 
descrever ou explicar comportamentos econômicos que se definiam a partir de valores morais 
ou normas culturais, em geral distintos aos que presupõe a sociedade capitalista e a ciência 
econômica (THOMPSON, 2000). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaciones_andinas
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sendo pouco afeitos a unificações corporativas que enraízem uma 
identidade duradoura. Mantém fortes vínculos com a estrutura 
produtiva comunal-camponesa, manifesta em suas formas de 
resistência, como o motim, a festa, o uso do tempo e do cajcheo36 
(OSTRIA, 1991 apud LINERA, 2008, p.152, grifo nosso). 

 

Segundo Ostria (2001) houve uma resistência dos jornaleiros por não se 

proletarizar. Esta reação ao processo de modernização tecnológica e ao nascente 

espírito do capitalismo boliviano e sua ética do trabalho se deu através de uma 

rebelião molecular e coletiva, na qual a massa mineira “preferia continuar controlando 

sua própria vida e não alienar seu corpo, mãos e tempo ao impessoal capital” 

(OSTRIA, 2001, p.273). Esta cultura de resistência era estimulada pelas extenuantes 

e dramáticas condições de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores mineiros e 

deram-se através de violentos motins sem planejamento ou dirigentes previamente 

designados. Como exemplo, podemos citar os conflitos e motins que ocorreram em 

meados do século XIX em vários acampamentos mineiros: 

 

Em março de 1858, por exemplo, as minas cupríferas de Corocoro 
foram sacudidas por um “motim de jornaleiros”, produzido 
quando as principais companhias decidiram reduzir os salários 
para compensar a queda do preço internacional do cobre. No dia 
15, às nove horas da manhã, uns 400 trabalhadores invadiram 
violentamente o “Conselho Territorial”, oficina estatal que regulava o 
funcionamento da mineração, “solicitando com algazarra a abolição do 
convênio” […]. Em 1893 em Colchechaca, um dos mais importantes 
distritos mineiros de prata, os trabalhadores utilizaram outros recursos 
para demonstrar sua insatisfação diante de uma situação similar. A 
Companhia Colquechaca-Aullagas, talvez a de maior relevância 
econômica na zona, havia acordado reduzir os salários dos 
trabalhadores e contratados, difundindo a notícia mediante avisos 

                                                             
36 Prática dos trabalhadores nativos que, de sábado a domingo, exploravam e recolhiam 
mineral, sem nenhum tipo de controle. “A importância econômica do cajcheo no início da 
República […] se reflete nas cifras de prata adquiridas pelo Banco Nacional de Resgates entre 
1830 e 1850. Por elas conhecemos que os cajchas depositaram nesse lapso de tempo o 
equivalente a 34,4% dos marcos de prata correspondentes ao distrito de Potosí (Cerro Rico e 
minas adjacentes). No entanto, apesar de sua significativa importância econômica, o cajcheo 
não deixava de atrapalhar o proceso de trabalho, principalmente os planos empresariais a 
longo prazo. Os cajchas, ao dizer de um entendido sacrificavam ‘tudo a sua conveniência 
particular e à realização de uma utilidade imediata, destruindo minas importantes, enchendo-
as de caixa e impedindo, deste modo, o livre trânsito e a ventilação”. O cajcheo era em todo 
caso a borda mais visível, o iceberg de uma densa rede ‘informal’ de agentes sociais 
populares, índios e mestiços, que podiam se reproduzir graças a ela, sem que isso os 
fizesse sentir-se tentados a vender sua força de trabalho nem ingressar a um sistema 
de relações salariais. Enquanto a rede existiu houve sempre uma margem para o auto 
emprego” (OSTRIA, 1991, p. 33). 
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fixados em distintas partes do povoado “os quais no dia seguinte 
foram substituídos por pasquins que continham ameaças e 
chamados aos mineiros para declarar-se em greve”. Os cartazes 
que ofereciam “morte e saques em estilos grosseiros” 
continuaram até que a empresa, afundada no medo, decidiu 
suspender a anunciada redução salarial (OSTRIA, 1991, p.52, grifo 
nosso). 

 

No final do século XIX (1873-1895), uma série de recursos morais, simbólicos 

e policiais foram utilizados para disciplinar a força de trabalho. Uma nova economia 

do tempo e do poder foi sendo implementada pelos empresários com o objetivo de 

romper os nexos laborais dos mineiros com a economia comunitária” (OSTRIA, 2001, 

p.273). Esta fase se caracterizou pelo auge da mineração da prata, onde os chamados 

Patriarcas da Prata37 empreenderam um processo de modernização das minas que 

transformou a Bolívia em uma das maiores produtoras desse minério do mundo. Além 

disso se deu um forte investimento das empresas estrangeiras e um acelerado 

processo de modernização produtiva38.  

                                                             
37 Depois do declínio na produção de prata que caracterizou os primeiros anos da 
República, a atividade mineira se reativou em 1870 com novos investimentos, 
tecnologia moderna e meios de transporte. A produção de prata foi a base da economia 
durante o período colonial, no entanto, no início do século XIX, como produto da 
desestruturação provocada pela Guerra de Independência (1825) e outros fatores como a 
obsoleta tecnologia e a ausência de capitais, a produção de prata entrou em uma profunda 
crise. Segundo Mitre (1981), “a exploração de prata na Bolívia no século XIX mostra dois 
ciclos: o primeiro se estendeu entre 1810 até 1872 e se caracterizou pela depressão; o 
segundo durou de 1872 até 1895 e foi de auge e expansão. A partir de 1830 formaram-se 
numerosas e pequenas empresas mineiras que iniciaram um lento processo de reativação 
dos centros mineiros. No entanto, estas empresas, que se colocaram em marcha com o 
investimento de reduzidos capitais, oriundos majoritariamente do comércio e da exploração 
da terra, não conseguiram adotar métodos modernos de extração e se limitaram a trabalhar 
em reservas de minério superficiais, conseguindo escassos rendimentos e lucros. Com o 
objetivo de consolidar suas empresas, Arce, Pacheco e Aramayo, [empresários] conhecidos 
como “Os Patriarcas da Prata”, recorreram ao capital estrangeiro, especialmente inglês e 
chileno. Com este capital modernizaram a produção, instalando máquinas de vapor e vagões 
de carril nas galerias das minas “ (MITRE, 1981). 

38 Segundo Ostria (2014), “em meados do século XIX uma nova geração de empresários 
capitalistas e modernizantes (Gregorio Pacheco, Jose Avelino Aramayo e Aniceto Arce) 
que contava com um relativo suporte financeiro e conheciam experiências estrangeiras 
de organização do trabalho, passou a controlar as minas bolivianas mais importantes. 
Sem profundas raízes no passado colonial, imbuídos de uma ideologia modernizante que 
haviam aprendido em suas frequentes viagens a Europa […]. Por meio de recursos como a 
pressão, a multa, a perseguição aos ladrões de mineral ou o ensino de práticas que lhes eram 
mais favoráveis, em fim, utilizando todos e cada um dos recursos que lhes outorgava a lei, e 
também que reprovava, brigaram por separar o prazer do trabalho e ordenar o mercado de 
trabalho. Tempo, dinheiro e trabalho começaram então a ser sinônimos. Vejamos como 
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Aramayo e Arce haviam trazido engenheiros, químicos e outros 
técnicos europeus para introduzir mudanças nos processos técnicos, 
com os quais se melhorou a produção e o beneficiamento do mineral. 
Ao finalizar a década de 1870, Huanchaca era, ao menos por algum 
tempo, tecnologicamente equiparada a outras empresas no mundo 
(MITRE, 1981, pág. 123). 

 

Este processo de modernização tecnológica veio acompanhado pelo 

recrudescimento da disciplina no trabalho que foi regulamentada e exaltada pelos 

proprietários. A pressão, a multa, a perseguição aos “ladrões de minérios” e a violência 

simbólica39 contra as práticas andinas levaram ao maior controle das empresas sobre 

a jornada e o processo de trabalho, “[…] a disciplina do trabalho não só foi exaltada, 

como também se regulamentou. O sistema de fábrica se ampliou […], festas e 

diversões foram suprimidas ou proibidas, e a bebedeira perseguida e 

sancionada com multas sob o pretexto de defender a moral pública (OSTRIA, 

2014, p.51, grifo nosso). 

O sistema de festas, os calendários agrícolas e a prática “comum” do roubo de 

mineral foram sistematicamente criminalizados. Os recursos morais, econômicos e 

                                                             
começou a ser gestada esta mutação cronológica e na administração moderna e capitalista 
do tempo. Com o fim de baratear os custos e de reduzir o peso relativo da mão de obra, 
contando com o concurso de técnicos alemães, começaram a modificar o processo 
imediato da produção. As primeiras novidades foram as máquinas a vapor que 
chegaram à Corocoro e a Potosí em meados do século XIX. A iniciativa prosperou a tal 
ponto que ao final do século, quase toda as grandes e médias minas contavam com caldeiras 
a vapor que eram usadas sobretudo na fase de refinação do mineral. Isso produziu mudanças 
significativas […]. O resultado final destas modificações, como era de se esperar, foi um 
controle maior das empresas sobre o processo de trabalho, um reordenamento da divisão do 
trabalho e uma relativa redução da mão de obra menos qualificada […]. Por outra parte, a 
maquinização aliviou a tradicional dureza das operações mineiras, permitindo que em meados 
do século XIX ingressasse massivamente ao mercado de trabalho, a força de trabalho de 
mulheres e crianças sem maior qualificação anterior […] (OSTRIA, 2014, p.48-49). 

39 Para o sociólogo Pierre Bourdieu, a violência simbólica representa uma forma de violência 
invisível que se impõe em uma relação do tipo subjugação-submissão, cujo reconhecimento 
e a cumplicidade fazem dela uma violência silenciosa que se manifesta sutilmente nas 
relações sociais e resulta de uma dominação cuja inscrição é produzida num estado dóxico 
das coisas, em que a realidade e algumas de suas nuanças são vividas como naturais e 
evidentes. Segundo Bourdieu, a violência simbólica é uma “[...] violência suave, insensível, 
invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 
simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, 
do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento” (BOURDIEU, 2003, p.7). Destarte, 
a dominação simbólica se instaura por intermédio de um processo sustentado pela existência 
e pelo reforço de pensamentos e predisposições alinhados às estruturas impostas, refletindo 
em ações de conhecimento, reconhecimento e submissão ao instituído por parte dos 
dominados que, julgando autoevidente tal processo, não conseguem romper com o mesmo, 
conspirando para a sua própria dominação (BOURDIEU, 2003). 
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policiais utilizados, buscaram antes de tudo, modificar a enorme carga de indisciplina 

da força de trabalho mineira. A partir de então, foram implementadas nas principais 

minas uma série de normas e regulamentos que buscavam disciplinar a força de 

trabalho. Em alguns casos, os empresários montavam escolas nos acampamentos 

mineiros com o objetivo de construir entre os filhos dos trabalhadores uma nova 

consciência, na qual prevalecia o “amor ao trabalho” e o “ódio a todo vício”, em 

especial, o consumo de bebidas alcoólicas nos distritos mineiros (OSTRIA, 2014). 

As tentativas de desestruturar o antigo modo de vida mineiro, de 
modificar o comportamento e os hábitos cotidianos tomaram um outro 
ângulo conflitivo: o consumo de bebidas alcoólicas e as festas […]. 
Assim, em 1856, e pela primeira vez na Bolívia, se implantou na 
cidade de Potosí e também em Oruro, uma Polícia Mineira com 
fins de vigilância e controle […]. Entre as funções policiais se 
destacava a de cuidar para que na segunda-feira os trabalhadores do 
Cerro e dos engenhos se dirigissem aos seus locais de trabalho nas 
horas costumeiras. Pretendia-se que os trabalhadores não se 
embriagassem sob nenhum pretexto nos dias de trabalho […]. 
Finalmente, esta polícia combatia o roubo de mineral e 
assegurava o controle da mina frente a qualquer eventualidade 
explosiva (OSTRIA, 2014, p.54-55), grifo nosso). 

 

No entanto, o processo de modernização da indústria mineira da prata se 

produziu em um cenário econômico adverso em nível internacional. Na década de 

1870, os preços da prata (que se manteve estável entre 1830 e 1873) começaram 

uma longa e irreversível queda, cujo ponto mais baixo se deu no final do século XIX. 

A prata foi o principal produto de exportação boliviano, representando 85% do total 

exportado entre 1826 e 1848 (DIAZ, 2011). A queda dos preços internacionais (ver 

Gráfico 1) conduziu à crise da mineração da prata. A partir de 1890, os Patriarcas da 

Prata perderam sua hegemonia política e econômica, abrindo caminho para o 

surgimento de uma nova fração da classe dominante boliviana, que ficou conhecida 

como os Barões do Estanho 40 , “cujas empresas foram transnacionalizadas, 

tecnificadas e ampliaram o número de trabalhadores” (OSTRIA, 2001, p.273).  

                                                             
40 O “Barões do Estanho”, como eram conhecidas as três grandes famílias (Aramayo, Patiño 
e Hotchild), controlavam 80% da produção de minério da Bolívia. Durante a segunda Guerra 
Mundial, o estanho boliviano chegou a representar 50% da produção mundial. Os Barões do 
Estanho, popularmente conhecidos como “A Rosca”, controlavam todos os aspectos da vida 
social, econômica e política do país. Em aliança com os latifundiários, possuíam os principais 
bancos, controlavam os jornais mais importantes, elegiam e destituíam governos, compravam 
políticos e presidentes. Com a Revolução Nacional de 1952, as principais empresas sob 
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Segundo Ponce (1969), ao final do século XIX, uma mudança radical se 

produziu na orientação política do país, quando o Partido Liberal, formado e 

impulsionado por uma nova fração da classe dominante ligada aos novos empresários 

mineiros do estanho, derrotou o Partido Conservador em 1900 (PONCE, 1969, p.7). 

Este fato inaugura uma nova fase na história política da Bolívia, que se iniciou com a 

supremacia do estanho na economia. Em 1900, ocorreu um episódio crucial para a 

economia do país: Simón I. Patiño descobriu a mina La Salvadora (Llallagua), onde 

se concentravam grandes reservas de estanho. Segundo Linera, “ao final da primeira 

década do século XX, com a alta dos preços do estanho no mercado 

internacional41 e a aparição do operário de ofício da grande empresa” (LINERA, 

2008, p.154, grifo nosso) se inaugura o segundo ciclo da condição operária mineira. 

Nas minas estaníferas mais importantes, os 3 mil trabalhadores contabilizados 

no início do século aumentaram em duas décadas para 17 mil, dando lugar aos 

grandes centros mineiros de Huanuni, Llallagua, Siglo XX e Catavi (ver Mapa 1) e a 

formação de um novo proletariado mineiro.  

                                                             
controle dos Barões do Estanho foram nacionalizadas, criando-se assim a COMIBOL (PAZ, 
1980). 

41 Segundo Cajías de la Vega (2013, p.51), “[…] entre 1850 e 1914, as cotizações de estanho 
tiveram uma tendência ascendente e em 1912 ultrapassou pela primeira vez o preço de 200 
libras esterlinas por tonelada (MITRE,1993, p.23). Depois de um primeiro declínio produzido 
ao final da primeira Guerra Mundial, em 1917, o preço subiu desenfreadamente em uma média 
de 237 libras esterlinas. Em 1918 registrou o recorde de 330 libras esterlinas e ao terminar a 
Guerra o preço se manteve elevado. O consumo de estanho caiu depois até alcançar seu 
ponto mais baixo em 1921, quando o preço declinou passando de 396 libras esterlinas em 
março de 1920 à 166 em fevereiro de 1921. Desde 1923 até a Grande Depressão de 1929, 
as cotizações se mantiveram em níveis elevados e a média anual mais alta se registrou em 
1926 com 291 libras esterlinas […]. No princípio, a Bolívia competiu com a Malásia e Austrália, 
chegando a ocupar em 1900 o terceiro lugar na produção mundial de estanho, com 14% da 
produção mundial. Assim, se no período de 1895-1899 a média da produção boliviana foi de 
4.576 toneladas, nos quinquênios seguintes passou a 11.488, 17.685 e 23.089 toneladas 
respectivamente. Na década de 20, a Bolívia passou a ocupar o segundo lugar, depois da 
Malásia e antes da Tailândia e Nigéria, ainda que a crise mundial de 1929 tenha afetado 
profundamente todos os países produtores de estanho […]. Quanto aos volumes de produção, 
em 1916 a Bolívia chegou a produzir 21 mil toneladas métricas finas de estanho; em 1917 
alcançou 28 mil toneladas; em 1922 subiu a 32 mil toneladas e em 1929, justo quando esturou 
a crise mundial, alcançou seu recorde com 47.081 mil toneladas, quantidade que nunca mais 
foi possível igualar. Nesse momento, as exportações de estanho significaram 74% das 
exportações bolivianas, enquanto que o conjunto das exportações mineiras correspondia a 
quase 90%. No início, a produção de estanho foi vendida principalmente a Inglaterra, onde 
tinha lugar as grandes transações comerciais desse mineral no âmbito mundial. Assim, em 
1899 se exportaram da Bolívia para a Inglaterra 4.103 toneladas de estanho […]. Mas, pouco 
tempo depois e durante toda a primeira metade do século XX, o principal comprador de 
estanho boliviano foram os Estados Unidos (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013, p.51-52). 
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Gráfico 3 - Variação do preço da prata no mercado de Londres (1833-1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DEUER (2015, p.207). 

 

No final do século XIX, o mundo capitalista necessitava do estanho boliviano 

para sustentar a crescente indústria de enlatados. A transição entre a mineração da 

prata e a ascensão da produção de estanho coincidiu com a queda dos preços do 

primeiro e a subida constante do segundo. Este processo foi acompanhado de uma 

crescente concentração 42  e centralização de capital, assim como a 

internacionalização da mineração de estanho entre os anos de 1907 e 1914, e por 

grandes modificações administrativas e tecnológicas nas fases de extração e 

processamento do mineral para superar os sistemas tradicionais que prevaleciam até 

então (OSTRIA, 2014). A era do estanho na Bolívia se manteve até 1985. Nesse 

período, a produção de estanho respondeu por 80% das exportações bolivianas 

(COMIBOL, 2014). 

Em duas décadas, os chamados Barões do Estanho – Simón Patiño, Carlos 

Víctor Aramayo e Mauricio Hoschild – se converteram em um poder econômico e 

político decisivo no país (MESA GISBERT, MESA, GISBERT, 2012). A produção 

aumentou de 4 mil toneladas no final do século XIX para aproximadamente 47 mil em 

1929 (ano de auge da produção de estanho no país). Em pouco tempo, a Bolívia se 

converteu no segundo maior produtor de estanho do mundo, depois da Malásia, posto 

                                                             
42  No ano de 1917, apenas quatro empresas mineiras, entre as quais se destacava a 
Companhia Chilena Estanifera de Llallagua e o grupo Patiño principalmente com La 
Salvadora, concentravam mais de 65% da produção boliviana de estanho (OSTRIA, 2014, 
p.99) 
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que ocupou até a década de 70 (Fonte: Dossiê do Ministério de Mineração). Com 

exceção do período, entre 1915-1916, que registrou uma forte queda, como 

consequência da Primeira Guerra Mundial, o preço internacional variou entre 120 e 

250 libras esterlinas por tonelada no período de 1900 e 1920 (EL ESTAÑO..., s.d., 

p.1).  

 

O século XX adveio sobre os ombros da mineração do estanho. 
A frenética atividade de homens e máquinas desestruturou o 
silêncio da vida rural […]. A violência da transição não deu tempo à 
adaptação gradual de milhares de homens que em uma prodigiosa 
década trocaram o arado de madeira pela perfuradora mecânica. Em 
Catavi se instalou a maior planta concentradora do mundo. Em 
Llallagua se construiu mais de 810 Km de linhas para bondes elétricos 
que recolhiam o mineral em uma imensa exploração subterrânea 
estendida ao longo de mais de 200 quilômetros de galerias (PAZ, 
1980, p.21, grifo nosso). 

 

Os preços favoráveis e a demanda internacional desse mineral a partir do início 

do século XX, sobretudo com o descobrimento de novas técnicas industriais para seu 

aproveitamento, deu à Bolívia em poucos anos o posto de maior produtora mundial 

de estanho. O impulso do investimento na mineração no início do século XX foi a base 

para o surgimento dos grandes engenhos, acampamentos e, consequentemente, dos 

trabalhadores mineiros e suas primeiras organizações sindicais (PAZ, 1980). 

 

2.3. AS PRIMEIRAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS DOS TRABALHADORES 

MINEIROS  

 

No final do século XIX e início do século XX, se formaram os grandes centros 

mineiros de exploração de estanho, como Llallagua, Huanuni, Siglo XX e Catavi. Nas 

principais empresas mineiras como Patiño Mines, Llallagua, Oploca, Unificada, 

Colquiri e Araca se construíram desde muito cedo modalidades de organização 

operária que, a partir das associações de auxílio mútuo43, passaram rapidamente aos 

                                                             

43 Segundo Batalha (2000), ao analisar o movimento operario brasileiro, as Sociedades de 
Auxílio Mútuo buscavam a proteção e a ajuda mútua entre os associados. As sociedades 
mutualistas exerciam a solidariedade através de auxílios para os membros em caso de 
doença, incapacitação para o trabalho, desemprego, funeral etc., como para zelar pelos 
interesses de seu ofício.   
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centros de estudo, ligas e federações com caráter territorial (LINERA, 2008).  Os 

imigrantes que se dirigiram às minas e que foram constituindo a nova força de trabalho 

eram originários de distintos espaços sociais e étnico-culturais, e portavam 

experiências de vida coletivas bastante diferenciadas entre si. A maioria eram ex-

ferroviários, ex-trabalhadores das salinas chilenas ou ex camponeses indígenas que 

transportaram suas anteriores experiências para os acampamentos mineiros. 

A formação das primeiras organizações sindicais partiu de uma acumulação 

histórica prévia, de tradições e experiências construídas através das organizações de 

auxilio mútuo e dos grêmios artesanais44 no século XIX. As associações de auxílio 

mútuo e os grêmios de artesãos passaram a assumir cada vez mais um papel de 

resistência e enfrentamento. 

 

Ao findar o século XIX, se adverte, sob a inspiração de ordens 
religiosas fundadas na ideia da ajuda mútua, as tentativas de 
organizar a Sociedade Fraternal de Operários da Cruz e a 
Sociedade de Socorros Mútuos São José, as quais tomam um 
caráter marcadamente católico. Frente a elas, em 1888 se funda a 
Sociedade de Operários, O Porvir, que dará surgimento 
posteriormente ao Centro Operário de Estudos Sociais, de orientação 
marxista. Segundo os documentos da época, para se contrapor à 
influência dos jesuítas, se organizou em La Paz a Sociedade de 
Socorros Mútuos de Artesãos. Mas, as sociedades mutuais não 
foram centros nos quais se realizavam exclusivamente atividades 
de defesa dos interesses dos artesãos, e nem sequer os 

                                                             
44Os grêmios artesanais eram associações econômicas de origem europeia, que agrupavam 
os artesãos de um mesmo oficio. Segundo Ponce (1969), “Durante o século XIX, na etapa 
pré-sindical, comprova-se principalmente a existência de organizações gremiais. As primeiras 
informações documentadas referem-se aos grêmios de carpinteiros e de alfaiates, cujos 
regulamentos foram aprovados no ano de 1854. Os grêmios na Bolívia conservaram algumas 
das características do gremialismo europeu da Idade Média. Segundo Lora, a organização 
gremial era vertical, não oferecia a menor marca de democracia a favor dos aprendizes. Os 
mestres se constituíram na autoridade superior indiscutível do grêmio e toda a oficina girava 
ao redor deles; os ditos mestres gozaram de muita respeitabilidade e influência no campo 
político e formaram parte de uma categoria social respeitada. Na consolidação dos grêmios, 
tiveram influência as escolas de artes e ofícios que foram criadas desde o ano 1826, 
destinadas principalmente a formar carpinteiros e costureiros. A primeira escola funcionou de 
1826 a 1840, tendo sido reorganizada em 1851; ao fim do século, em 1886, se funda a Escola 
de Artes e Oficio Dom Bosco [...]. Os grêmios se consolidaram no ano de 1860 com a 
organização da Junta Central de Artesãos de La Paz, que serviu de modelo a outras 
organizações similares no interior do país [...]. A visão dos grêmios é tradicional, pois nos seus 
estatutos se falava 'de exercer uma supremacia para conduzir ao dever, à ordem, ao trabalho 
e à moralização dos trabalhadores'. Os grêmios tiveram também órgãos de expressão, como 
o 'Artesão' de La Paz e o 'Artesão' de Sucre, jornais nos quais refletiam suas próprias 
inquietações, mas que não podiam escapar completamente da influência política da época, já 
que se pronunciaram geralmente a favor dos governos de plantão" (PONCE, 1969, p.5) 



86 

 

agrupavam completamente, já que permitiam o acesso de pessoas 
de outra condição, posto que ao mesmo tempo se constituíram em 
organizações realizadoras de obras de beneficência nas quais seus 
membros femininos tiveram um papel preponderante (PONCE, 1969, 
p.7, grifo nosso). 

 

A primeira organização sindical registrada no interior da classe trabalhadora 

boliviana foi a Federação Operária de La Paz, construída em 1908. Apenas quatro 

anos depois, no dia 14 de julho de 1912, se realizou o Primeiro Congresso Nacional 

de Trabalhadores na cidade de La Paz que marcou a fundação da Federação Operária 

Internacional (FOI). Essa organização contava com a filiação de 22 sociedades 

gremiais e 12 sindicatos. Os anarquistas tiveram uma enorme influência no congresso 

de formação da FOI que, desde o primeiro momento, adere aos princípios e 

concepções da Associação Internacional dos Trabalhadores45 (PONCE, 1969). 

A FOI se colocou como alternativa à Federação Operária de La Paz “acusando-

a de ser colaboracionista do governo liberal, e desenvolve sua principal campanha em 

torno do estabelecimento de uma jornada de oito horas, já que era norma corrente na 

indústria de princípios do século a jornada de 10 ou mais horas” (PONCE, 1969, p.8). 

No ano de 1918, a FOI encerra suas atividades e se constrói uma nova organização, 

a Federação Operária do Trabalho (FOT), que ideologicamente segue influenciada 

majoritariamente pelo anarco-sindicalismo. No entanto, esta corrente já apresentava 

                                                             
45Em 28 de setembro de 1864, a sala do St. Martin's Hall, um edifício situado no coração de 
Londres, estava lotado. Estavam reunidos cerca de dois mil trabalhadores e trabalhadoras para 
participar de um comício de sindicalistas ingleses e colegas parisienses. Graças a esta iniciativa, 
nascia o ponto de referência do conjunto das principais organizações do movimento operário: a 
Associação Internacional de Trabalhadores […]. As organizações que fundaram a Internacional 
eram muitos diferentes entre si. Seu centro motor inicial foram os sindicatos ingleses, que 
passaram a considerá-la o instrumento mais idôneo para lutar contra a importação de mão de 
obra de fora durante as greves. Outro importante ramo da associação foi a dos mutualistas, a 
componente moderada fiel à Teoria de Proudhon, predominante na França à época, enquanto o 
terceiro grupo, por ordem de importância, foram os comunistas, reunidos em torno da figura de 
Marx. […]. O momento mais significativo da história da Internacional coincidiu com a Comuna de 
Paris. Em março de 1871, após o fim da guerra franco-prussiana, os operários expulsaram o 
governo Thiers e tomaram o poder. Este foi o acontecimento político mais importante da história 
do movimento operário do século XIX. Desde aquele momento, a Internacional esteve no olho do 
furacão e adquiriu grande notoriedade. Na boca da burguesia, o nome da organização se tornou 
sinônimo de ameaça à ordem constituída, enquanto na dos trabalhadores se tornou a esperança 
de um mundo sem exploração e injustiças. A Comuna de Paris deu vitalidade ao movimento 
operário e levou-o a tomar posições mais radicais. Uma vez mais, a França mostrou que a 
revolução era possível, que o objetivo podia e devia ser a construção de uma sociedade 
radicalmente diferente da capitalista, mas também que, para alcançá-lo, os trabalhadores teriam 
que criar formas de associação política estáveis e bem organizadas” (MUSTO, 2014, p.1). 
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os primeiros sintomas de declínio, com a aparição da corrente comunista em nível 

internacional, após a Revolução Russa de 1917.  

Nesse período, as ideias anarco sindicalistas e comunistas passaram a ganhar 

força no interior das organizações, em detrimento das correntes mutualistas oriundas 

da tradição operária anterior. Cajías de la Vega (2004) vai remarcar a influência que 

o anarco-sindicalismo exerceu sobre as primeiras organizações sindicais do país, em 

particular entre os trabalhadores mineiros e suas organizações. Esta corrente política 

como concepção e prática sindical, deixou profundas influências entre os 

trabalhadores mineiros. 

 

O anarco-sindicalismo, ainda quando não foi uma ideologia 
abertamente assumida, impregnou tanto o processo de 
autodescobrimento do “nós” e de definição do “outro”, como as 
pautas organizativas dos sindicatos mineiros. Estas se 
desenvolveram tomando como elementos constitutivos da ação 
sindical, conceitos tais como: democracia sindical, independência 
sindical, ação direta e autogestão e outros conceitos que se 
impregnaram profundamente no seio do movimento sindical mineiro 
(CAJÍAS DE LA VEGA, 2004, p.76, grifo nosso). 

  

Em 1925, se realizou o Segundo Congresso da FOT. As principais tendências 

representadas no congresso (anarquistas e comunistas) disputaram a direção do 

movimento operário nesse momento. Com a vitória dos setores influenciados pelas 

idéias comunistas, se fundou uma nova entidade, a Federação Operária Sindical 

(FOS), que passou a existir de maneira paralela à FOT. Nesse contexto, os mineiros 

ainda se encontravam relativamente isolados e suas reivindicações se apresentavam 

fundamentalmente ao nível de cada empresa. 

Segundo Cajías de la Vega (2013) as organizações mineiras que surgiram nas 

primeiras décadas do século XX ainda tiveram um caráter mutualista e não 

alcançaram importantes níveis de organização. Os conflitos que ocorreram na mina 

Huanuni em 1919 foram conduzidos pela Liga de Operários de Huanuni, formada no 

mesmo ano: “esse tipo de organização, mais mutualista que sindical, existia também 

em outras minas que, em 1920, se agruparam na Federação de Mineiros de Oruro” 

(CAJÍAS DE LA VEGA, 2013, p.198).  Entre 1919 e 1923, nas minas mais importantes 

existiram inúmeras tentativas de construir ligas e federações operárias que reunissem 

quase todos os setores de trabalhadores, incluindo os mineiros. Esta forma de 

organização antecedeu os modernos sindicatos por empresa.  
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Em 1919, se deu o primeiro grande ciclo de greves mineiras no país, cuja 

principal bandeira era a luta pela redução da jornada de trabalho para 8 horas, 

envolvendo os distritos de Uncia, Llallagua e Huanuni. O jornal El Diário de 15 de 

outubro de 1919 descreve o cenário nas minas naquele momento: 

A situação dos mineiros em muitos distritos da Bolívia é 
certamente insustentável e se os poderes públicos não atenuam 
esse estado de coisas, as rebeliões grevistas irão brotando sem 
necessidade de discurso e propaganda. Bastará a força do mal 
para produzir reações que são próprias da natureza humana [...]. Que 
havia acontecido se não mandam à Uncía umas metralhadoras que 
salvem à “Salvadora” [distrito mineiro]...! Pobre do nosso país (El 
Diário, 15 de outubro de 1919). 

 

O primeiro massacre de trabalhadores mineiros, registrado, ocorreu logo após 

a manifestação do 1° Maio de 1923. Os trabalhadores dos distritos de Llallagua e 

Uncía realizavam um desfile em homenagem aos mártires de Chicago46  quando os 

principais dirigentes foram presos e centenas de operários que haviam participado da 

manifestação foram demitidos. Frente à resistência dos trabalhadores, o governo 

tomou medidas repressivas, ordenando o Exército e a polícia que atirassem nos 

mineiros que se encontravam reunidos na Praça de Uncía, no dia 4 de junho de 1923 

(PONCE, 1969). 

 

A partir do massacre de Uncía, os operários mineiros 
intensificaram o processo de sindicalização, enquanto, ao mesmo 
tempo, as empresas encontraram novos mecanismos para reprimir 
suas organizações, como excluir do trabalho os líderes sindicais, 
elaborar “listas de suspeitos” e apelar permanentemente ao Estado 
para evitar o desenvolvimento desses organismos operários, com o 
envio de tropas [...]. Por outro lado, as organizações de trabalhadores 
mineiros começaram a participar das federações operárias, 
organizadas pelos artesãos e outros setores urbanos, principalmente 
em La Paz, Oruro e Potosí [...]. Dessa maneira, ainda que, 
oficialmente seus sindicatos não eram reconhecidos, nem pelas 
empresas, nem pelo governo nacional, não cabia dúvida de que 
os mineiros começaram a praticar formas próprias de 
organização, a gerar líderes dos conflitos e a se vincular com 
outras organizações nacionais, principalmente com as 
organizações de corte anarquista (CAJÍAS DE LA VEGA, 2004, 
p.36-37, grifo nosso). 

                                                             
46 Os martires de Chicago foi uma homenagem aos trabalhadores assassinados em uma 
mobilização em defesa da jornada de trabalho de 8 horas. Evento que instituiu o 1° de maio 
como dia do trabalhador. 
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Fotografia 15 - Imagem dos mineiros assassinados no massacre de Uncía em 4 de junho de 
1923. 

 
Fonte: Disponível em http://www.laizquierdadiario.com/La-Masacre-de-Uncia. Acesso em 10 

de outubro de 2015. 

 

Fotografia 16 – Homenagem na sede do SMTMH aos mineiros assassinados no massacre 
de São João, em 24 de junho de 1967. 

Fonte: elaborado por mim. Este quadro encontra-se na sede do SMTMH. 

http://www.laizquierdadiario.com/La-Masacre-de-Uncia
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Segundo Cajías de la Vega (2004), o ano de 1923 foi um marco na história do 

sindicalismo mineiro boliviano. Em maio deste ano, na localidade de Uncía, se 

organizou um dos primeiros sindicatos mineiros, que incluía os distritos de Uncía, 

Catavi e Llallagua. A reação do Estado e dos grandes proprietários contra a nascente 

organização sindical dos mineiros expressava não só o caráter autoritário e repressivo 

do estado boliviano nesse período, como também a estreita vinculação entre o estado 

e os interesses econômicos dos grandes Barões do Estanho47.  

 

O trânsito à forma sindical não foi abrupto nestes grandes centros 
mineiros. Primeiro foram os vários sindicatos de ofícios, emergentes 
nos anos vinte, que continuavam a tradição de agregação territorial; 
finalmente, se criaram os sindicatos por centro de trabalho que, depois 
da Guerra do Chaco48, se erigiram como a forma predominante que 
adquiriu a organização laboral mineira. A partir destes núcleos 
organizativos, como os sindicatos e as associações culturais, com o 
tempo se articulou uma rede, que deu lugar à mais importante 
identidade corporativa de classe da sociedade boliviana, primeiro 
em torno à Federação Sindical de Trabalhadores Mineiros da 
Bolivia (FSTMB), e logo depois da Revolução de Abril de 1952, 
com a Central Operária Boliviana (COB). Nesses anos prévios a 
1952, e apoiada na forma institucional do sindicato como lugar de 
acumulação da experiência de classe, se irá construindo toda 
uma narrativa operária, fundada no drama dos massacres de 
operários com peitos desnudos, mulheres envoltas em bandeiras 
tricolores e uma auto- percepção de que o país existe graças ao 
seu trabalho (LINERA, 2008, p.159, grifo nosso). 

 

Na primeira década do século XX, as mobilizações foram além da simples 

resistência à introdução do ritmo de trabalho capitalista. No ciclo de greves de 1919 e 

                                                             
47 É durante esse período que se formam as três grandes companhias mineiras (Patiño, 
Hoschild e Aramayo) cujo crescimento e posterior desenvolvimento foi favorecido pelo 
governo Liberal, que praticava a filosofia do Laissez Faire em matéria econômica. Os Barões 
do Estanho se constituíram em uma força política muito poderosa, e por isso não é exagerado 
afirmar que a Bolívia foi governada durante os primeiros 40 anos do século XX com grande 
dependência dos interesses mineiros, pois o bem estar nacional estava sujeito à produção de 
estanho e à flutuação dos preços desta matéria prima no mercado mundial (PONCE, 1969, p. 
7). 
48 A guerra contra o Paraguai, conhecida como a Guerra do Chaco, foi a maior expressão da 
profunda crise na sociedade boliviana. O governo boliviano em aliança com os empresários 
mineiros, na tentativa de contornar a crise economica, recorrerram à guerra contra o Paraguai. 
O conflito durou quatro anos (1932-1935) e foi, em todos os sentidos, um marco na história 
boliviana. A guerra deixou um saldo de 65 mil bolivianos mortos, aprofundou os problemas 
econômicos e agudizou ainda mais o descontentamento popular.  Após a guerra a economia 
nacional e o sistema político se encontravam profundamente destroçados. O desgaste dos 
partidos tradicionais possibilitou que um setor nacionalista do exército assumisse a condução 
política do país (GALLEGO, EGGERS-BRASS, LOZANO, 2006).  
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1923, a organização e a prática da negociação nos conflitos reduziram a margem para 

a espontaneidade das revoltas e motins. É nesse contexto que ocorre uma transição 

às formas de organização sindicais. As revoltas dos trabalhadores mineiros, 

demonstra que “o que aconteceu nas minas da zona de Llallagua - Uncía entre 1923 

e 1927, só antecipava enfrentamentos que tomariam corpo tanto imediatamente como 

nas duas décadas seguintes…” (OSTRIA, 2014, p.154). Com o avanço e 

fortalecimento do sindicalismo mineiro, o estado boliviano passou a adotar uma 

legislação capaz de controlar e subordinar os sindicatos ao aparelho estatal. 

 

2.4 O ESTADO BOLIVIANO, O CONTROLE SINDICAL E A FORMAÇÃO DA FSTMB 

 

A crise econômica mundial de 1929 demostrou a completa dependência e 

fragilidade da economia boliviana, profundamente dependente da exportação de 

matérias primas.  Na década de 30, as exportações de estanho correspondiam a 74% 

das exportações bolivianas (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013). O país, cuja estrutura 

econômica dependia essencialmente da exportação de estanho, foi profundamente 

afetado devido à queda dos preços e das exportações no mercado mundial. O país 

esteve imerso em uma crescente onda de mobilizações sociais de operários, 

estudantes e setores populares (GALLEGO; EGGERS-BRASS; LOZANO, 2006). A 

crise econômica provocou uma série de crises políticas e sociais. 

 

Na Bolívia, que havia se integrado de maneira tardia à economia 
mundial, a queda dos preços e das exportações de estanho 
afetaram a sua atividade econômica fundamental: a mineração. 
Paraguai, que praticamente não estava inserido no mercado mundial, 
não sofreu muitas mudanças pela crise: seguia na miséria. 
Aproveitando que os governos eram débeis e pouco nacionalistas, o 
governo boliviano foi pouco a pouco ocupando espaço no Chaco 
Boreal. Por um lado, [a Bolívia] queria recuperar o prestígio perdido na 
Guerra do Salitre ou do Pacífico [conflito entre Bolívia e Chile], onde 
por sua derrota no conflito, a Bolívia havia ficado sem saída para o 
mar […]. Por outro lado, a Guerra do Chaco foi impulsionada por 
interesses estrangeiros: os empréstimos norte-americanos para a 
compra de armas, o negócio em si da venda de armas, e a 
necessidade da empresa petroleira Standard Oil de extrair o petróleo 
das reservas da cordilheira oriental boliviana através do Rio Paraguai 
[…]. A guerra se estendeu por três anos […]. Para a Bolívia, a guerra 
significou uma grave derrota: não só perdeu milhares de homens, mas 
teve 21 mil prisioneiros (repatriados depois dos acordos de paz, diante 
do pagamento de uma indenização econômica ao governo paraguaio) 
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e cedeu definitivamente quatro quintos dos territórios pretendidos no 
Chaco Boreal […]. Como consequência da guerra, o exército e os 
oficiais desmobilizados começaram a exercer uma ativa 
intervenção política no Estado boliviano, reforçada pelas novas 
correntes ideológicas que predominavam na Europa, sobretudo 
pelo nacionalismo (GALLEGO, EGGERS-BRASS, LOZANO, 2006, 
pp.291-293, grifo nosso). 

 

Após a Guerra do Chaco, a situação econômica do país se deteriorou ainda 

mais, com o aumento da inflação e o desabastecimento. A derrota para o Paraguai 

abriu uma profunda instabilidade política no país. Tendências nacionalistas ganharam 

força no interior do exército. Nesse contexto, a presidência foi assumida por militares 

nacionalistas que buscaram equilibrar as disputas entre as distintas frações das 

classes dominantes (os Barões do Estanho e os latifundiários) e o nascente e 

poderoso movimento operário nas minas. Segundo Ostria (2014), 

 

O governo boliviano emergente da guerra com o Paraguai, que até 
aquele momento havia funcionado como um “Estado Maior 
Oligárquico” [...] buscou com timidez se colocar equidistante do 
grande capital mineiro” [...]. Desde então, a tradicional hostilidade 
estatal frente às agrupações operárias parecia se diluir gradualmente 
e pelo contrário se viu nos trabalhadores organizados, potenciais 
aliados na luta contra a oligarquia e o antigo regime. A nova geração 
de militares, expressão concentrada da crise que agitava a Bolívia, 
decidiu em 19 de agosto de 1936, com o apoio de setores 
esquerdistas, dentro dos quais se encontrava Alvarez, o primeiro 
ministro operário, colocar de pé a sindicalização obrigatória [...]. 
O debatido Decreto Supremo de 19 de agosto mostrava fortes 
traços corporativistas que não ocultavam a pretensão de colocar 
os sindicatos sob tutela e “controle permanente do governo 
socialista”. Seus mentores viam a organização operária como uma 
mera prolongação estatal e um necessário suporte na dura batalha 
pelo poder com os setores conservadores, proprietários de minas e 
terras e suas expressões políticas. O resultado não esperado foi 
outorgar liberdade e cobertura que ao final foram aproveitadas 
independentemente pelos trabalhadores para empreender o 
caminho de sua organização (OSTRIA, 2014, p.176, grifo nosso). 
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Durante os governos de David Toro49 e German Busch50 se aprovou uma série 

de leis e decretos que tinha por objetivo regulamentar uma legislação trabalhista e 

sindical. A mais importante foi a Lei de Sindicalização Obrigatória, que pretendia 

controlar e regulamentar a existência dos sindicatos a partir do Estado, “[…] ao 

mesmo tempo em que sancionava uma legislação dedicada a vigiar e 

salvaguardar a reprodução da força de trabalho” (OSTRIA, 2014, p.176, grifo 

nosso). Em 2 de junho de 1936, durante o governo de David Toro (1935-1936), criou-

se o Ministério do Trabalho e Previdência Social, cujo objetivo era, 

 

Fixar as atribuições deste Departamento concernentes à organização 
do trabalho e do bem-estar das classes trabalhadoras, como fatores 
determinantes do progresso econômico e social da nação; que é 
necessário assinalar as normas precisas para a solução de 
conflitos entre patrões e operários, mediante a conciliação e a 
arbitragem (Decreto Lei, 02 de junho de 1936, grifo nosso). 

 

O decreto supremo de fundação do Ministério do Trabalho e Previsão Social 

estabelecia uma série de conquistas trabalhistas, entre elas: 

[…] a) A organização legal do trabalho; o estabelecimento de 
cooperativas de consumos, previsão e crédito; o fomento à construção 
de casas para operários e a criação de casas operárias nas minas e 
outros centros isolados das populações; o serviço internacional do 
trabalho, a legislação sobre o custo de vida, salários, jornada, 
acidentes de trabalho, doenças profissionais, censo patronal e 
operário, trabalho das mulheres e das crianças, férias anuais, 
participação de empregados e operários nos lucros das empresas, 
etc., e adoção de medidas tendentes a evitar a desocupação e a 
demissão forçada dos trabalhadores; b) A previsão social, mediante o 
seguro obrigatório, a fim de prevenir os riscos do trabalho tais como 
doenças, acidentes; demissões forçadas, idosos, invalidez e morte; 
organização da poupança. c) bem-estar social, assegurando a saúde 
e higiene da população e das classes trabalhadoras. Corresponde, 
além do mais, ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
regulamentar e intervir o contrato de trabalho como condição de 
sua validez; a arbitragem nos conflitos surgidos entre patrões e 
operários, e estabelecer as bases e condições da sindicalização 
obrigatória (Decreto Lei, 02 de junho de 1936, grifo nosso). 

                                                             
49David Toro (1898 - 1977) foi um militar e politico boliviano. Foi o 35° presidente da Bolivia 
graças ao golpe de estado que encabeçou junto ao seu amigo e companheiro de armas 
German Busch. Governou a Bolivia entre 22 de maio de 1936 e 13 de julho de 1937. 
50German Busch (1904-1939)- Foi um militar e politico boliviano e protagonizou o golpe de 
estado de 1936. Em 13 de julho de 1937 substituiu David Toro na presidencia da bolivia. 
Suicidou-se em 23 de agosto de 1939.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1898
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
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É nesse contexto que surge o decreto supremo da Lei Geral do Trabalho de 

1939 que buscava harmonizar e regulamentar as relações entre capital e trabalho. O 

Decreto Supremo foi transformado em Lei, em dezembro de 1942.   

 

A paulatina industrialização do país e o constante incremento de 
sua economia complexificaram as relações entre patrões e 
trabalhadores, dando origem a problemas cuja solução deve ser 
legalmente prevista; que interessa vitalmente à República 
estabelecer normas fundamentais que regulem as relações entre 
Capital e o Trabalho, a base de recíprocas garantias para ambos 
fatores da produção, com o objetivo de assegurar o normal 
desenvolvimento de sua vida econômica, evitando qualquer gênero 
de perturbações que possam suscitar-se no futuro (Lei do Geral 
do Trabalho de 1939, grifo nosso). 

 

O Decreto-Lei de 1939 buscava em primeiro lugar regulamentar a 

“sindicalização obrigatória” e o direito de greve. A regulamentação da lei se deu 

através do Decreto n° 224, implementado em agosto de 1943, e excluía das suas 

disposições os trabalhadores agrícolas, os funcionários e empregados públicos e o 

exército. Segundo o Decreto, 

 

Artigo 99 – Se reconhece o direito de associação em sindicatos, 
que poderão ser patronais, gremiais ou profissionais, mistos ou 
industriais ou de empresa. Para atuar como tal, o sindicato deverá 
ter caráter de permanência, haver legalizado sua pessoa jurídica e 
constituir-se em acordo às regras legais. Artigo 100 – A finalidade 
essencial do sindicato é a defesa dos interesses coletivos que 
representa. Os de trabalhadores, particularmente terão faculdades 
para: celebrar com os patrões contratos coletivos e fazer valer os 
direitos emergentes; representar os seus membros no exercício de 
direitos emanados de contratos individuais, quando os interessados o 
requeiram expressamente; representar os seus membros nos conflitos 
coletivos e nas instâncias de conciliação e arbitragem; criar escolas 
profissionais e industriais, bibliotecas populares, etc.; organizar 
cooperativas de produção e consumo, excetuando a elaboração de 
artigos similares aos que fabrica a empresa ou indústria em que 
trabalha. Artigo 101 – Os sindicatos se dirigirão por comitê 
responsável, cujos membros serão bolivianos de nascimento. Os 
Inspetores do Trabalho comparecerão a suas deliberações e 
fiscalizarão suas atividades. Artigo 102 – As relações entre o Poder 
Público e os trabalhadores se darão pelas Federações Estaduais de 
Sindicatos, ou integradas pelas Confederações Nacionais. Artigo 103 
– Não poderá constituir-se um sindicato com menos de 20 
trabalhadores, tratando-se de sindicatos gremiais ou profissionais, 
nem com menos do 50% dos trabalhadores de uma empresa, 
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tratando-se de sindicatos industriais. Artigo 104 – Não poderão 
organizar-se sindicalmente os funcionários públicos, qualquer 
que seja sua categoria e condição (Lei Geral do trabalho de 24 de 
maio de 1939, grifo nosso).  

 

Nesse contexto se implementou uma legislação trabalhista e sindical que, por 

um lado, ampliava os direitos sociais e trabalhistas, mas que, por outro, buscava 

exercer um maior controle sobre a classe trabalhadora através da regulamentação 

dos sindicatos e da sindicalização obrigatória;  

 

A partir desse momento, as empresas não puderam impedir que os 
sindicatos mineiros e de outros setores obtivessem suas 
personalidades jurídicas e se constituíssem com o apoio do Estado [...] 
Apesar do interesse do governo, de estilo corporativista com 
matizes nacionalistas de cooptar os sindicatos, estes se 
desenvolveram à margem da influência governamental (CAJÍAS 
DE LA VEGA, 2004, p.37-38, grifo nosso).  
 

O ciclo do nacionalismo militar terminou com o “suicídio” do general German 

Busch em 23 de agosto de 1939, e o retorno ao poder da “oligarquia mineira” que 

retomou o caráter autoritário do Estado (em detrimento do anterior papel de “árbitro”), 

sobretudo a partir do massacre de Catavi em 1942. É importante ressaltar que antes 

do seu suicídio, o general Busch, aplicou em 7 de junho de 1939, o Decreto Supremo 

que “obrigava as empresas mineiras a entregar 100% das divisas que gerava a 

exportação de minérios. Uma medida inédita que afirmava o controle estatal sobre um 

setor estratégico para a economia boliviana” (OSTRIA, 2014, p. 192). O Decreto 

Supremo de 1939 contou com o apoio de grandes parcelas da população, mas foi 

duramente criticado e boicotado pelos empresários mineiros. 

Nas eleições de 10 de março de 194051 foi eleito o novo presidente, o também 

militar Enrique Peñaranda, que governou a Bolívia entre 1940 e 1943. O novo governo 

                                                             
51 Na Bolívia o voto universal só foi conquistado após a insurreição popular de abril de 1952. 
Até a eleição de 1951 o voto era restrito à uma parcela muito pequena da população. Não 
podiam votar os analfabetos e as mulheres (que haviam votado pela primeira vez nos anos 
40, mas apenas nas eleições municipais). O conceito de cidadania era restrito, apenas 
aqueles que pudessem demonstrar uma renda mínima podiam votar, ou seja, uma ampla 
parcela da população, em particular os povos indígenas das comunidades eram excluídos da 
participação política. Com a Revolução de 1952 se conquistou o direito de voto (Decreto de 
21 de julho de 1952) a todos os bolivianos e bolivianas maiores de 21 anos (de 18 anos, sendo 
casados), de qualquer instrução, ocupação ou renda. Desse modo se permitiu o acesso à 
participação política a mais de 70% da população, marginalizada até então do processo 
democrático. 



96 

 

assumiu com o apoio dos empresários mineiros e dos latifundiários e representou um 

retrocesso nas principais conquistas trabalhistas, sociais e sindicais, implementadas 

durante os governos nacionalistas de Toro e Busch. O Decreto Supremo que afetava 

diretamente os interesses dos Barões do Estanho foi anulado e o novo governo 

aprofundou a subordinação da Bolívia aos interesses econômicos e militares dos 

Estados Unidos, como também ampliou o caráter autoritário e repressivo do estado 

frente às organizações sindicais. No contexto da Segunda Guerra Mundial, os 

trabalhadores mineiros tiveram seus salários congelados e houve um recrudescimento 

da exploração do trabalho, através do aumento da jornada, alcançando níveis 

insuportáveis, o que provocou a eclosão de uma série de conflitos por melhores 

condições de trabalho e salários, em distintas minas do país. 

 

Em 25 de agosto de 1940 estourou uma greve na mina de Sete Suyos 
contra a prisão de um dirigente sindical [...]. Em Colquiri, a fundação 
do sindicato em 1º de maio de 1941, provocou a represália dos 
patrões, que prendeu os seus líderes, os demitiu e expulsou do 
acampamento. Em 26 de outubro desse mesmo ano, na mina 
Cataricagua, próxima a Huanuni, se produziu uma manifestação. Os 
mineiros pararam o engenho e atacaram empregados e 
administradores. Tomaram as pulperías [mercados no interior das 
empresas mineiras] e repartiram as mercadorias entre as mulheres e 
crianças [...]. Nesse contexto se desenvolveram os fatos que 
desembocaram nos trágicos acontecimentos de 21 de dezembro 
de 1942 no interior da empresa PMECI [complexo mineiro de 
propriedade de Simón Patiño], a maior mina de estanho do país 
que naquele momento contava com aproximadamente 7700 
trabalhadores e onde os protestos mineiros eram considerados 
“endêmicos” (OSTRIA, 2014, p.196-197, grifo nosso). 

 

Com a Segunda Guerra Mundial houve um crescimento significativo da 

demanda mundial pelo estanho (metade da produção mundial provinha das minas 

bolivianas).  Em 1942, a Bolívia vendia grande parte de sua produção aos Estados 

Unidos a um “preço democrático” – o que significava um décimo de seu valor real. 

Para contrarrestar a queda dos preços do estanho, as principais empresas 

controladas pelos Barões do Estanho, duplicaram a produção e aumentaram em 40% 

a força de trabalho nas minas (CORDOBA CLAURE, 1986). O aumento da exploração 

e o crescimento da força de trabalho transformaram os distritos mineiros em potenciais 

focos de mobilização e revolta. Para controlar o crescimento dos conflitos sociais, o 
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governo adotou a repressão direta e sangrenta como método para enfrentar os 

trabalhadores mineiros.  

O caso mais emblemático da época foi o Massacre de Catavi, ocorrido em 21 

de dezembro de 1942. A mina de Catavi era propriedade de Simón Patiño (um dos 

homens mais ricos do mundo na época). Em dezembro, os mineiros iniciaram um 

processo de mobilização por uma série de reivindicações, como melhorias salariais e 

o reconhecimento do sindicato. Os mineiros decretaram a greve geral por tempo 

indeterminado, levando o governo a reagir com a prisão dos principais dirigentes do 

sindicato. No dia 21 de dezembro, uma massiva mobilização com aproximadamente 

8 mil mineiros do acampamento de Catavi foi violentamente reprimida pelo exército, 

com quase 20 trabalhadores assassinados, segundo fontes do governo. O massacre 

de Catavi se tornou um símbolo da história do movimento operário boliviano, 

sendo um dos maiores da história da Bolívia, impactando profundamente o 

sindicalismo mineiro (JUSTO, 2007). 

O massacre dos mineiros em 21 de dezembro de 1942, promovido pelo 

exército, teve como consequência imediata uma maior radicalização dos 

trabalhadores mineiros e o fortalecimento de sua organização em nível nacional. 

Segundo Whitehead (1980) as péssimas condições de vida e os laços de 

solidariedade que se estabeleceram entre os mineiros foram a base da crescente 

radicalização do movimento operário mineiro entre as décadas de 40 e 50. A maior 

expressão organizativa desse processo foi a fundação da FSTMB em 1944 e a 

consolidação do sindicalismo mineiro como direção do conjunto dos trabalhadores 

bolivianos. Como analisa Cajías de la Vega (2013): 

 

Até o Massacre de Catavi, ocorrido em 21 de dezembro de 1942, 
a luta dos sindicatos mineiros teve um caráter fundamentalmente 
reivindicativo e os conflitos se desenvolveram em geral de 
maneira isolada e defensiva. A experiência de Catavi, na qual 
dezenas de trabalhadores, mulheres e crianças foram assassinadas 
pelo exército quando realizavam uma manifestação pacífica por 
exigências salariais e outras reivindicações, foi fundamental para 
determinadas mudanças de orientação do jovem sindicalismo mineiro. 
Entre outras coisas, em Catavi os mineiros descobriram o Estado 
como seu adversário, pois comprovaram de maneira dolorosa 
sua parcialização com as empresas, os contatos entre as minas 
se intensificaram e se afirmou a necessidade de contar com 
organismos sindicais sólidos para a defesa dos seus interesses 
(CAJÍAS DE LA VEGA, 2013, p.204, grifo nosso). 
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Como aponta Cajías de la Vega (2013), a forte repressão gerou um efeito 

contrário ao esperado pelo governo, acelerando ainda mais a coesão política entre os 

trabalhadores mineiros. A consolidação do movimento sindical mineiro em nível 

nacional se deu, em grande parte, após este fato: 

 

Apesar do avanço do movimento sindical na década de 1930 e do 
surgimento da CSTB (Confederação Sindical de Trabalhadores da 
Bolívia) em 1936, os sindicatos mineiros haviam dado poucos passos 
nos primeiros anos da década de 1940. A iniciativa mais importante 
até então havia ocorrido em 1939, com a realização em Oruro do 
primeiro Congresso dos Trabalhadores da Indústria Mineira, com o 
apoio da CSTB e da Federação Operária Orurenha (FOS), de cujas 
deliberações nasceu a Confederação Nacional de Trabalhadores 
Mineiros, cuja efêmera vida se apagou durante a repressão desatada 
pelo governo de Peñaranda. A experiência do Massacre de Catavi 
incidiu diretamente na construção de uma organização sindical 
mineira em nível nacional (LORA, 1980, grifo nosso). 

 

Um ano após o Massacre de Catavi, em 23 de dezembro de 1943, os militares 

nacionalistas com o apoio do MNR (um novo partido formado em 1941, a partir da 

confluência de profissionais liberais oriundos da pequena burguesia e identificados 

com o “nacionalismo militar” de Toro e Busch), deram um golpe de estado comandado 

pelo militar Gualberto Villarroel52, que destituiu Peñaranda e instituiu um governo de 

caráter nacionalista, baseado na experiência dos governos de Toro e Busch (1936-

1939).  

                                                             

52 O novo governo contou, desde o primeiro momento, com a colaboração do MNR, e três 
ministros desse partido foram designados para seu gabinete; Víctor Paz Estensoro passou a 
desempenhar a carteira de ministro da fazenda [...]. Os dirigentes do golpe de 20 de dezembro 
de 1943, o realizaram aproveitando o descontentamento existente contra Peñaranda (JUSTO, 
2007, p. 199). O novo governo combinava características autoritárias e nacionalistas; tinha 
simpatia pelo regime nazista de Hitler e num primeiro momento não foi reconhecido pelos 
Estados Unidos. Segundo Justo (2007), “Com o propósito de conquistar a adesão popular, o 
governo de Villarroel-Paz Estensoro adotou uma série de medidas particulares e, em certo 
modo, progressivas. Estabeleceu o Foro Sindical, o Retiro Voluntário, a Defesa dos Inquilinos; 
realizou o primeiro Congresso Indigenista, em maio de 1945 decretou a abolição do pongueaje 
( um sistema de serviços domesticos onde os indigenas eram obrigados a prestar ao 
fazendeiro) e de outros serviços gratuitos promovidos pelos indígenas, assim como a 
obrigatoriedade do estabelecimento de escolas nas comunidades indígenas, etc., ao mesmo 
tempo em que se definiram as obrigações dos patrões e dos colonos […], enquanto Villarroel 
adotava como lema: “Não somos inimigos dos ricos, mas somos mais amigos dos pobres” 
(JUSTO, 2007, p. 201). 
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O Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) que concentrava sua 

influência, sobretudo, entre os setores urbanos pertencentes à pequena burguesia, os 

pequenos comerciantes e profissionais liberais, aproveitou a repercussão do 

massacre para denunciar duramente o governo de Peñaranda e obter uma projeção 

nacional, em particular nos distritos mineiros. Segundo Zavaleta, o MNR era um 

partido “[...] formado basicamente em torno à crítica à oligarquia mineira e aos 

proprietários de terras, crítica feita a partir dos setores da pequena burguesia urbana” 

(ZAVALETA, 1988, p.23).  

Os trabalhadores de base e sem filiação ao MNR tiveram uma importante 

participação na construção do congresso de fundação da FSTMB, “[...] como o MNR 

era, na prática, a federação de todos os grupos anti-oligárquicos, é evidente que os 

operários, naquele momento do desenvolvimento de sua classe, se moviam 

livremente dentro do MNR e não encontraram nada em sua vida diária que os 

empurrava a diferenciar-se do MNR” (ZAVALETA, 1988, p. 27). Para neutralizar a 

pressão do governo norte americano, Gualberto Villarroel, buscou se apoiar nos 

setores operários (mineiros) e na população indígena do campo. 

 

Esse governo empreendeu uma série de medidas favoráveis aos 
trabalhadores das minas, ampliando os benefícios obtidos pelo 
Código de Trabalho aprovado pelo governo de German Busch 
(1937-1939) e referendado pela constituição de 1938. Um dos novos 
benefícios foi o Foro Sindical, aprovado em 9 de fevereiro de 1944 
para impedir que os dirigentes sindicais sejam perseguidos pelos 
empresários e possam exercer suas funções sem problemas (CAJÍAS 
DE LA VEGA, 2013, p.205). 

 

Apesar de algumas medidas progressivas, Villarroel buscou controlar o 

sindicalismo mineiro a partir do Estado, implementando uma série de modificações na 

legislação sindical e trabalhista. O governo se incorporou diretamente na organização 

do congresso de fundação da Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros da 

Bolívia (FSTMB) através do Ministério do Trabalho. Segundo Guillermo Lora (1980) 

 

As autoridades do Ministério do Trabalho patrocinaram a 
formação da Federação de Mineiros. Os trabalhadores fabris, 
ferroviários e outros ramos de trabalho se encontraram em franco 
apoio ao governo. As principais medidas adotadas em matéria social 
foram as seguintes: 1º. Por decreto Lei de 7 de fevereiro de 1944 se 
estabeleceu a imunidade sindical: “os operários ou empregados 
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eleitos para desempenhar os cargos diretivos de um sindicato não 
poderiam ser destituídos sem prévio processo”. 2º. Desconto das 
cotas sindicais por planilha (Decreto de 27 de novembro de 1945). 3º. 
Inclusão dos meses de prova no computo de serviços para os efeitos 
de demissão e retiro forçado ou voluntario (Lei de 23 de novembro de 
1944). 4º. Por Lei de 18 de dezembro de 1944 se declarou o 21 de 
dezembro, o “Dia do Trabalhador Mineiro”, em homenagem e memória 
dos mineiros assassinados no massacre de Catavi em 1942. 5º. O 
Decreto de 21 de dezembro de 1944 estabeleceu o pagamento do 13º 
salário e o prêmio como dois benefícios diferentes (LORA, 1980, 
p.415-416, grifo nosso). 

 

Na abertura do congresso de fundação da FSTMB, em 1944, estavam 

presentes o Ministro do Trabalho e o presidente da República, Villarroel. O congresso 

de fundação da FSTMB se realizou, entre os dias 10 e 13 de junho de 1944, no distrito 

mineiro de Huanuni. As principais resoluções aprovadas no Congresso de 1944, do 

qual participaram 19 delegações de distintos distritos mineiros, estavam relacionadas 

com a própria fundação da FSTMB. Entre as reivindicações aprovadas estavam: o 

contrato coletivo, salário mínimo e preços uniformes nas pulperías (mercados no 

construídos pela empresa).  

A maioria dos dirigentes eleitos para direção da FSTMB, como Juan Lechín 

(Secretário Geral), eram militantes ou simpatizantes do MNR. Também havia 

militantes do PIR (Partido da Esquerda Revolucionária) de influência estalinista e do 

POR (Partido Operário Revolucionário), de influência trotskista (LORA, 1980). Ostria 

(1991) considera que o encontro mineiro de junho de 1944 que formou a FSTMB não 

havia sido a primeira tentativa de aglutinar forças e formar uma só entidade sindical 

dos mineiros em nível nacional.  Para o autor, a formação da FSTMB foi o resultado 

de um longo processo de experiências acumuladas pelos trabalhadores mineiros. Este 

processo tinha se iniciado ainda nos anos vinte, com a formação das primeiras 

federações e ligas operárias e se fortaleceu com as atividades sindicais do final dos 

anos 30 e as mobilizações contra a oligarquia mineira e o governo de Peñaranda. 

 

Um dos elementos fundamentais da consciência de classe entre 
os trabalhadores mineiros começou a se formar: o orgulho de sua 
condição de proletários e de ser a força de trabalho que mais 
aportava à economia. Tudo isso influenciou na necessidade de 
consolidar suas organizações sindicais e de conformar uma 
organização de caráter nacional, como meio de defesa dos seus 
interesses e de luta contra o patrão [...] (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013, 
p.206, grifo nosso). 
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Fotografia 17 - Monumento na praça principal de Huanuni em homenagem ao histórico 
dirigente da FSTMB e da COB, Juan Lechin Oquendo. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. Monumento situa-se na principal praça de Huanuni. 

 

Fotografia 18 – Fachada da Sede nacional da FSTMB, na cidade de La Paz 

 

Fonte: elaborado pelo autor. A FSTMB foi fundada em 11 de junho de 1944, durante 
congresso realizado no distrito de Huanuni. Ainda hoje é a principal organização filiada à 
Central Operária Boliviana. O atual secretário executivo da FSTMB é trabalhador da EMH, 
Miguel Perez. A FSTMB possui aproximadamente 50 sindicatos filiados e uma base de 20 mil 

trabalhadores mineiros assalariados. 
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Em pouco tempo, a FSTMB contaria com mais de sessenta mil trabalhadores 

mineiros filiados, tornando-se a maior entidade sindical do país. Esta organização 

nacional contribuiu para superação da anterior fragmentação e segmentação 

corporativa e regional dos trabalhadores mineiros. Foi um passo importante para sua 

incursão na vida política nacional. 

 

Como atores sociais, os mineiros já eram qualitativamente outros. 
Desenvolvendo greves de apoio, paralisações nacionais 
escalonadas e implementando um programa comum de “classe”, 
a FSTMB em ação havia ajudado a relacionar as problemáticas de um 
distrito com as de outro, permitindo-lhes que começassem a tecer 
redes mútuas de solidariedade e a compreender que sua sorte 
dependia também das ações dos demais. No fim, os trabalhadores 
começaram a sentir a fortaleza de ser parte de uma classe social 
compacta, forte, distinta e capaz de mover-se quase em uníssono 
em defesa de seus interesses globais (OSTRIA, 1991, p.124-125, 
grifo nosso). 

 

Durante a presidência de Villarroel, que contou com a simpatia e o apoio dos 

trabalhadores mineiros, se presenciou uma crescente agitação e efervescência 

política nos grandes centros mineiros. Nesse contexto houve um processo crescente 

de radicalização do sindicalismo mineiro, sobretudo pela paulatina influência das 

organizações de esquerda como o POR, partido de orientação trotskista.  Em seguida 

analisaremos o significado da aprovação das Teses de Pulacayo, no congresso 

extraordinário da FSTMB, em 1946.   

 

2.5 O SINDICALISMO MINEIRO: DA LUTA ECONÔMICA À INTERVENÇÃO 

POLÍTICA  

 

Até os anos trinta, os mineiros privilegiaram seu relacionamento com os 

artesãos e os setores empobrecidos com quem compartilhavam a territorialidade local. 

Nesse momento, os mineiros se “sentiam mais integrantes da comunidade local 

do que de uma classe independente com capacidade de projetar-se 

nacionalmente e com reivindicações próprias” (OSTRIA, 1991). A partir da década 

de 40, a situação começou a mudar, com o surgimento dos sindicatos por empresa. 

O reconhecimento por parte dos mineiros da necessidade da organização sindical, 

como intermediária entre o trabalhador de base, as forças patronais e o Estado, 
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representou um importante passo na construção da identidade e no auto 

reconhecimento como classe. Segundo Garcia Linera,  

 

A história da conformação da condição de classe do proletariado 
urbano e mineiro na Bolivia durante o século XX é a história do 
sindicato como modo de construção de identidade coletiva. O 
sindicato foi para os trabalhadores, principalmente mineiros e das 
fabricas, ao menos durante 50 anos, a rede organizativa da 
identidade de classe e da acumulação da experiência de classe…” 
(LINERA, 2008, p.274, grifo nosso). 

 

Os mineiros percebiam essa história como a exploração das riquezas nacionais 

e de suas próprias forças físicas para o enriquecimento de outros (PAZ, 1980).  Os 

sindicatos foram determinantes na formação da identidade coletiva e de classe dos 

trabalhadores mineiros, já que estes fizeram seu ingresso na política através do 

sindicato e não via partido, “situação que produziu um efeito de longa duração 

pelo qual o sindicato pôde olhar ao sistema de partidos em igualdade de 

condições, inclusive a partir de uma escala superior” (OSTRIA, 2001, p.280, grifo 

nosso). Esta força não surgiu “inevitavelmente” de sua posição na estrutura 

econômica, foi antes de tudo um produto da experiência de classe e da forma como 

se construiu sua história. Isso estimulou na massa mineira uma maior lealdade à forma 

“sindicato” do que à forma “partido”, aspecto corroborado por Zavaleta (1983):  

 

[…] há uma superioridade da entidade sindicato sobre a entidade 
partido. Isto é resultado dos termos da constituição do mineiro como 
entidade classista. É uma classe “sindicalista” porque esta é a forma 
superior de organização incorporada ou adquirida pela acumulação de 
classe53 […] Aqui o sindicato é a formulação proletária de uma 
organização muito mais extensa (ZAVALETA, 1983, p.232). 

 

                                                             

53 "A chamada acumulação no seio da classe, não é pois um fato meramente discursivo; é 
antes de tudo uma estrutura mental coletiva arraigada como cultura geral com capacidade de 
reservar-se e ampliar-se;  a possibilidade do que temos denominado narrativa interna de 
classe e a presença de um espaço físico da continuidade e sedimentação da experiência 
coletiva foram condições de posibilidade simbólica e física que, com o tempo, permitiram a 
constitução dessas formas de identidade política transcendente do conglomerado operário, 
com a qual podem construir-se momentos duradouros de identidade política do proletariado 
mineiro como a Revolução de 1952, a resistência às ditaduras militares e a reconquista da 
democracia parlamentar" (LINERA, 2008, p.156). 
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No entanto, essa característica do sindicalismo mineiro boliviano levou a que 

alguns intelectuais, a exemplo de Garcia Linera, desprezem a importância e influência 

de outras formas organizativas, políticas e culturais, como os partidos políticos, na 

formação da experiência de classe dos trabalhadores mineiros bolivianos, ao 

considerá-las “transitórias e superficiais”. Este desprezo está em contradição com a 

própria experiência histórica da relação dos trabalhadores mineiros com o partido 

Movimento Nacionalista Revolucionario. A visão de Linera, conduz a uma 

sobrevalorização idealista da forma sindicato na construção da identidade de classe 

dos trabalhadores mineiros. 

 

A assimilação da experiência de classe veio exclusivamente pelo 
lado do sindicato, pois os trabalhadores, ao final, não tinham 
nada mais que a este para afrontar a vida, a repressão e a morte. 
O sindicato foi o único lugar duradouro de experimentar os 
avatares da existência coletiva; foi a única rede de apoio, amizade 
e solidariedade contínua e o autêntico lugar para assumir-se como 
corpo coletivo. O que os trabalhadores fizeram na história desde 1940 
até 1990, o fizeram sob a forma sindicato: lutando com ele, fizeram 
uma revolução (e isso não é pouca coisa) obtiveram direitos, 
conquistaram saúde e moradia, protegeram a suas famílias, 
enterraram seus mortos. Daí sua perdurabilidade e prioridade na 
construção da memória da classe operária. (LINERA, 2008, p.275). 

 

Sem incorrer em exageros teóricos, como identificados acima, podemos 

identificar que a forma sindicato marcou a cultura política e a memória coletiva dos 

trabalhadores mineiros bolivianos e evidencia que nos primeiros momentos de 

participação política desta fração da classe trabalhadora boliviana, não floresceu uma 

perspectiva liberal e individual de intervenção na vida nacional, mas, a afirmação de 

uma identidade coletiva e de classe, cuja principal expressão organizativa foram os 

sindicatos. Esta circunstância contribuiu para legitimar os sindicatos como um meio 

válido e eficaz para conduzir suas reivindicações econômicas e sua atuação política. 

A ideia de formar parte de uma coletividade se traduziu em um chamado insistente à 

unidade dos operários mineiros. Isto se manifestou primeiro ao nível da empresa local 

através da formação dos primeiros sindicatos e, quando se construiu a FSTMB em 

1944, alcançou o conjunto dos trabalhadores mineiros do país. 

   

Os operários bolivianos quase nunca conceberam o sindicato 
como um mero sindicato. Nos grandes momentos, sobretudo, as 
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organizações operárias funcionam como uma sorte de 
sovietes[conselhos], assumindo tarefas que correspondem ao 
Estado […]. No ascenso das massas, os sindicatos são determinantes 
[…]. A FSTMB por exemplo sempre foi mais importante e poderosa 
que os próprios partidos a que pertenciam seus integrantes. O 
sindicalismo sobrevive a todas as perseguições, mas, em contraste, 
nenhum partido consegue substituir o MNR no controle dos sindicatos, 
controle que, além do mais, o MNR perdeu muito cedo. Há, pois, uma 
hipertrofia no papel dos sindicatos que caracteriza todo o 
processo histórico boliviano (ZAVALETA, 2009, p.195, grifo nosso). 

 

O sindicalismo mineiro, baseado na empresa, estimulava as relações diretas 

entre os trabalhadores, através das assembleias, das atividades festivas, culturais e 

esportivas. Segundo Zapata “[…] se há algo nas minas que é intocável é a 

instituição sindical, que joga ao mesmo tempo o papel tradicional de agente 

negociador dos problemas propriamente trabalhistas e o papel de representante 

político, de autoridade municipal, de partido político (ZAPATA, 1980, p. 1444, grifo 

nosso). Para Whitehead (1980) esta coesão interna e o radicalismo político dos 

mineiros bolivianos está diretamente relacionado ao, 

[…] caráter solidário das organizações sindicais locais nas 
principais comunidades mineiras […]. A história reforça as 
semelhanças solidárias destas comunidades mineiras da Bolívia 
e sua sensação de enfrentar um inimigo externo comum, o que 
levou a vários sindicatos mineiros a tratar de coordenar suas ações 
para sair do isolamento social (WHITEHEAD, 1980, p.1466-1467). 

 

Podemos evidenciar e identificar esta caractristica do sindicalismo mineiro 

boliviano nas teses votadas nos distintos congressos da FSTMB, em particular a Tese 

de Pulacayo54 (aprovada no congresso extraordinário da entidade em 1946) e na Tese 

Socialista (aprovada no congresso da FSTMB, em 1970) onde as reivindicações 

transcendiam o aspecto corporativista e econômico e assumiam, na prática, funções 

políticas e de poder (1952 e 1971). O primeiro grande exemplo ocorreu nas eleições 

gerais de 1947, quando os trabalhadores mineiros através da FSTMB, realizaram uma 

                                                             
54 "Em 1944 havia sido fundada a Federação Sindical dos TrabalhadoresMineiros da Bolívia 
(FSTMB) e em novembro de 1946 os representantes mineiros se reúnem em Pulacayo, onde, 
por unanimidade, aprovam as Teses apresentadas pelos mineiros de Llallagua, redigidas por 
Guillermo Lora, principal dirigente do POR. Essas teses denominadas “programa de 
reivindicações transitórias” colocavam, a partir da mobilização pelas reivindicações presentes, 
a necessidade do armamento dos trabalhadores para encarar a luta pelo poder. Esse 
programa foi divulgado amplamente pela FSTMB e em especial pelos militantes trotskistas 
que foram ganhando peso e prestígio na base mineira" (SAGRA, 2004, p.50). 
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aliança eleitoral com o POR (Partido Operário Revolucionário), de orientação trotskista 

e formaram o Bloco Mineiro Parlamentar.  

Este bloco eleitoral “lançou candidatos a deputado e senador nos distritos onde 

a classe operária tinha algum peso eleitoral” (LORA, 1980, p.567), “apesar de que 

90% da população não votava, o bloco operário ganhou nos distritos mineiros e elegeu 

sete parlamentares (cinco deputados e dois senadores), entre eles Juan Lechín, 

principal dirigente mineiro ligado ao MNR, e Guilhermo Lora, principal dirigente do 

POR (SAGRA, 2004, p.50-51, grifo nosso). 

A experiência da participação eleitoral dos mineiros através da aliança entre 

sua máxima entidade sindical, a FSTMB, com uma organização política (o POR) 

demonstra que, entre os trabalhadores mineiros se combinavam a luta por direitos 

sindicais com os de cidadania e participação política. Ser membro do sindicato era a 

"carta de cidadania e o cenário de reconhecimento social e político”, “[…] a partir de 

onde se atuou como classe compacta, organizada e orientada pelas formas orgânicas 

sindicais. Em outros termos, ser cidadão começou a ter sentido apenas na medida em 

que se era membro de um sindicato” (LINERA, 2000 apud OSTRIA, 2001, p.281).  

Os mineiros e suas organizações sindicais foram capazes de criar um espaço 

de irradiação social e política sobre diferentes setores da sociedade boliviana. Os 

sindicatos transcenderam sua tradicional função econômico-coorporativa 55  e em 

distintos momentos do século XX, a FSTMB e a COB foram os protagonistas centrais 

nos principais processos políticos, como a Revolução Nacional de 1952, a Assembleia 

Popular de 1971 e as mobilizações de 1985, sendo a direção e os representantes do 

conjunto das classes subalternas, assumindo a perspectiva “do sindicato enquanto 

ator político e não apenas um agente negociador do valor da força de trabalho (SILVA 

DE JESUS, 2015, p.156, grifo nosso).  Lazarte (1986) sustenta a ideia de que os mineiros 

se converteram em uma tradição incorporada na memória coletiva do povo boliviano. 

                                                             
55 Perry Anderson afirma que “Os sindicatos são uma parte essencial de uma sociedade 
capitalista por que encarnam a diferença entre capital e trabalho, que define à sociedade. 
Como escreveu Gramsci uma vez, os sindicatos são ‘um tipo de organização proletaria 
especifica do periodo em que o capital domina a historia...uma parte integrante da sociedade 
capitalista, cuja função é inerrente ao regime da propriedade privada. Nesse sentido, os 
sindicatos são, dialeticamente, tanto opostos ao capitalismo, como componentes do 
mesmo. Por que, ao mesmo tempo que se opôem, mediante suas demandas salariais, à 
distribuição desigual da renda dentro da sociedade, ratificam uma distribuição desigual com 
sua própria existência, que implica a existência da administração como sua contrapartida 
complementaria” (ANDERSON, 1968, p.114, grifo nosso). 
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O movimento mineiro realizado historicamente [...] conforma 
como movimento mineiro-ator político, portador de um projeto de 
sociedade, com grande capacidade interpelativa nacional em 
suas proposições extremadamente condensadas, e que 
desenvolve sua pretensão hegemônica de constituir-se em eixo 
vertebral, ideológico e político de todos os setores explorados 
[...]. O movimento mineiro fundou sua identidade na ideia de que 
constituíam o setor estratégico da economia nacional, ou seja, de que 
esta girava ao redor do centro da produção mineira que, por sua vez, 
era pensada como o eixo da economia nacional. Esse silogismo 
mineiro funcionava desse modo: a economia mineira é o centro da 
economia do país, o proletariado mineiro é o centro da economia 
mineira, logo o proletariado mineiro é o centro da economia nacional. 
Dito de outro modo: a Bolívia é um país mineiro, suas atividades 
essenciais dependem das divisas, estas divisas são geradas 
pelos trabalhadores mineiros; portanto, a Bolívia depende dos 
mineiros (LAZARTE, 1986, p.197, grifo nosso). 

 

A visão teórica, presente entre muitos autores da tradição marxista56, de que 

ao sindicato compete a luta econômica, e ao partido incumbe a luta política, é 

insuficiente para explicar a “função” que o sindicalismo mineiro boliviano assumiu 

durante o século XX e os primeiros anos do século XXI, mais especificamente durante 

a presidência de Evo Morales, “os mineiros da Bolívia têm sido muito mais que 

uma categoria social estreitamente ligada ao setor estratégico da economia: têm 

sido antes de tudo um movimento social e ator central das lutas sociais e 

políticas dos últimos 40 anos de vida nacional”. (LAZARTE, 1986, p.8, grifo). Esta 

dicotomia foi superada pelas formas que assumiram as entidades sindicais na Bolivia.  

Os debates contemporâneos em torno ao movimento sindical buscam romper com 

esta separação entre o carácter econômico-coorporativo dos sindicatos e a 

intervenção política, ou, a dicotomia entre sindicato e movimento social57. 

                                                             
56 “Os sindicatos são armas da luta econômica, que são absolutamente ineficazes para 
a ação politica agressiva. Isto não quer dizer que não tenham significação politica. Nada 
estaria mais longe da verdade. A identidade sociopolitica da classe operária europeia 
está, acima de tudo, encarnada em seus sindicatos. Não se manifesta como classe mais 
que através de suas instituições coletivas, entre as quais a mais elementar é o 
sindicato. Fora destas instituições históricas, a classe operária tem uma identidade 
puramente inerte, impenetrável até para ela mesma. Está separada do resto da sociedade 
por suas ocupações, costumes e cultura caracteristicas, mas não é um grupo monolitico capaz 
de uma ação politica dada. Para isto, tem que estar consciente de si mesma como classe, 
e não pode estar mais que nas organizações que acredita contra o sistema social em 
que esta inserida”. (ANDERSON, 1968, p. 116, grifo nosso). 
57Para Selma Cristina (2015) “A partir dos anos de 1970, alguns teóricos passam a 
conceber o sindicalismo como movimento social. Na França, os trabalhos de Claude 
Durand (1971) e de M. Durand (1979) são representativos desta corrente. Esses autores 
partem da ideia de que o sindicalismo é um movimento social porque realiza uma 
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2.6 A TESE DE PULACAYO (1946) E A CONSTITUIÇÃO DE UM SINDICALISMO 

CLASSISTA  

 

O ciclo de mobilizações e conflitos, protagonizados pelos trabalhadores mineiros 

entre 1946 e 1947, revelavam uma crescente radicalização nas minas e, 

simultaneamente, uma consciência de classe em permanente fortalecimento (NASH, 

2008). A maior evidência desse processo foi a aprovação da Tese de Pulacayo, no 

Congresso Extraordinário da FSTMB, em novembro de 1946. O Congresso da 

FSTMB, realizado no distrito de Pulacayo, foi uma resposta política dos trabalhadores 

mineiros frente à contraofensiva da rosca58 e do Estado Oligárquico, logo após a 

queda e o enforcamento do Presidente Villarroel, em junho de 1946. Segundo Cajías 

de la Vega (2013) 

 

[...] a tese afirmou que o proletariado mineiro era o portador de 
um projeto transformador da sociedade, do socialismo, para cujo 
triunfo deveria se erigir em vanguarda de todo o povo boliviano 
[...]; a tese se constituiu na sustentação ideológica da identidade 
mineira, ao projetar a imagem de um proletariado em luta contra seu 
opressor e ao antecipar-se aos acontecimentos posteriores que o 
colocariam no centro das lutas sociais e o converteriam no setor mais 
combativo, mais radicalizado e mais capaz de contribuir para erosão 
do sistema oligárquico imperante (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013, p.208, 
grifo nosso). 

 

                                                             
mobilização que não se restringe à defesa dos interesses dos trabalhadores por 
melhorias econômicas, mas operam em nome de uma representação das relações de 
produção e da sociedade industrial. Outro elemento que conferiria ao sindicalismo um 
status de movimento social, segundo Durand (1979), é o fato de ele encontrar-se no 
centro do conflito capital-trabalho [...] Em outros termos, a atuação do sindicato como 
agente regulador do salário médio da força de trabalho não indica que este não possa 
também se constituir um meio de resistência e de luta contra o capitalismo[...] Neste 
sentido, a análise dos escritos de Marx e Engels (1980) indica que, apesar dos sindicatos 
ainda estarem presos ao seu papel como agente negociador do valor da força de trabalho, 
isso não é o suficiente para concluirmos que sua atuação se desenvolve única e 
exclusivamente nos marcos da sociedade capitalista. Ao contrário, os autores viam na 
organização sindical um meio para a emancipação da classe trabalhadora. Para tanto, 
precisam aliar a defesa de seus interesses às lutas políticas mais gerais, agregando-se 
com outros movimentos emancipatórios. ” (DE JESUS, 2015, p.162, grifo nosso) 
 
58 “Os ‘Barões do Estanho’ e os proprietários de terras do altiplano, representantes de uma 
mineração em crise e uma agricultura baseada num sistema injusto, opressivo, ineficaz e 
improdutivo, compunham a base socioeconômica da “rosca”, termo boliviano que designava 
a oligarquia e os funcionários, políticos, juízes, jornalistas e intelectuais cúmplices dela” 
(HERNANDEZ, 2008, p.2). 
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Sob a influência das ideias trotskistas59, a Tese de Pulacayo significou um 

importante fortalecimento da organização politica da classe operária mineira. A Tese 

reivindicava a estratégia da ação revolucionária e destacava a importância da 

independência de classe, “em oposição aos projetos nacionalistas e reformistas”, 

representados por partidos como o MNR e o PIR. A independência nacional e a 

conquista da democracia deveriam ser assumidas como parte da luta pela tomada do 

poder pelos operários e camponeses: 

 

Somos soldados da luta de classes. Temos dito que a guerra contra 
os exploradores é uma guerra de morte. Por isso destruiremos toda 
tentativa colaboracionista nas fileiras operárias. O caminho da 
traição se abriu com as famosas “frentes populares”, ou seja, uma 
frente que, esquecendo a luta de classes, unia proletários, pequenos 
burgueses e alguns setores da mesma burguesia. A frente popular 
custou muitas derrotas ao proletariado internacional. A expressão 
mais cínica da negação da luta de classes, da entrega dos oprimidos 
a seus carrascos, do ponto culminante da degeneração das frentes 
populares é a chamada “unidade nacional”. Essa consigna burguesa 
tem sido lançada pela boca dos reformistas. “Unidade nacional” 
significa unidade dos burgueses com seus servos para poder algemar 
os trabalhadores. “Unidade nacional” significa a derrota dos 
explorados e a vitória da rosca. Não podemos falar em unidade 
nacional quando a nação está dividida em classes sociais 
empenhadas em uma guerra de morte. Enquanto existir o regime da 
propriedade somente os traidores ou os agentes a serviço do 
imperialismo podem atrever-se a falar em unidade nacional (FSTMB, 
1970, p.74-75). 

 

                                                             

59 O “programa de reivindicações transitórias” defendido pela Tese de Pulacayo se baseava 
no Programa de Transição documento programático elaborado por Leon Trotsky para o 
Congresso de Fundação da Quarta Internacional, em 1938. A Tese foi apresentada pelo 
sindicato de Llallagua e redigida por Guillermo Lora, dirigente do POR. 
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Fotografias 19a, 19b, 19c e 19d – Cartazes e pinturas das chapas na eleição do SMTMH. 

Fonte: elaborado por mim. Fotografias 19a, 19b, 19c e 19d, dispostas em sentido horário, a 
partir da posição superior esquerda. Pode-se observar, nos cartazes da chapa DSR 
(Dignidade Sindical Revolucionária), a defesa da “independência política e sindical” 
(Fotografias 11a e 11c). Em outro cartaz, aparecem as imagens de Marx, Engels, Lenin e 
Trotsky (Fotografia 11a). O referencial marxista e trotskista é uma das heranças persistentes 
da Tese de Pulacayo entre os trabalhadores mineiros. O principal candidato desta chapa foi 
o trabalhador mineiro Mario Martinez, um dos principais dirigentes do recém fundado Partido 
dos Trabalhadores (PT) boliviano 

 

A Tese de Pulacayo representava a consolidação de importantes 

reivindicações e consignas no interior do sindicalismo mineiro como: “o armamento 

operário, a ação direta de massas, o controle operário das minas, a participação 

nas eleições nacionais com candidatos operários, a defesa intransigente do 

direito à sindicalização” (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013, p. 208, grifo nosso), que 

expressavam a síntese de uma experiência acumulada pelos mineiros ao longo das 

primeiras décadas do século XX, mas também uma reação aos métodos utilizados 

pelos partidos oligárquicos para derrubar o governo de Villarroel.  O documento 

político denunciava a política de colaboração do movimento sindical com os 
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empresários e destacava a necessidade da mobilização dos trabalhadores contra o 

imperialismo norte-americano.  

Entre outros pontos, a Tese de Pulacayo defendia a necessidade de que os 

trabalhadores lutassem pelo controle operário nas minas, pela formação das milícias 

armadas para enfrentar a burguesia e os grupos fascistas60, pela semana de 40 horas 

de trabalho e a escala móvel de salários e a independência sindical, “nosso objetivo é 

vencer e para isso não devemos esquecer que a burguesia conta com exército, polícia 

e grupos fascistas. Corresponde-nos, pois, organizar as primeiras células do 

exército proletário (FSTMB, 1970, p.70, grifo nosso). 

Com a Tese de Pulacayo, a luta dos mineiros assumia cada vez mais um 

caráter político ao enfrentar-se diretamente contra o Estado e sua principal instituição, 

o exército, “[...] apesar da sua estrutura classicamente marxista [a tese] incorporava, 

talvez, sem ser consciente disso, parte da tradição acumulada no seio da classe. Daí 

que pôde ser aceita com relativa facilidade e ser usada como ponto de referência 

nas futuras confrontações mineiras” (OSTRIA, 1991, p.130, grifo nosso). Esta ideia 

ficou evidente nos depoimentos dos mineiros entrevistados em Huanuni. Seus 

princípios e diretrizes nortearam durante muitos anos a atuação do movimento sindical 

boliviano e ainda segue muito presente na memória coletiva dos mineiros, sendo 

reivindicada pelos trabalhadores mineiros de Huanuni na atualidade: 

 

[…]. Estamos falando da Tese de Pulacayo, apresentada pelos 
mineiros de Catavi, Siglo XX e Llallagua ao Congresso de 
Pulacayo, em 8 de novembro de 1946. Em base a isso acredito 
que temos avançado em muitas situações... Naquele momento a 
classe trabalhadora tinha metas que ainda não foram cumpridas 
[…] Me lembro de um companheiro que agora está aposentado, se 
retirou da empresa, o companheiro Miguel Zubieta, que em base a 
essas lutas anteriores defende o “controle operário”, como está na 
tese de Pulacayo […]. Na Empresa Mineira Huanuni, nós chamamos 
de “controle social”, que é para poder fiscalizar, junto com a Empresa 
Mineira Huanuni, todos os equipamentos, máquinas, acessórios 
(Ronald Colque, 30 anos, 14 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

 

 

                                                             
60 O principal grupo foi a Falange Socialista Boliviana (FSB) fundada em 15 de agosto de 
1937. A FSB tinha como principal doutrina o nacionalismo boliviano ou bolivianismo (Fonte: 
Wikipedia) 
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2.7 OS MINEIROS DE HUANUNI: TRADIÇÃO, MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA DE 

CLASSE  

 

Analisaremos agora como esta longa tradição política, sindical e cultural se 

manifesta no distrito mineiro de Huanuni, conhecida como a capital do estanho 

boliviano, que reúne uma massa mineira de aproximadamente 5 mil trabalhadores. No 

distrito mineiro de Huanuni, localizado a 3732 m de altitude, se encontra a mais 

importante mina estanífera da Bolívia, com uma reserva de 1 bilhão de toneladas de 

estanho, avaliados em 4 bilhões de dólares. O Morro Posokoni é considerado uma 

das maiores reservas do mundo e está localizado no departamento de Oruro. A 

exploração da mina Huanuni se iniciou no final do século XIX, o que transformou a 

mineração na principal atividade econômica do município durante todo o século XX 

até os dias atuais.  

Fotografia 20 - Portal na entrada da cidade de Huanuni localizada a 4000 metros de altitude. 

Fonte: elaborado pelo autor. Entrada da cidade de Huanuni, conhecido como a “capital do 
estanho boliviano”. A grande maioria da população sobrevive ecomicamente da exploração 
mineira e da agricultura. Segundo o Censo de 2012, Huanuni possui uma população de 24677 
habitantes, mas esses números são contestados por pesquisadores, que estimam que a 
população possa chegar a 40 mil pessoas. (Fonte: Instituto Nacional de Estatística - Unidade 
de Análise de Políticas Sociais e Econômicas) 
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Segundo o Censo 2012, o município de Huanuni possui uma população de 

aproximadamente 25 mil habitantes, mas, pesquisadores estimam que a partir de 

2003, com a elevação dos preços do estanho no mercado internacional, a população 

do distrito tenha chegado a 40.000 habitantes (a população urbana representa 75% 

do total). O Município de Huanuni, se localiza no departamento de Oruro e 

corresponde à Primeira Seção Municipal da província Pantaleón Dalence, ao sul da 

cidade de Oruro; a uma distância de 47 Km. O Município tem uma extensão territorial 

de 810 Km2 que representa 0,15% da superfície total do Departamento de Oruro61, e 

67 % da província Pantaleón Dalence. O município está dividido em 6 microrregiões 

e 42 Comunidades distribuídas na área rural. 

 

Mapa 2 - Departamento de Oruro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-
america/bolivia/departamento-de-oruro.html. Acesso em 01 de dezembro de 2015. 

 

 

                                                             
61 O departamento de Oruro tem uma população de aproximadamente 265 mil habitantes e se 
caracteriza por concentrar em seu território um número significativo de comunidades 
indígenas. Mais de 73% da população de Oruro pertence a alguma das nações e povos 
indígenas, sejam Quéchuas, Aymaras ou Urus. 

http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/bolivia/departamento-de-oruro.html
http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/bolivia/departamento-de-oruro.html
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No território de Huanuni há uma presença majoritária de comunidades 

quéchuas e Aymaras, onde se encontra a maioria da população e a EMH. 

Aproximadamente 70 % da população do município depende da atividade mineira, 

outros 20% se ocupa da agropecuária e agricultura, e 10% se dedica ao comércio ou 

outro tipo de atividade económica. Ainda segundo o Censo 2012, 70% da população 

de Huanuni fala espanhol, 20% fala quéchua e 10% fala Aymara. Aproximadamente 

56% da população é considerada pobre (não têm suas necessidades básicas 

satisfeitas). Em 2007, o IDH62 do município foi 0,601 pontos, enquanto na Bolivia, 

o IDH em 2013, foi 0,667 pontos. 

Em 1912, o mais conhecido dos Barões do Estanho, Simón I. Patiño adquiriu 

todas as propriedades de Huanuni, explorando-as até 1952. Com a nacionalização 

das minas, Huanuni passou a depender do Estado, permanecendo sob controle e 

administração da COMIBOL após 1986, devido a suas importantes reservas de 

estanho e a resistência dos trabalhadores. Contudo, acompanhando as mudanças 

que se desenvolveram em toda a mineração, o governo de Hugo Banzer (1997-2001) 

aproveitou a situação, para em fevereiro do ano 2000, privatizar a Empresa, que 

passou a ser administrada, sob um contrato de Join-Venture63, pela empresa inglesa 

Allied Deals Minera Huanuni (ADMH).  

Segundo o depoimento de um dos trabalhadores, a reserva mineira foi entregue 

à empresa privada Allied Deals, em 1999, através de um contrato “leonino”, “porque 

82% dos lucros era para a empresa privada e 18% era para Bolívia, para o Estado 

boliviano. Então, acreditamos que foi um contrato leonino, de saque de nossos 

recursos naturais” (Mario Martinez, 56 anos, responsável pela extração do mineral, 

17 de junho de 2015). 

 

                                                             

62 Em 2013 o índice de desenvolvimento humano (IDH) na Bolivia foi 0,667 puntos, o que 
supoe uma melhora em relação a 2012, em que se situou em 0,663. Se ordenamos os países 
em função do Índice de desenvolvimento humano, a Bolivia se encontra na posição 113° 
(Fonte: http://www.datosmacro.com/idh/bolivia. Acesso em 01 de dezembro de 2015). 
63 Um empreendimento conjunto (ou joint venture, em inglês) é uma associação de empresas 
]que pode ser definitiva ou não, com fins lucrativos, para explorar determinado(s) negócio, 
sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica  (Fonte: Disponivel em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendimento_conjunto).  

http://www.datosmacro.com/paises/bolivia
http://www.datosmacro.com/idh/bolivia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendimento_conjunto
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Fotografias 21a e 21b – Imagens do distrito mineiro de Huanuni. 

 

Fotografias 22a e 22b – O distrito Mineiro de Huanuni (vista aérea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado por mim. A grande maioria dos trabalhadores mineiros residem em Huanuni,  
em condições precárias de moradia, que não contam com um sistema de saneamento básico, 
rede de esgoto. O principal rio que cruza a cidade se encontra completamente poluído por 
conta dos resíduos tóxicos liberados pela mina. A questão ambiental tem se tornado uma das 
principais fontes de conflitos entre as comunidades indígenas e camponesas e a empresa. 

 

Fotografia 23 - Praça Principal do município de Huanuni no inverno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível http://coyaruna.blogspot.com.br/2013/09/la-naturaleza-de-huanuni.html. 
Acesso em 17 de fevereiro de 2016. 

http://coyaruna.blogspot.com.br/2013/09/la-naturaleza-de-huanuni.html
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Figura 1 - Imagem da Mina Huanuni, conhecido como Cerro Posokoni. 

 

Fonte: Imagem escaneada do Boletim Informativo n°2. Elaborado pela Comissão de Imprensa 
do SMTMH. Gestão 2006. A mina Huanuni está dividida por níveis. O nível zero, conhecido 
como nível “Patino” está a 4000 metros de altitude, onde se encontra a entrada principal da 
empresa. Antes do conflito de outubro de 2006, os cooperativistas exploravam acima do nível 
0 e a empresa estatal explorava as áreas abaixo do nível 0 que vai até o nível – 320. Nessa 
área se concentra as melhores reservas de estanho. 

 

Figura 2 - Níveis de Exploração do Cerro Posokoni na EMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em http://boliviaminera.blogspot.com.br/2007_08_01_archive.html. Acesso 
em 01 de dezembro de 2015. As áreas de exploração da empresa são distribuídas por níveis. 
Quanto mais profunda a exploração, melhores possibilidades de encontrar estanho de alta 
qualidade. 

http://boliviaminera.blogspot.com.br/2007_08_01_archive.html
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A partir do processo de privatização da mina, ocorreram fortes enfrentamentos 

contra as medidas disciplinares tomadas pela nova empresa privada que visavam 

aumentar a produtividade e reprimir as atividades sindicais. 

 

"Em fevereiro do ano 2000, se dá a entrega de Huanuni a essa 
empresa [Allied Deals] e muitos trabalhadores foram recontratados e 
ao final os vermelhos e amarelos (os trabalhadores se dividiram entre 
os que apoiram a decisão de privatizar a empresa e o que estiveram 
contra) tivemos que novamente fazer as pazes, esquecemos esse 
período de divisão porque a empresa Allied Dealls, era uma 
empresa totalmente perversa, muito ruim, tanto 
administrativamente como socialmente. Desconhecia as normas 
trabalhistas, eram abusivos. Aqueles que haviam apoiado o 
ingresso (os amarelos) dessa empresa foram pouco a pouco se 
dando conta e ao final os trabalhadores que havíamos sido 
rechaçados (os vermelhos), que havíamos sido demitidos, tivemos 
razão [...]. Mas, de todas as maneiras serviu para que essa empresa 
que entrou em fevereiro do ano 2000, durasse somente até o ano de 
2002, até março, quando se declara a intervenção judicial na empresa 
e a expulsão da empresa inglesa [...]" (Miguel Zubieta, 59 anos, 
mineiro aposentado, 4 de julho de 2015, grifo nosso) 

 

Ao final de dezembro de 2001, a ADMH mudou de razão social para RBG 

Resources, transgredindo o contrato com a COMIBOL. Em maio de 2002, a RBG 

sofreu intervenção judicial por falência fraudulenta. A partir de então, a EMH ficou sob 

intervenção judicial até junho de 2006, quando foi novamente estatizada. 

 

"A partir desse momento, Huanuni não era nem estatal, nem era 
privada. A empresa estatal COMIBOL ainda não tinha o direito legal 
para administrar [...] quando se declarou a intervenção judicial, a 
COMIBOL não tinha tuição legal. Os trabalhadores aproveitamos a 
indicação do interventor judicial para fazer os projetos que com 
a COMIBOL nunca poderiam ser feitos porque a estatal é 
sumamente lenta, tem umas leis totalmente anti estatais que 
condenam a uma postergação dos projetos a longo prazo [...]. 
Então fizemos o aprofundamento da exploração mediante a rampa. 
Foi durante o período de intervenção judicial que nos permitiu chegar 
ao nível - 240" (Miguel Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de 
julho de 2015, grifo nosso). 
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Fotografia 24 - Imagem do setor administrativo da Empresa Mineira Huanuni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborado por mim. A mina de Huanuni é considerada uma das mais ricas do mundo 
com importantes reservas de estanho. No entanto, as condições de trabalho na mina são 
precárias e perigosas. Isso se deve a que nas minas da COMIBOL os sistemas de produção 
são ainda bastante rudimentares. As maquinas são antigas. Falta mecanização e 
modernização. Não há grandes investimentos do governo em tecnologia. Segundo Cajias 
(2010) nos anos 90, Huanuni funcionou em condições deploráveis, como a falta de insumos 
indispensáveis para o trabalho no interior da mina, falta de medidas de segurança industrial, 
inundação das áreas de extração, não renovação de máquinas antigas. 

 

Fotografia 25 - Entrada principal da EMH administrada pela empresa estatal COMIBOL- 
Corporação Mineira Boliviana.  

 

Fonte: elaborado por mim. Entre 1912 e 1952 a Mina Huanuni era propriedade de Simon 
Patiño. Em 31 de outubro de 1952 foi nacionalizada. 
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Nesse período, os trabalhadores conseguiram aprovar o controle social64 na 

empresa com base na experiência do controle operário implementado após a 

nacionalização das minas em outubro de 1952. No período em que a empresa esteve 

sob intervenção judicial (2002 e 2006), os sucessivos governos buscaram privatizar 

ou cooperativizá-la, mas tiveram que enfrentar uma dura resistência dos 

trabalhadores. A luta contra o processo de privatização da empresa, as 

arbitrariedades cometidas pela nova empresa privada e as mobilizações por sua 

expulsão em 2002 representaram um lento processo de recuperação e fortalecimento 

do movimento operário mineiro, em particular no distrito de Huanuni.  

 

[...]. Aproveitamos para começar um processo de conscientização 
em Oruro, em todo o departamento... Em Cahiuasi e Caracoles 
(Oruro) fizemos mobilizações e justamente nesse momento 
aconteciam as eleições nacionais de 2002. Estava na presidência da 
república Tuto Quiroga. Nós ameaçamos que não iriam acontecer 
as eleições se antes não se estatizasse novamente Huanuni, ou 
seja, se não se recuperasse totalmente Huanuni para o estado. Aí, 
o governo, pela pressão, declarou a intervenção judicial (Miguel 
Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de julho de 2015. Grifo 
nosso). 

 

Esse processo de revitalização sindical em Huanuni se articulou com a 

retomada das lutas sociais e populares na Bolivia em torno à distintas demandas 

populares, como a nacionalização dos recursos naturais, a luta contra a privatização 

da água, contra a criminalização do cultivo da folha de coca, pela nacionalização das 

minas e por uma nova Lei de Pensões. A partir do ano 2001, os mineiros de Huanuni 

 

[...] começaram a utilizar um novo método de luta, incomum ao 
proletariado mineiro, o bloqueio de estradas, que os camponeses 
indígenas do planalto de La Paz e os camponeses cocaleiros do 
Chapare e os Yungas de La Paz utilizaram amplamente desde os 
anos 2000. A força dos bloqueios dos huanunenhos, na maioria das 
vezes realizados com o conjunto da população da mina e de 
preferência no chamado "cruzamento de Machacamarquita", que liga 
os departamentos de Oruro e Cochabamba, seguiu sendo utilizado 

                                                             
64 Realizamos uma entrevista com Tania Copa, 36 anos, presidente do Controle Social da 
EMH. O Controle Social é formado por dez trabalhadores eleitos em assembleia geral (são 5 
trabalhadores do interior da mina e 5 trabalhadores do exterior da mina). No diretoria do 
Controle Social há três comissões: comercialização, segurança industrial e econômica-
financeira. A função do Controle Social é fiscalizar a parte econômica e financeira da empresa 
e de segurança industrial (Fonte: Caderno de Campo, 20 de junho de 2015). 
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como método de pressão depois para diferentes tipos de demandas. 
Estas foram adquirindo cada vez mais um caráter político e 
menos setorializado, o que contribuiu para que os mineiros de 
Huanuni começassem a recuperar de alguma maneira sua 
projeção nacional […]. Por outro lado, os trabalhadores que 
permaneciam em Huanuni sentiram que neles encontrava-se a 
possibilidade de sobrevivência do proletariado mineiro tradicional, ao 
pertencer a uma mina da COMIBOL que contava com as melhores 
perspectivas para seguir funcionando (CAJÍAS DE LA VEGA, 2010, 
p.85, grifo nosso). 

 

Fotografia 26 - Os mineiros sendo transportado para o interior da mina. Nesse momento a 

mina é explorada até o nível 240. 

 

Fonte: elaborado por mim. O trabalho no interior da mina é o mais extenuante, onde os 
acidentes são frequentes. Um quarto dos mineiros de Huanuni possui algumas doenças 
respiratória como silicose e tuberculose. A mina é explorada em três turnos. Na foto vemos a 
entrada principal. 

 

Este processo de revitalização do movimento operário mineiro se deu no marco 

da crise do neoliberalismo65 nos anos 2000 e do sistema político tradicional na Bolívia. 

                                                             
65 O neoliberalismo na Bolívia adotou o nome de Nova Política Econômica e teve início na 
gestão do presidente Victor Paz Estensoro em agosto de 1985. Tal política provocou o 
fechamento e a privatização das principais minas estatais. Os impactos destas políticas se 
deram em base a um enorme custo para a classe operária boliviana. Segundo o CEDLA, nas 
fábricas, mais de 35 mil operários foram demitidos no decorrer de 5 anos e dos 30 mil 
trabalhadores das minas estatais aproximadamente 23 mil perderam seus empregos durante 
o primeiro ano do governo de Paz Estensoro. 
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O marco fundamental do processo de crise do modelo neoliberal foi o conflito que 

ficou conhecido como a Guerra da Água66, na cidade Cochabamba.   

As demandas e reivindicações que envolveram a retomada das mobilizações 

no ano 2000, foram a resistência dos camponeses à política de criminalização do 

cultivo da folha da coca, a luta dos indígenas do Oriente67 do país pelo direito à terra 

e território e a reivindicação da industrialização e da nacionalização dos recursos 

naturais, em particular do gás. Os trabalhadores mineiros retomavam paulatinamente 

a luta pela nacionalização e reestatização das minas. A partir do ano 2000, os mineiros 

de Huanuni, foram protagonistas em distintos processos de luta, o que expressava um 

lento processo de recuperação e fortalecimento de “velhas identidades classistas”. A 

historiadora Magdalena Cajías de la Vega corrobora desta caracterização, ao analisar 

o sindicalismo no distrito mineiro de Huanuni: 

 

[...] os mineiros de Huanuni conseguiram enfrentar de outra maneira 
os novos desafios. A acumulação histórica prévia, de experiências 
assumidas como parte da consciência de classe, expressas e 
recriadas na memória coletiva, atuaram como catalizadores da 
resistência [...], e na recuperação paulatina de seu caráter de ator 
social capaz de projetar-se novamente na vida nacional, depois 
(VEGA, 2010, p.85, grifo nosso). 

 

Entre junho e julho de 2002, os trabalhadores mineiros de Huanuni, cujos 

dirigentes sindicais estavam à frente das principais organizações sindicais do país, 

como Jaime Solares Quintanilla (Secretário Executivo da COB), Pedro Montes 

(Secretário Executivo da COD de Oruro) e Miguel Zubieta (Secretário Executivo da 

FSTMB) conseguiram reverter o processo de privatização da empresa. 

 

 

                                                             

66 A “Guerra da Água” no ano 2000, como ficou conhecida a revolta popular na cidade de 
Cochabamba, representou a primeira grande derrota do neoliberalismo no continente 
latinoamericano. A revolta popular derrotou o processo de privatização da água e expulsou 
uma empresa transnacional francesa Suez, proprietaria da empresa aguas de Tunari. Nesse 
processo se organizou a “Coordenação em Defesa da Água”, que reuniu uma ampla rede de 
organizações sindicais, populares e indígenas-camponesas. A partir dos anos 2000, a Bolívia 
presenciou uma retomada crescente das lutas populares e dos movimentos sociais que 
culminaram na queda de dois presidentes e na eleição de Evo Morales no final de 2005. 

67 O Oriente Boliviano está formado por três departamentos: Santa Cruz, Beni e Pando. Essa 
região se caracteriza por uma grande presença de povos indigenas da amazonia. Os guaranis 
representando o principal grupo etnico da região. 
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Fotografia 27 - Desfile dos mineiros pelas ruas de Huanuni em comemoração ao 77° 
aniversário de fundação do SMTMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: elaborado pelo autor. Membros do sindicato e trabalhadores de base desfilando pelas 
principais ruas de Huanuni, em comemoração ao 77° aniversário do Sindicato Misto dos 
Trabalhadores Mineros de Huanuni (SMTMH). O sindicato foi fundado em 15 de junho de 
1938. Nesse dia ocorreu uma série de atividades culturais, esportivas, religiosas e políticas 
promovidas pelo sindicato. 

 

Fotografia 28 - Pintura no auditório da Rádio Nacional de Huanuni em homenagem a COB e 
a FSTMB. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. Imagem representando a luta dos trabalhadores mineiros 
bolivianos. Ao centro, a imagem do histórico dirigente sindical da COB e da FSTMB, Juan 
Lechín Oquendo. É possível perceber na imagem que os trabalhadores mineiros estão 
portando dinamites, um instrumento de trabalho que também é utilizado nas manifestações. 
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Fotografia 29 – Trabalhador Mineiro prestando homenagem ao SMTMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por mim. Durante o desfile em comemoração ao aniversário do sindicato, 
os mineiros depositavam uma coroa de flores em cada monumento. 

Fotografia 30 – Monumento em homenagem aos mineiros de Huanuni. 

 

Fonte: Elaborado por mim. Imagem representa os mineiros vítimas da violência do exército 
nos enfrentamentos contra o governo. 
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Nas mobilizações dos trabalhadores mineiros, a “memória histórica e coletiva” 

teve um papel importante na resistência ao fechamento das minas, na luta contra as 

demissões, na expulsão da empresa inglesa e a posterior nacionalização, na 

imposição do controle social.  

 

A mobilização conseguiu arrancar do governo a Lei 2.400 de 24 
de julho de 2002, que modificou o artigo 91 do Código de 
Mineração, permitindo à COMIBOL assumir “a direção e 
administração direta, plena e definitiva das atividades mineiras e 
metalúrgicas” de qualquer jazida entregue às transnacionais mineiras 
sob licitação e que tenham falido, cometido fraude ou descumprido os 
contratos firmados (INDYMEDIA, 2007, p.1. Grifo nosso). 

 

Esta transmissão de experiências se deu através das velhas gerações de 

trabalhadores mineiros que haviam permanecido na empresa e vivido a experiência 

das grandes lutas de 1985 e 1986 contra a privatização e o fechamento das minas.    

 

[…]. Nesse momento da intervenção judicial foi o ponto mais alto para 
os trabalhadores da empresa mineira Huanuni, porque aí 
ingressamos à administração, começamos a conformar nosso 
controle social, nossos diretores laborais e tudo o que fazia o gerente 
o nosso controle social tinha conhecimento [...] o gerente não podia 
fazer sem a autorização de nossos diretores operários. Então, 
acreditamos que aí foi onde vimos a realidade e também tivemos 
acesso ao que mais nos privava os administradores da ex-COMIBOL, 
começamos a saber quanto de lucro gerava e nos demos um 
aumento salarial histórico. Nesse momento, conseguimos um 
aumento de 30%. O governo havia decretado um aumento de 6%, e 
nas empresas privadas disse que tinham que se colocar de acordo 
com o patrão para ver o aumento salarial. Como nem o Estado, nem 
um empresário era o nosso patrão…. Éramos nós que estávamos 
administrando, nos damos um aumento de 30% e desde esse 
momento temos os salários regulares aqui na Empresa Mineira 
Huanuni (Mario Martinez, 56 anos, responsável pela extração do 
mineral, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

A partir do final da década de 80, muitos ex-trabalhadores mineiros se dirigiram 

ao distrito de Huanuni em busca de trabalho. A maioria deles provinha das minas do 

norte de Potosí, sobretudo dos centros mineiros de Siglo XX e Catavi, que foram os 

centros mais atingidos pelas políticas neoliberais. Ambos os distritos se 
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caracterizaram por congregar um sindicalismo revolucionário 68 , combativo e 

radicalizado, palco de dezenas de massacres organizados pelos governos e pelo 

exército boliviano. Muito da cultura política e do imaginário coletivo dos mineiros de 

Siglo XX e Catavi foram transferidos para esses novos espaços, em particular para o 

distrito de Huanuni. Uma outra parte dos trabalhadores mineiros se transladaram para 

a região do Chapare, localizada nos Departamentos de Cochabamba e Santa Cruz, 

passando a se dedicar ao cultivo da folha de coca. 

Assim, apesar de Huanuni ter sido um dos pilares fundamentais da 
FSTMB, nunca como agora teve a responsabilidade de evitar a morte 
final do movimento mineiro boliviano, o que foi permitindo a 
recuperação paulatina de uma identidade positiva e orgulhosa de 
sua condição de operário do subsolo. Nessas circunstâncias, se 
mantiveram firmes em sua decisão de lutar para evitar o fechamento 
da empresa, assim como por recuperar o papel tradicional de seu 
sindicato (CAJÍAS DE LA VEGA, 2010, p.85, grifo nosso). 

 

A transmissão de experiências se dava através dos espaços tradicionais como 

as assembleias, os cursos de formação sindical ou momentos mais informais de 

socialização no trabalho e fora da mina, assim como por intermédio da Rádio Nacional 

Huanuni69, que continuou cumprindo um papel importante na afirmação da identidade 

                                                             
68  Segundo Cajías de la Vega (1996), entre 1965 e 1971, “uma série de características 
particulares e gerais, internas e externas, presentes na conjuntura, permitiram a consolidação 
de um sindicalismo revolucionário que foi internalizado e/ou assumido por praticamente o 
conjunto do movimento mineiro. A emergência da vocação contestadora e combativa dos 
trabalhadores mineiros, assim como a ampla recepção no sindicalismo mineiro e o seu 
movimento de ideias radicais e um discurso que defendia a instauração do socialismo na 
Bolívia, se explicam em grande parte pela negativa experiência acumulada por sua vinculação 
e aliança anterior com o populismo movimentista (MNR) […]. Apesar de muitas condições 
terem favorecido o processo de radicalização do movimento mineiro em seu conjunto, isto não 
quer dizer que este período esteve isento de contradições no seu interior. Em grande medida, 
produto da presença de correntes políticas no seu interior que, como no passado, se 
disputavam a hegemonia do setor. No entanto, a diferença de outras similares experiências, 
a coesão do movimento mineiro não se rompeu por causa delas e é possivel afirmar que foi 
o período de maior identificação entre as bases e as direções sindicais, de uma forte 
representatividade da FSTMB e de grande vigência das práticas derivadas da democracia 
operária ou democracia sindical" (CAJIAS, 1996, p.52-53). 
69 Segundo Cajías de la Vega (2013) “a Rádio Nacional Huanuni foi criada em 17 de dezembro 
de 1959 a partir da contribuição dos próprios trabalhadores para a compra do trasmissor e 
dos equipamentos. Quando o sindicato de Huanuni, desde 1960, se aliou às correntes 
contestadoras, majoritárias na FSTMB, a Rádio se converteu rapidamente 'num instrumento 
para a difusão de suas ideias, para fazer conhecer as atividades sindicais, políticas, culturais 
e a vida cotidiana do distrito e para incentivar a criatividade coletiva, a crítica, a reflexão e a 
unidade dos trabalhadores'. Desde esse momento, a Rádio Nacional de Huanuni foi objeto de 
permanentes tentativas de destruição, ocupação por milicianos do MNR, agentes civis, 
militares e paramilitares, e o pessoal e os dirigentes sindicais sofreram ameaças, 
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e coletividade mineiras. Este processo de fortalecimento do sindicalismo mineiro e de 

sua identidade como classe exerceria uma enorme influência nas jornadas de lutas e 

mobilizações que ocorreram entre 2003 e 2005, como se verá mais adiante.  

 

Huanuni manteve-se como um "lugar da memória" em que se 
volta a recriar a velha identidade mineira, mas, ao mesmo tempo, 
as experiências da última década permitem projetar novas orientações 
para o sindicalismo mineiro, assim como sua participação na vida 
nacional. O processo de nenhuma maneira está concluído e somente 
o futuro poderá dar conta de sua direção. (CAJÍAS DE LA VEGA, 2004, 
p.11, grifo nosso). 

 

Fotografias 31a, 31b, 31c e 31d – Imagens da Rádio Nacional de Huanuni fundada em 19 

 31 a                                                             31 b                                                                                      

Fonte: elaborado pelo autor. Imagens da Rádio Nacional de Huanuni criada em 17 de 
dezembro de 1959 a partir da contribuição dos próprios trabalhadores mineiros para a compra 
do transmissor e dos equipamentos. A direção da Rádio é escolhida pelos próprios 
trabalhadores em Assembleia Geral. A rádio é um importante instrumento de informação e de 
formação dos trabalhadores. Durante os governos militares a Rádio foi atacada e fechada. No 
auditório da Rádio acontecem cursos de formação política e sindical, e pequenas assembleias 
de trabalhadores. 

 

                                                             
perserguições, prisões e exílio. Um dos momentos mais dramáticos de sua história foi quando 
tropas militares ocuparam o acampamento em junho de 1967, no contexto do famoso 
massacre de São João de 24 de junho, pois os militares tomaram a Rádio, destruíram parte 
dos seus equipamentos e do edificio […]. A Rádio continuou funcionando depois do Decreto 
Supremo 21060 em 1985, e, ainda que houvessem notórias mudanças em vários sentidos, 
segue funcionando até o dia de hoje, sob a direção de Rafael Lineo, um antigo radialista 
mineiro” (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013, p.173-174). 
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2.8 OS TRABALHADORES MINEIROS DE HUANUNI NAS MOBILIZAÇÕES DE 

2003 E 2015  

 

  O objetivo deste tópico não é analisar a fundo o significado e as características 

das Jornadas de Outubro de 200370, mas identificar e compreender o papel que 

tiveram os trabalhadores mineiros naqueles acontecimentos, que marcaram a história 

recente da Bolívia. Ainda que os trabalhadores mineiros não tenham sido os únicos e 

principais sujeitos políticos nas mobilizações, muito menos representavam a direção 

do movimento, buscamos demonstrar que os trabalhadores mineiros de Huanuni 

(cooperativistas e assalariados) tiveram um papel decisivo no desenlace dos 

acontecimentos e na queda do presidente Sanches de Lozada. Este papel não se deu 

pela presença numérica, mas, pela capacidade de organização, direção política e a 

radicalidade dos métodos de luta71, pois os mineiros de Huanuni representavam uma 

pequena minoria nas mobilizações72 –protagonizadas em sua maioria por setores 

populares e urbanos de El Alto e La Paz, pelas comunidades indígenas do Altiplano 

boliviano e, em menor medida, pelos indígenas-camponeses do Oriente. 

Nesse sentido, pretendemos resgatar o papel dos trabalhadores mineiros nas 

mobilizações e acontecimentos de 2003. Diferente das mobilizações de 1952, 1971 e 

1985, nas quais os trabalhadores mineiros foram os principais protagonistas e a 

direção indiscutivel, as Jornadas de 2003 tiveram um caráter bastante distinto. Em 

2003, a COB e a FSTMB já não eram as direções inquestionáveis dos trabalhadores 

urbanos e rurais do país, ambas as organizações atravessaram um período de 

profunda crise nos anos 90. Outras organizações sociais 73  não se sentiam 

representadas pelas tradicionais organizações sindicais do país. As jornadas de 

outubro de 2003 envolveram distintas demandas e reivindicações dos mais diferentes 

                                                             
70  Ver as obras intituladas "La Guerra del Gas en Bolivia" (CLACSO, 2003) e "Bolivia: 
memoria, insurgencia y movimientos sociales" (SVAMPA, STEFANONI, 2007).  
71 As mobilizações dos trabalhadores mineiros bolivianos têm uma grande particularidade: o 
uso de dinamites durantes os conflitos. Esta característica dos protestos mineiros na Bolívia 
impõe respeito e temor aos outros setores. Os conflitos mineiros quase sempre terminam em 
sangrentos enfrantamentos com o exército e as forças policiais. 
72 Em 2003, os mineiros assalariados da empresa mineira RBG Huanuni, representavam 
apenas 700 traballhadores. Segundo o jornal La Patria, “A empresa mineira RBG Huanuni 
durante os conflitos de outubro de 2003 perdeu 500 mil dolares, por que os trabalhadores 
deste centro mineiro acataram a greve geral indefinida por mais de 33 dias” (Fonte: La patria, 
19 de novembro de 2003, Arquivo Comibol).   
73 As organizações que mais se destacaram durante as Jornadas de Outubro de 2003 foi a 
Federação de Associações de Moradores de El Alto (FEJUVE-El Alto) e a COR de El Alto. 
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setores sociais como: a defesa dos recursos naturais e a 

nacionalização/industrialização do gás. Esta bandeira unificou o conjunto dos 

sindicatos e organizações sociais. Em outubro de 2003, também estavam presentes 

as reinvindicações dos povos e nações indígenas74, como o direito à terra e território 

e a luta por reconhecimento e valorização de sua identidade étnico-cultural. Os 

mineiros de Huanuni interviram nas mobilizações de 2003 com a bandeira da 

nacionalização das minas e, em certa medida, com a defesa de um projeto político 

próprio, que se expressava no fortalecimento da COB e na construção IPT. 

O ano de 2003 começou com uma profunda crise de legitimidade das 

instituições políticas e do Estado boliviano. Em fevereiro desenvolveu-se uma rebelião 

policial, com um forte apoio popular, contra a cobrança de um imposto sobre o salário, 

que impôs uma dura derrota ao governo, sendo obrigado a retroceder. Os conflitos de 

fevereiro significaram o começo de um longo processo de mobilizações, que 

culminaram na queda de dois presidentes e na eleição de Evo Morales em dezembro 

de 2005. Em 19 de setembro de 2003, a “Coordenação pela Defesa e Recuperação 

do Gás75”, organização criada a partir da unidade de diferentes setores e grupos 

sociais, convocou a população a se mobilizar em todo o país, com o objetivo de 

rechaçar a exportação do gás boliviano aos EUA. 

 

                                                             

74 De acordo com o Censo de 2001, 62.2% dos bolivianos se identificaram como aymaras, 
quechuas, mojeños, chipayas, muratos ou guaraníes. Existem aproximadamente 36 povos e 
nações indígenas na Bolivia. (Fonte: Unidade de Análise de Políticas Sociais e Econômicas). 

75 A Coordenação pela Defesa e Recuperação do Gás surgiu a partir da Coordenação em 
Defesa da Água e da Vida que dirigiu as manifestações contra a privatização da água no 
Departamento de Cochabamba no ano 2000. Seu principal dirigente era o trabalhador fabril 
Oscar Olivera. Esta organização reuniu os mais diferentes setores e organizações, operárias, 
camponesas, indígenas, urbanas e da juventude. Em 19 de setembro de 2003 a 
Coordernação realizou uma grande mobilização nacional que reuniu aproximadamente 150 
mil pessoas nas principais cidades do país, exigindo do governo de Sanches de Lozada a 
suspensão da venda de gás aos EUA. A principal reivindicação que unificou os distintos 
setores era a nacionalização e industrialização do gás. Em uma entrevista, Oscar Olivera 
explica que “A Coordenação pela Defesa e Recuperação do Gás foi fundada este ano em 
uma reunião nacional de representantes dos movimentos sociais, as ONGs, os sindicatos e 
vários grupos de profissionais. A primeira grande marcha pelo gás em 19 de setembro foi 
convocada pela Coordenação[...]. No entanto, atualmente, não podemos falar de um 
protagonismo de nenhuma das organizações. É o próprio povo autoconvocado que tem 
tomado as ruas. O neoliberalismo nos destruiu a vida, roubando-nos tudo. Durante sua 
primeira administração, Sánchez de Losada privatizou tudo, exceto o ar, e foi o capital 
internacional e a oligarquia boliviana os que se beneficiaram. A riqueza que representa o gás 
é nossa última oportunidade – nossa última esperança – para sair da pobreza em que estamos 
afundados e fortalecer nossa própria infraestrutura econômica. " (LEWIS, 2003, p.3). 
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Fotografias 32a a 32b - Mineiros e outros setores sociais durante os enfrentamentos da 
Guerra do Gás, em La Paz (outubro de 2003). 

 
32a 

 

32b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em <http://www.internationalist.org/lapazendirecto050609.html>. Acesso 

em 10 de outubro de 2015 José Quintana/Reuters. 
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Fotografias 33a a 33b - Mineiros durante os enfrentamentos da Guerra do Gás, em La Paz 
(outubro de 2003). 

33a 

33b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em <http://www.internationalist.org/lapazendirecto050609.html>. Acesso 
em 10 de outubro de 2015 José Quintana/Reuters. Trabalhadores bolivianos da COB 
marcham em La Paz, em 17 de maio, protestando contra a aprovação pelo Congresso de uma 
lei de hidrocarbonetos que garantia os lucros das empresas energéticas imperialistas e para 
exigir a nacionalização do petróleo e gás da Bolívia. 
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Fotografias 34a e 34b - Imagens das jornadas de outubro de 2003 na Praça São 
Francisco na cidade de La Paz 

 
34 a                                                                   34b 

 
Fonte: Disponível em <https://agendarevolucionaria.wordpress.com/2015/02/11/el-p-o-r-
tiene-una-oportunidad-respuesta-al-por-de-bolivia/>. Acesso em 10 de outubro de 2015.  
Milhares de bolivianos se concentram na Praça São Francisco, no centro da cidade de La Paz 
em outubro de 2003. 

 

Fotografias 35a  e  35b - 15 de outubro de 2003. Marcha da COB reúne 80 mil 
pessoas na cidade de La Paz. 

 

35 a                                                                   35 b 

 

Fonte: <http://www.internationalist.org/lapazendirecto050609.html>. José Quintana/Reuters. 
Trabalhadores bolivianos da COB marcham em La Paz, em 17 de setembro, protestando 
contra a aprovação pelo Congresso de uma lei de hidrocarbonetos que garantia os lucros das 
empresas energéticas imperialistas e para exigir a nacionalização do petróleo e gás da 

Bolívia. 
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Fotografia 36 - Marcha dos moradores da cidade de El Alto em outubro de 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.internationalist.org/boliviaestalla0506.html. Acesso em 16 de outubro de 
2016 

 

 Em La Paz, capital política da Bolívia, quase 50 mil pessoas se concentraram 

na histórica Praça São Francisco. As mobilizações no mês de setembro mostraram a 

capacidade de mobilização e influência política das Federações de Associações de 

Moradores (FEJUVE) de El Alto e La Paz. Em outubro do mesmo ano, os mineiros 

aderiram às mobilizações e se dirigiram à cidade de La Paz. Aproximadamente 800 

trabalhadores mineiros de Huanuni e do distrito de Colquiri, armados de dinamites, 

chegaram à cidade de La Paz. 

 

"[…]. Aqui no distrito mineiro de Huanuni se tomou a resolução da 
expulsão de Gonzalo Sánchez de Lozada […]. Houve uma 
assembleia nacional da Central Operária Boliviana, justamente nos 
ambientes da Rádio Nacional Huanuni, onde participaram muitos 
dirigentes […]. Decidimos que Gonzalo Sánchez de Lozada tinha que 
sair e justamente depois da assembleia da COB, dois dias depois 
tivemos uma assembleia do setor mineiro em Potosí e também 
determinamos que todos os centros mineiros deveriam se mobilizar 
[…]; os únicos que acataram isso foi o distrito mineiro de 
Huanuni.  Fomos os primeiros a entrar nas mobilizações e fomos 
até a comunidade de 'Pão Duro' a pé […]" (Mario Martinez, 56 anos, 
responsável pela extração do mineral, 17 de junho de 2015, grifo 
nosso). 

http://www.internationalist.org/boliviaestalla0506.html
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Segundo o relato do trabalhador mineiro Mario Martinez, a trágica experiência 

da Marcha pela Vida em 1986, quando o exército interceptou os marchistas na 

comunidade de Calamarca e os fizeram retroceder, serviu de lição e aprendizado para 

os mineiros de Huanuni. 

 

"[…]. Analisamos em uma reunião em Pão Duro e dissemos: 
'companheiros que participaram da Marcha pela Vida em 1986 […] 
o governo militarizou e isso nos vão fazer companheiros, 
necessitamos mudar de estratégia'. O que fizemos? Muito 
estudioso, Miguel Zubieta disse: 'companheiros, nós iremos em 
carros, porque, se não, em algum lugar vão nos emboscar' e tomamos 
a decisão de bloquear o caminho em Pão Duro. Bloqueamos e 
exigimos que todos os motoristas que queriam passar pelo bloqueio, 
tinham que levar de 10 a 15 trabalhadores até La Paz […]. Então, essa 
foi a estratégia pela qual chegamos até a cidade de El Alto. Em El Alto 
nos reagrupamos em uma escola onde fizemos nossa reunião. 
Passamos o dia, e lamentavelmente não aconteceu nada. Miguel 
Zubieta, o executivo da Federação de Mineiros, dizia 'companheiros 
se não há choque vão nos vencer, vão nos vencer por cansaço. 
Portanto tem que haver choque'. O que fizemos? Nos arriscamos um 
pouco e saímos em marcha em El Alto e justamente veio o exército e 
a polícia a nos impedir. Aí foi o enfrentamento. Isso foi um massacre 
porque ao final de contas utilizaram até helicópteros e aviões, nos 
dispersaram, nos dispararam. Tivemos o primeiro morto, o 
companheiro Atawichi, daqui do distrito mineiro de Huanuni. Isso 
foi uma faísca para que o povo de El Alto se levantasse. Primeiro 
caiu um huanunenho, logo se levantaram, porque a maioria dos 
habitantes de El Alto são ex-trabalhadores mineiros relocalizados. 
Viram que havia um morto, logo se levantaram e aí foi que se levantou 
a faísca que conseguiu a saída de Goni Gonzalo Sánchez de Lozada 
do país" (Mario Martinez, 56 anos, responsável pela extração do 
mineral, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

A participação dos mineiros foi decisiva na queda do presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada. A entrada dos mineiros no conflito conferiu outro caráter às 

mobilizações. A radicalidade dos enfrentamentos e o uso ostensivo das dinamites 

colocaram o governo e o exército na defensiva. A descrição a seguir, apesar de 

extensa, demonstra como os trabalhadores mineiros bolivianos, foram decisivos 

durante as jornadas de outubro de 2003: 

 

Nesse contexto, em uma quinta-feira, 9 de outubro, os mineiros 
de Huanuni entraram em ação. Os mais ou menos 800 
trabalhadores regulares dessa mina haviam decidido mudar-se 
para La Paz para "apoiar a luta de seus irmãos de El Alto", para 
somar-se à demanda relacionada com o gás e sem nenhuma 
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demanda setorial, como destacou aos meios de comunicação o 
dirigente desse distrito mineiro, Roberto Chávez. Após jornadas 
exaustivas e tendo a presença militar em distintos lugares da estrada, 
os mineiros de Huanuni, acompanhados de algumas donas de casa, 
chegaram nesse dia à Ventilla, uma localidade camponesa que se 
encontra a poucos quilômetros da cidade de El Alto. Quando estavam 
prestes a descansar e a curar-se das feridas dos pés, uma força militar 
os atacou. Os mineiros se defenderam e no intuito de lançar uma 
dinamite, o mineiro de sobrenome Atahuichi morreu com a 
explosão desta em seu corpo. Eram 10:30 da manhã e a notícia da 
morte do mineiro, atribuída a uma granada do exército, assim como 
dos seis feridos a bala, correu como pólvora em El Alto. Nessa cidade, 
grupos de moradores que faziam guarda nos distintos pontos de 
bloqueio, os quais cobriam a maior parte dos bairros alteños, sentiram 
maior ânimo ao saber da notícia de que os mineiros de Huanuni não 
retornariam ao seu distrito apesar de terem sofrido a repressão militar. 
Por sua vez, muitos moradores de El Alto marcharam em colunas 
compostas por homens, mulheres, jovens e crianças até Ventilla 
para fortalecer os trabalhadores do subsolo, enquanto corriam 
rumores de possíveis novos enfrentamentos (CAJÍAS DE LA 
VEGA, 2004, p.13, grifo nosso). 

 

Os enfretamentos de 10 e 11 de outubro foram os mais sangrentos. A dura 

repressão do exército provocou a morte de aproximadamente 20 pessoas e deixou 

centenas de feridos. Na quarta-feira, 13 de outubro, os mineiros de Huanuni se 

concentraram em La Paz, sendo alojados na Universidade Mayor de San Andrés 

(CAJIAS DE LA VEJA, 2004). A população de La Paz e El Alto organizou mutirões de 

solidariedade aos mineiros: 

 

Para alguns, como se pode notar na imprensa, a renúncia de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, teve muita relação com o fato de que 
o exército concentrado em Patacamaya decidira, nesta sexta-
feira, já não impedir a passagem de dezenas de caminhões 
carregados com mineiros e camponeses até El Alto e La Paz […]. 
Em todo seu trajeto, desde El Alto, passando pela rodovia e até 
sua chegada a La Paz, milhares de mãos com lenços brancos os 
saudavam. Outros aplaudiam sua passagem, alguns gritavam 
consignas e agitavam os braços. Eles, os mineiros, sentiam mais 
uma vez o peso de sua história. Um peso que fazia com que, apesar 
de todas as transformações ocorridas, o povo os observasse com 
admiração, carinho e respeito. Na praça São Francisco, em La Paz, o 
estrondo inconfundível de suas dinamites, lhes abriu caminho em meio 
à multidão que os aplaudiu e pouco depois celebraram junto a todo o 
povo um novo triunfo popular capaz de mudar a história [...] (CAJÍAS 
DE LA VEGA, 2004, p.16, grifo nosso). 
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Figuras 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f - Reportagens do Jornal La Pátria sobre a participação dos 

mineiros de Huanuni nas manifestações de outubro de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material Fotografado no arquivo da COMIBOL, que se encontra na cidade de La Paz. 
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A aliança entre a população da cidade de El Alto e os mineiros de Huanuni 

fortaleceram e radicalizaram as mobilizações. Logo após os enfrentamentos, a 

solidariedade aumentou e centenas de moradores de El Alto acompanharam o velório 

do mineiro Atahuichi, morto nos confrontos. No dia 14 de outubro, a COB convocou 

uma grande manifestação que, segundo a imprensa boliviana, superou as 50 mil 

pessoas (LA PATRIA, 2003). A COB, que havia sido praticamente destruída nos anos 

90, retomava parcialmente seu poder de mobilização, em grande medida pela 

presença dos mineiros de Huanuni nas jornadas de outubro.  

A imagem dos mineiros “como portadores de combatividade e capacidade 

de se enfrentar com o adversário, foi reascendido no momento de sua presença 

em El Alto, de onde seus moradores olhavam com respeito a esses homens de 

capacete e esperavam que entrassem em ação” (CAJÍAS DE LA VEGA, 2004, p.14, 

grifo nosso). Os acontecimentos de outubro de 2003, fizeram recordar as mobilizações 

da década de 80, quando os mineiros protagonizaram a histórica “Marcha pela Vida” 

e foram recebidos pelos camponeses e moradores de El Alto com calorosos aplausos.   

Durante aqueles dias, um jovem trabalhador mineiro, ao chegar à Praça São 

Francisco, foi recebido com aplausos pela multidão que o esperava. Do alto do 

caminhão, o jovem mineiro gritava “Os mineros, voltamos” (CAJIAS DE LA VEJA, 

2004). A frase fazia alusão à Marcha pela Vida de 1986, quando milhares de mineiros 

se dirigiram à La Paz em uma longa marcha e foram cercados pelo exército na 

Província de Calamarca. Na marcha de 1986, depois de acaloradas discussões, a 

direção sindical dos mineiros decidiu retornar aos distritos, temendo um 

“derramamento de sangue”. Os trabalhadores mineiros retornaram aos seus 

acampamentos cantando “Os mineiros voltaremos” (CAJIAS DE LA VEJA, 2004). 

 Nas jornadas de outubro de 2003, apenas 800 mineiros assalariados de 

Huanuni estavam em La Paz, mas sua presença transmitia “força, decisão e coragem” 

às mobilizações. Com a queda de Gonzalo Sánchez de Lozada, a euforia popular 

tomou as ruas da capital boliviana. Naquele momento, as principais organizações e 

dirigentes que estavam à frente das mobilizações, como Felipe Quispe, Jaime Solares 

e Evo Morales, negociaram uma saída eleitoral para o conflito, permitindo que o vice-

presidente Carlos Mesa assumisse a Presidência.  
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Fotografia 37 - Trabalhadores Mineiros se despedindo da população de La Paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em: http://qollasuyu.indymedia.org/es/2003/10/373.shtml. Acesso em 17 
de fevereiro de 2016. 

 

 

A trégua nas mobilizações provocou o retorno dos mineros aos seus 

acampamentos, “a partir de um caminhão que saía a Oruro um jovem mineiro gritou a 

um grupo de pessoas que observavam: 'Chamem-nos, chamem-nos companheiros, 

chamem-nos quando precisarem de nós'” (CAJÍAS DE LA VEGA, 2004, p.17). A 

trégua durou pouco tempo e o frágil governo de Carlos Mesa não foi capaz de conter 

as mobilizações. Em junho de 2004, centenas de mineiros, com suas esposas e filhos, 

retornaram novamente à cidade de La Paz para exigir do governo a nacionalização 

da mina Pacuni Caracoles76.  

Em meio ao debate sobre a nacionalização das empresas que controlavam o 

petróleo e o gás, os mineiros exigiram a nacionalização das minas, que se 

encontravam sob o controle de empresas estrangeiras e do ex presidente Gonzalo 

Sanches de Losada. Nos anos 90, o discurso das privatizações havia hegemonizado 

as organizações mineiras, no entanto a partir do ano 2000, em particular, após as 

lutas dos mineiros de Huanuni pela reestatização da empresa, a luta pela 

nacionalização dos recursos naturais se transformou na principal bandeira dos 

movimentos sociais na Bolivia.  

                                                             
76 O centro mineiro de Caracoles se encontra na provincia Inquisivi, no departamento de La 
Paz.  

http://qollasuyu.indymedia.org/es/2003/10/373.shtml
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Em maio de 2005, realizou-se o XXIX da FSTMB, celebrado no distrito de 

Huanuni. Os mineiros estavam decididos a “dinamitar o conflito social”77. O Congresso 

Ordinário foi suspenso para que todos os dirigentes e delegados retornassem aos 

seus distritos. O objetivo era preparar uma marcha em direção à cidade de La Paz e 

somar-se às distintas mobilizações que estavam ocorrendo. Como afirmou o então 

secretário da FSMTB, Nelson Guevara: “Como um setor lutador, os mineiros 

sindicalizados não podemos estar levando adiante nosso Congresso, enquanto outros 

setores estão na luta, defendendo os hidrocarbonetos” (ECONOTICIAS BOLIVIA, 

2005, p.1).  

Na convulsionada cidade de La Paz, as manifestações populares exigiam a 

renúncia de Carlos Mesa. Neste momento, a reivindicação capaz de unificar os 

diferentes setores era a nacionalização do gás, que estava sob propriedade de 

empresas transnacionais como a Repsol, British Gás, Petrobras, Total, Enron e Shell.  

Em uma entrevista, Miguel Zubieta advertiu que “todos os setores estão levantando 

como única consigna, a nacionalização do gás, deixando de lado as demandas 

setoriais” (ECONOTICIASBOLIVIA, 2005, p.1).  

Nesse cenário, a presença dos trabalhadores mineiros na sede do governo foi 

novamente decisiva para a queda do Presidente Carlos Mesa. A decisão do XXIX 

Congresso Mineiro fortaleceu a posição política do dirigente da COB e mineiro de 

Huanuni, Jaime Solares, que expressava uma linha mais radical e de enfrentamento 

aberto contra o então presidente Carlos Mesa, em contraposição à linha moderada do 

então deputado do MAS, Evo Morales. Os mineiros não seguiram a orientação política 

do MAS, o que provocou inúmeras polêmicas entre ambas organizações. Em uma 

entrevista, Miguel Zubieta responsabilizou Evo Morales de travar as mobilizações 

após a queda de Carlos Mesa: 

                                                             
77 O termo se refere ao título da matéria originalmente publicada no site Econoticias Bolivia 
em 18 de maio de 2005 ("Dinamita al conflicto: mineros rumbo a La Paz"), o qual atualmente 
está desativado e seu link original indisponível 
(<http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/minelapaz.html>). A matéria, no 
entanto, pode ser acessada em cache 
(<http://web.archive.org/web/20060625222828/http://www. 
econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/minelapaz.html>) ou através de outros sítios 
eletrônicos, preservando o título original como no site Socialismo o Barbarie 
(<http://www.socialismo-o-barbarie.org/bolivia_arde/050522_e_minerosalapaz.htm>) ou 
publicada com o título alternativo “Bolivia: mineros ponen dinamita al conflicto”, como em La 
Fogata Digital (<http://www.lafogata.org/05latino/latino5/bol_18-6.htm>) e em La Haine.org 
(<http://www.lahaine.org/index.php?p=7731). Acesso em 10 de outubro de 2015. 
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A situação está complicada. Há dirigentes que têm um duplo 
discurso e querem desmobilizar os trabalhadores. O MAS 
começou a desbloquear os lugares onde tinham influência, como 
Cochabamba. Em El Alto, a FEJUVE aponta nesse caminho, embora 
as bases mais radicalizadas dizem que este é apenas um recuo tático 
para abastecer-se de alimentos e outros insumos [...]. O novo governo 
não vai mudar nada. Rodríguez é outro agente político do poder 
transnacional. Contudo, deve ser reforçado que o povo trabalhador se 
sente fortalecido pelas renúncias de Vaca e Cossío a suas pretensões 
presidenciais. E isso porque entendem que estes políticos do MIR-
MNR são aqueles que os têm levado à pobreza e ao desemprego que 
sofrem, entendem que são parte da democracia burguesa. Por agora, 
parece que seguimos em uma trégua com o novo governo, mas 
que tende a ser muito curto. Deve ser dito que em toda esta 
desmobilização dos trabalhadores, o MAS e Evo Morales têm 
enorme responsabilidade (ENTREVISTA..., 2005, p.1. grifo nosso). 

 

O MAS buscava canalizar as mobilizações para o terreno das eleições 

nacionais que iriam ocorrer no final de 2005. Em 2003, o MAS havia permitido a posse 

de Carlos Mesa, após a queda de Sánchez de Lozada. Em junho de 2005, sua postura 

manteve-se a mesma, ao apoiar uma saída eleitoral após a queda de Carlos Mesa. O 

candidato Evo Morales se apresentava com chances reais de vitória nas eleições 

programadas para dezembro de 2005, se consagrando como primeiro presidente 

indígena na história da Bolívia. Entretanto, entre os trabalhadores mineiros havia uma 

profunda desconfiança com relação ao MAS e a sua principal figura política, que se 

expressou nas discussões do Congresso da FSTMB: 

 

Nós vamos seguir com a resistência. Embora seja verdade que 
alguns setores como o MAS estão recuando, a FSTMB vai seguir 
combatendo pela consigna de todos os trabalhadores bolivianos: 
a tomada do poder político. Os trabalhadores mineiros assalariados 
compreendemos que ante a saída democrática da classe dominante, 
nós trabalhadores não devemos depositar nenhuma confiança no 
novo governo [...] nos encontramos em um Congresso, então agora 
vamos fazer um balanço da luta e nos prepararmos para as novas 
jornadas (ENTREVISTA..., 2005, p.1, grifo nosso). 

 

Após as jornadas de maio e junho de 2005, reinstalou-se o XXIX Congresso 

Mineiro, entre os dias 22 e 27 de agosto. No informe de abertura do Comitê Executivo 

da FSTMB, se reafirmou o papel dos mineiros nas jornadas de maio e junho: “[...] a 

participação do setor mineiro com sua convicção revolucionária foi novamente 

fundamental para derrotar o governo que sucedeu a Gonzalo Sánchez de 
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Lozada” (FSTMB, 2008, grifo nosso). O Congresso gerou grandes expectativas entre 

os diferentes setores sociais, sendo realizado em um contexto de muitas incertezas e 

grandes polêmicas no interior do sindicalismo mineiro.  

Dunate todo o congresso o centro dos debates e polêmicas foi a possibilidade 

ou não dos trabalhadores, através de suas organizações como a COB e a FSTMB, 

tomarem o poder político do estado. O balanço sobre as jornadas de junho realizado 

no congresso trouxe o recorrente debate do movimento operário boliviano sobre a 

“falta de uma direção política” capaz de tomar o poder político e colocá-lo a serviço 

dos trabalhadores. Diante de acalorados debates, surgiu a discussão sobre a 

necessidade dos trabalhadores construírem seu próprio partido politico, o Instrumento 

Político dos Trabalhadores. (FSTMB, 2008, grifo nosso).  

A resolução sobre a construção do IPT demonstrava que, naquele momento, 

os trabalhadores mineiros não reconheciam o MAS como sua direção política. O 

debate sobre a formação de um partido dos trabalhadores, impulsionado a partir dos 

sindicatos, marcou a relação dos mineiros de Huanuni com o governo Evo Morales. 

Este processo se deu no marco de tensões permanentes entre a resistência e a 

integração ao governo e ao Processo de Cambio. Antes de analisarmos o governo 

Evo Morales, discutiremos a relação entre o estado boliviano, os sindicatos e os 

trabalhadores mineiros na segunda metade do século XX. Este período esteve 

marcado pela hegemonia do Nacionalismo Revolucionário e pelo protagonismo dos 

trabalhadores mineiros nos grandes processos políticos. 
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3. OS TRABALHADORES MINEIROS, OS SINDICATOS E O ESTADO BOLIVIANO 

(1952-1985). 

 

“A história da classe operária na Bolívia consiste em que se 
constituiu como classe, contra o poder, se organizou contra o 
poder, e só por instantes não esteve contra o poder” 
(ZAVALETA, 1987, p.25). 

 

Neste capítulo buscamos discutir a relação dos trabalhadores mineiros e suas 

organizações sindicais com o Estado boliviano entre os anos de 1952 e 1985, 

conhecido como o ciclo politico do Nacionalismo Revolucionario. Tomamos como 

marco temporal o período que se inicia com a Revolução Nacional78 de 1952 e se 

estende até a crise do movimento sindical mineiro em 1985. Este período 

caracterizou-se pela “centralidade política e ideológica”79 do sindicalismo mineiro e 

por uma intensa presença dos trabalhadores mineiros bolivianos e suas organizações 

sindicais nos principais acontecimentos políticos do país. 

Buscamos demonstrar como as reivindicações dos trabalhadores e do 

sindicalismo mineiro transcenderam em muito o caráter econômico e coorporativo, 

assumindo uma presença na vida politica nacional. Para isso analisaremos o papel 

dos trabalhadores mineiros em alguns destes acontecimentos políticos que marcaram 

a história boliviana na segunda metade do século XX, com destaque à insurreição 

nacional e popular de 1952, a conformação da Assembleia Popular em 1971, as lutas 

contra os regimes militares e pela redemocratização do país no final da década de 70 

e inicio dos anos 80. Por fim analisaremos as distintas posições politicas dos 

                                                             
78 Como sugere Arcary (2004): “O tempo das revoluções é um tempo de rupturas: são 
irrupções das grandes massas na arena das lutas coletivas, assumindo a luta por seus 
destinos. As revoluções são essas fraturas que impulsionam a aceleração dos tempos 
históricos [...]. Todas as sociedades recorreram, em algum momento de sua história, ao 
método das reformas ou ao método das revoluções para enfrentar a necessidade de 
mudança. Não o fizeram, ainda, quando a queriam. São exteriores às vontades dos partidos 
e organizações, as condições objetivas que favorecem as reformas ou precipitam o vendaval 
revolucionário (ARCARY, 2004, p.22 
79  Este papel hegemônico havia sido exposto nas Teses de Pulacayo em 1946: “o eixo 
econômico da vida nacional será também o eixo político da futura revolução” (FSTMB, 1970, 
p.53).  Os trabalhadores mineiros se converteram em “direção” de todo o povo, arrastando 
consigo os camponeses e setores da pequena burguesia. Isso possibilitou o fortalecimento 
do sindicalismo minero e abriu o caminho para o que muitos autores denominaram de “a 
centralidade política do proletariado mineiro”. Nesse momento, a FSTMB aglutinava 
aproximadamente 50 mil membros, entre trabalhadores estatais e do setor privado 
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trabalhadores mineiros frente ao governo de centro esquerda da Unidade Democrática 

e Popular em 1985. Ao final do capitulo analisamos como a crise política e econômica 

de 1985 impactou profundamente os trabalhadores mineiros e suas organizações 

sindicais. O processo de reestruturação produtiva da COMIBOL provocou a demissão 

em massa de milhares de trabalhadores mineiros, o que provocou o enfraquecimento 

e desestruturação das organizações sindicais e do movimento operário mineiro. 

 

3.1 OS TRABALHADORES MINEIROS E A REVOLUÇÃO NACIONAL DE 1952  

 

A Revolução Nacional de 195280 foi um dos fatos políticos mais importantes da 

história boliviana. No período imediatamente anterior à insurreição popular de abril de 

1952, a situação política era profundamente instável. Nas eleições gerais de 195181, 

Víctor Paz Estensoro (MNR) obteve a vitória eleitoral sobre o candidato da oligarquia 

mineira, representante direto dos Barões do Estanho. A vitória do MNR revelava uma 

profunda fratura entre as elites políticas e as classes dominantes, cuja principal fração 

era representada pelos empresários mineiros. 

                                                             
80  Para Andrade, “a Revolução de 1952 foi produto de uma conjunção de fatores 
históricos, econômicos, políticos e culturais que faziam parte de um longo processo de 
contradições no seio da sociedade boliviana. Os elementos de desgaste do aparato 
estatal, a crise de hegemonia das classes dominantes – sobre o qual o golpe contra o 
resultado eleitoral de 1951 era o fato mais evidente – permitiram aos mineiros, em aliança 
com amplos setores populares, protagonizarem uma insurreição operária e popular em abril 
de 1952. Os dias da insurreição revolucionária que impactaram a Bolívia, entre 9 e 11 
de abril, representavam o auge de um longo processo no qual as massas populares 
tomaram em suas próprias mãos a história do país” (ANDRADE, 2007) 
81  Segundo Andrade, “As eleições, como sempre, aferiram o posicionamento politico de 
parcela extremamente limitada da população. Seus resultados demonstraram o avançado 
grau de corrosão do regime, mesmo entre os estratos médios e superiores da sociedade 
boliviana. A pesar do eleitorado estreito de pouco mais de 105 mil votantes em um universo 
pre-estabelecido de 211 mil eleitores em 1951 e uma população que superava os 3 milhões 
de habitantes, o MNR, com seu candidato a presidente Victor Paz Estenssoro, conseguiu 
54.049 votos contra 39.940 do PURS, 6.441 do partido Liberal e 5.170 do PIR. Os grandes 
centros urbanos, como La Paz, Cochabamba, Oruro e Potosi, deram expressiva victoria ao 
MNR. O POR participou das eleições de 1951 defendendo a posição do voto nulo. Essa 
posição procurava demonstrar o carater limitado e deformado do processo eleitoral em curso, 
mas, de certa forma, permitiu que o MNR capitalizasse o descontentatamento que crescia nos 
centros urbanos do país. […] O fato de o MNR não ter obtido maioria absoluta dos votos 
colocava, segundo a legislação eleitoral, a decisão final nas mãos dos parlamentares. A elite 
dominante, porém, não aceitava o risco de expor novamente suas fragilidades. Assim, 
Urriolagoitia foi afastado e o governo foi entregue a uma junta militar dirigida pelo general 
Hugo Ballivian, o que golpeava o resultado eleitoral. Imediatamente, o MNR, POR e outros 
partidos oposicionistas foram postos na ilegalidade. (ANDRADE, 2007, p.65-66).  
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Apesar de o sistema eleitoral ser o voto qualificado, com o que se 
excluía a maior parte dos operários e todos os camponeses, Paz 
Estensoro, chefe do MNR, acabou vencedor nas eleições de 1951. Se 
a oligarquia tivesse confiança no funcionamento de sua própria 
democracia e, em particular, em seu controle sobre o exército, 
teria sido viável entregar o poder ao vencedor e, contudo, 
bloquear juridicamente seu programa ou condicioná-lo e 
inclusive, isto já é uma pura hipótese, apoiar o MNR em suas 
relações com os aliados perigosos, que eram os mineiros [...]. 
Preferiu, contudo, o caminho mais rotineiro de não reconhecer as 
eleições, entregar o poder a uma nova junta militar e, enfim, suprimir 
todas as alternativas democráticas. Com isso se completaram as 
condições subjetivas para que, menos de um ano depois, 
existisse a insurreição de massas de 9 de abril de 1952 
(ZAVALETA, 1986, p.97-98, grifo nosso). 

 

A oligarquia mineira e os militares não reconheceram os resultados das 

eleições e impediram que o MNR assumisse a presidência. Tanto os empresários 

mineiros quanto os grandes proprietários de terras não estavam dispostos a aceitar 

algumas concessões às reivindicações operárias e populares. O golpe de Estado 

anulou as eleições e entregou o poder à uma junta militar. 

  

Fotografia 38 - O presidente Vítor Paz Estensoro junto a membros da polícia e de uma 
milícia operária, em abril de 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Los Tiempos. Disponível em: 
<http://www.lostiempos.com/especiales/edicion/especiales/20090805/galeria-foto-1952-la-

revolucion-nacional_29078_46478.html>. Acesso em: 01 dez. 2015. 
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Em 9 de abril de 1952, a polícia e um setor do exército, em acordo com o MNR, 

tentaram um contragolpe, que foi derrotado. O MNR, que tinha um perfil “golpista”, 

(haja vista a experiência do governo de Villarroel em 1942) apostava nas divisões no 

interior do exército para assumir a presidência. No entanto, o frustrado contragolpe 

abriu o caminho para uma profunda revolução no regime político protagonizada pelos 

operários, camponeses e setores das classes médias urbanas: “o que os dirigentes 

do MNR conceberam como um contragolpe de Estado havia se convertido, 

graças à ação espontânea das massas, em uma insurreição popular, a primeira 

triunfante na América Latina” (ZAVALETA, 1987a, p.95, grifo nosso). Com a derrota 

e destruição do exército, formaram-se as milícias operárias82  que respaldaram a 

entrega da presidência a Victor Paz Estensoro do MNR. 

 

Em 9 de abril de 1952, a polícia e um setor do exército, em acordo 
com o MNR, tentam um contragolpe que é derrotado e seus chefes 
militares asilam-se em diferentes embaixadas […] A policia, ao ver-se 
derrotada pelos militares, entregou algumas armas aos trabalhadores 
fabris e ao povo de La paz. Por sua vez, os mineiros de Oruro e Potosi, 
que já haviam tomado os regimentos, começaram a marchar até La 
Paz. Os mineiros de Milluni (mina próxima à La Paz) capturam um trem 
militar que transportava armamentos. Em La Paz, os trabalhadores 
derrotam completamente sete regimentos e tomam suas armas […]. 
Em 12 de abril, os militares que continuavam resistindo às milicias 
rendem-se. Os prisioneiros são obrigados a desfilar de cuecas pelas 
ruas de La Paz, custodiados pelas milicias mineiras. (SAGRA, 2004, 
p.51) 
 

 

O governo do MNR expressava um fenômeno social surgido na América Latina 

a partir dos anos trinta, que se apoiava em um projeto nacionalista e populista83. 

                                                             
82 A partir de 11 de abril, as milicias, organizadas pelos sindicatos, eram a única força armada 
do país e reuniam entre 50 e 100 mil milicianos. As Forças Armadas estavam em um profundo 
processo de desintegração e apenas em 24 de julho (mais de tres meses depois), o governo 
lançou um decreto de reorganização do exercito. 
83 Segundo Lowy, “O populismo é percebido como um movimento policlasista, sob a 
hegemonia de uma direção burguesa e uma ideologia nacionalista. Nesse quadro, 
poderíamos adiantar uma definição provisória: o populismo é um movimento político 
—com diversas formas de organização (partido, sindicatos, associações diversas), 
possuidor de uma grande base popular (de operários, camponeses e classes medias), 
sob uma direção burguesa/pequeno burguesa e a liderança carismática de um caudilho. 
Uma vez no poder, este movimento, que pretende representar ao “povo” em seu conjunto, 
adota uma política bonapartista, que se pretende acima das classes, mas em última análise 
ao serviço dos interesses do capital (o que não impede fricções com setores da burguesia). 
Pode também, sobre tudo se existe uma pressão de base— outorgar concessões econômicas 
e sociais às classes exploradas e ou tomar certas medidas de tipo anti-imperialista. Como 
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Quando surgiu em 1941, o MNR, cuja composição social majoritariamente pequeno-

burguesa, estabelecia que seu objetivo central era defender “os interesses 

nacionais”, criar uma “consciência nacional” e fazer a “revolução nacional”, 

“era, por isso, o partido que historicamente representava os conteúdos da 

revolução burguesa na Bolívia” (ZAVALETA, 1987a, p.97, grifo nosso). O MNR era 

um movimento nacionalista cuja ideologia se dirige ao “povo” e à “nação”, abstraindo 

o sujeito histórico de suas condições de classe. O nacionalismo revolucionário84 foi o 

nome que assumiu o populismo boliviano, “e o populismo expressa o conceito de 

que as classes interiores ao nacionalismo revolucionário são iguais em poder e 

direitos” (ZAVALETA, 1987a, p.97, grifo nosso).  

 

Fotografia 39 - Milícias operárias desfilam pelo centro de La Paz, Bolívia (1952) 

Fonte: Disponivel em http://www.laizquierdadiario.com/A-63-anos-de-la-revolucion-del-52. 
Acesso em 03 de dezembro de 2015. 

                                                             

exemplo, podemos mencionar: o peronismo (“justicialismo”), o varguismo (“trabalhismo”), o 
APRA, o Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) da Bolívia, Ação Democrática da 
Venezuela, o Partido Revolucionário Institucional (PRI) do México, o Partido Revolucionário 
Democrático (PRD) dominicano, o Partido Liberal Nacional (PLN) da Costa Rica, o Partido 
Nacional Popular (PNP) da Jamaica. Se poderia agregar, como uma variante, o populismo 
militar, geralmente efêmero: Torres na Bolívia, Velazco no Perú e Torrijos no Panamá” 
(LOWY, 1989, p.6) 
84 A partir de 1952, o nacionalismo revolucionário ocupa o centro do poder estatal boliviano e 
torna-se, como veremos, uma das condições organizadas do exército do poder […], dito de 
outro modo, o nacionalismo revolucionário aparece como um discurso de todas as classes 
sociais embora, a rigor, instrumentaliza notavelmente os interesses das classes 
dominantes […]. O nacionalismo revolucionário é a ideología do poder na Bolívia […], 
seria a ideologia das classes dominantes que almejam articular hegemonicamente seu 
discurso sobre o resto da sociedade (ANTESANA, 1983 apud ZAVALETA, 1983, p.61-62). 

http://www.laizquierdadiario.com/A-63-anos-de-la-revolucion-del-52
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Esse partido “era a expressão desesperada da pequena-burguesia que 

aspirava um projeto nacionalista” (JUSTO, 2007, p.190). 

A articulação dessa unidade contraditória entre uma fração pequeno-
burguesa, a classe operária e o campesinato na gestação do novo 
estado capitalista não escapa à marca democrática que lhe imprimiu 
a intervenção insurrecional das massas populares: a complexidade 
da situação constitutiva do bloco reside em que a pequena-
burguesia “movimentista” não pôde senão compartilhar o poder 
político com um movimento operário que mantém o predomínio 
material da força, que provém do monopólio das armas conquistadas 
em combate e de sua crescente organização sindical, política e militar 
(LLOBET TABOLARA, 1984, p.334, grifo nosso). 

 

O bloco governante, dirigido pelo MNR, refletia as características próprias 

desse partido e as circunstâncias derivadas do triunfo da classe operária e dos setores 

populares. A situação na Bolívia após a Revolução de 12 de abril foi, segundo 

Zavaleta, marcada pela dualidade de poderes: de um lado, as organizações populares 

e operárias dirigidas pela recém-fundada COB85; do outro, o débil governo do MNR, 

que, no entanto, exercia uma influência majoritária no seio da classe operária mineira 

e seus militantes estavam à frente das principais organizações sindicais do país, 

apesar da significativa presença dos militantes comunistas e trotskistas. 

 

[...] nesse momento, de fato, a classe operária dominava o país 
objetivamente; seu predomínio era um ato material e a coerção 
estatal lhe pertencia como um monopólio. Ao não existir o exército, 
um inclinava a se perguntar por que se acatava à ficção do poder 
burguês, que não tinha outro suporte que aquele que a COB 
voluntariamente lhe prestava. Por que, em suma, não se tomava o 
poder de uma maneira direta, posto que já o possuía de fato? 
(ZAVALETA, 1987a, p.104). 

 

Segundo Zavaleta (1987a), isso ocorria por que, ainda havia um predomínio da 

ideologia burguesa, através do Nacionalismo Revolucionário, no seio da classe 

                                                             
85 Segundo Lazarte “[...]. Em efeito, no dia 16 de abril, ao meio dia, se realizou a reunião de 
fundação da COB, convocada pela FSTMB, na sede desta entidade. A reunião foi dirigida por 
Juan lechin, secretario executivo da FSTMB e recentemente designado Ministro de Minas e 
Energia. A essa reunião assistiram 70 delegados, representando 10 organizações sindicais 
[...] O primeiro voto resolutivo aprovado pela COB foi a ratificação de Lechin e German Butron 
como Ministro de Minas e Petróleo e, de Trabalho e Previsão Social, respectivamente, ambos 
designados pelo “Supremo Governo da Revolução Nacional ante o beneplácito dos 
trabalhadores de toda a República”. (LAZARTE, 1988, p. 4-5). 
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operária “[…] a burguesia não tinha um exército, mas sua hegemonia ideológica 

estava intacta através da influência do partido pequeno-burguês (MNR). A 

ideologia burguesa dominava tanto no polo burguês como no polo proletário” 

(ZAVALETA, 1987a, p.104). Expressando o aprofundamento da luta de classes no 

período pós-revolucionário, em 16 de abril, se fundou a Central Operária Boliviana 

(COB) que agrupou todas as milícias operárias, organizações sindicais e os 

camponeses do país em uma única central sindical.  

 

A Central Operária Boliviana (COB) nasceu sob o impacto do 
acontecimento mais importante da história social boliviana desde a 
fundação da Republica em 1825: a Revolução de abril de 1952. Esta 
ultima, por sua vez, foi o resultado da combinação de fatos históricos 
imediatos, a Guerra do Chaco e as lutas sociais entre os anos de 1946-
1952 [...]. Os dias prévios à fundação da COB haviam sido marcados 
pela euforia da vitória [...] Presença massiva de trabalhadores 
armados nas ruas e manifestações permanentes e 
multidudinarias, animadas pela esperança de realizar os projetos 
nacionais e com a vontade de construir a pátria nova. O fato 
politico mais importante nesses dias foi a conformação do co-
governo entre o MNR e representantes operários reconhecidos 
por todo o movimento sindical que se encontrava em processo 
de vertebração. Esta onda de mobilização social e politica dos 
trabalhadores, cristalizaria nos seguintes meses na organização 
multiplicada de sindicatos em setores sociais importantes, tais como 
camponeses e setores da classe média (LAZARTE, 1988, p. 4-5). 

 

Nos primeiros meses, o governo do MNR esteve totalmente dependente das 

decisões da COB. Os sindicatos e a esquerda boliviana debatiam intensamente as 

distintas estratégias a serem adotadas; ao final, os debates apontavam a necessidade 

de formar um “co-governo” com o MNR, posição defendida pela maioria das principais 

direções do movimento operário.  O principal dirigente da COB, Juan Lechín, membro 

da “ala esquerda do MNR” foi um dos principais defensores da política do co-governo.  

A integração do movimento operário ao novo governo se tornou o melhor 

instrumento para restaurar a ordem constitucional, quebrantada com a insurreição 

popular. O novo governo não se baseava na ação revolucionária das massas para 

estender a revolução, mas na continuidade da legitimidade constitucional (JUSTO, 

2007).  

 

Se o MNR defende na primeira fase revolucionária a estruturação 
do “co-governo MNR-Central Operária”, o faz fundamentalmente 
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através do mecanismo de integração ao gabinete de “ministros 
operários”, o que não significava necessariamente a presença da 
classe no desenho governamental [...]. Seria falso afirmar que a 
presença operária nesse triunfo revolucionário estava 
proporcionalmente refletida no novo projeto estatal (LLOBET 
TABOLARA, 1984, p.334, grifo nosso). 

 

Com o triunfo da revolução em 1952 e a ascensão do MNR ao poder, 

começaram os embates que marcariam a história das lutas sociais na Bolívia na 

segunda metade do século XX. Os conflitos no interior do projeto nacionalista surgiram 

a partir da formação do primeiro gabinete provisório. Esta aliança foi marcada por 

grandes tensões e expressavam o conflito entre as distintas frações políticas e sociais 

que existiam no interior das forças que tomaram o poder. Em uma instigadora análise 

sobre a relação da classe operária com o MNR no contexto da Revolção Nacional, 

Zavaleta (1987a) explica as disputas que existiam no interior do bloco governante. 

 

De um ponto de vista superficial, se poderia alegar inclusive que a 
classe operária militava em sua maioria no MNR e que, nesse sentido, 
este era o partido da classe operária. É um fato, por outro lado, que 
os operários quando ingressam em massa na política não o fazem 
por meio do MNR. Se a visão é mecânica, o MNR era, de fato, o 
partido dos operários; mas historicamente, ou seja, em seu conteúdo, 
é um absurdo dizer que foi assim. Nem em sua prática nem em sua 
teoria esse partido continha a ideologia do proletariado 
(ZAVALETA MERCADO, 1987a, p.97).  

 

Segundo Antesana (1983 apud ZAVALETA, 1983), em seu ensaio “Sistema e 

Processos Ideológicos na Bolívia (1935-1979) ”, a articulação discursiva do 

Nacionalismo Revolucionário não se deu sem contradições, sobretudo na relação com 

os trabalhadores mineiros e suas organizações. Antesana (1983) explica a tensa 

relação do MNR com as classes operárias. 

 

Ao redor de 1952, o MNR permite, ou concede, formas de co-
governo aos trabalhadores mineiros, e de certa forma, o aparato 
repressivo do Estado está nas mãos de proletários. Ao final de sua 
primeira época de governo contínuo (1952-1964), o MNR está em 
direta oposição aos trabalhadores mineiros, o aparato repressivo do 
estado nas mãos de modernizadas forças armadas, tanto que 
desatara sangrentas repressões (ANTESANA, 1983, p.73, grifo 
nosso). 

 



149 

 

 A partir do momento em que o NR se cristalizou como ideologia de poder e do 

Estado boliviano, se observou um crescente processo de diferenciação dos 

trabalhadores mineiros e suas organizações sindicais com o projeto político do 

MNR (ANTESANA, 1983). Em um primeiro momento “a luta para preservar sua 

identidade dentro do local de sua aliança com as demais classes será o que 

configura a construção de sua independência de classe” (ZAVALETA, 1988, p.27, 

grifo nosso). Apoiados nessas circunstâncias, entre 1952 a 1956, enquanto durou o 

co-governo entre a COB e o MNR, os mineiros usaram sua capacidade de pressão 

para obter conquistas sociais e trabalhistas e forçar o Estado a aplicar algumas 

políticas redistributivas. Os mineiros participaram e impulsionaram transformações 

estruturais que afetaram a ordem oligárquica, tais como a reforma agrária, o voto 

universal e a nacionalização das minas (ANDRADE, 2007).   

 

Fotografia 40 - Vitor Paz Estensoro carregado por camponeses e custodiado pelas milícias 
operárias formada pelos mineiros. 

 

Fonte: Disponível em http://www.la-
razon.com/index.php?_url=/suplementos/especiales/Plurinacional-esencia-

abril_0_1592840758.html. Acesso em 03 de dezembro de 2015. 

 

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/especiales/Plurinacional-esencia-abril_0_1592840758.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/especiales/Plurinacional-esencia-abril_0_1592840758.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/especiales/Plurinacional-esencia-abril_0_1592840758.html
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 A diferenciação e os conflitos entre o MNR e os trabalhadores mineiros se 

deram após a Revolução Nacional de 1952 quando foi se consolidando um 

sindicalismo revolucionário. Começava a ganhar força entre os trabalhadores mineiros 

o princípio da independência sindical e política frente às variantes burguesas e 

pequeno burguesas. Neste período, os mineiros representavam um perigo tal que 

todos os governos posteriores à revolução buscaram controlá-los ou derrotá-

los, seja pela via da cooptação e institucionalização, ou através da repressão e 

dos massacres (LAVAUD, 1998).   

Este lugar central na história social e política, e nas representações coletivas 

são parte do que se denominou “identidade e centralidade mineira 86 ”, onde o 

movimento sindical mineiro era portador de um projeto nacional, para além de sua 

condição de classe operária. Evidenciamos em nosso trabalho de campo no distrito 

mineiro de Huanuni que esta experiência histórica foi transmitida às novas gerações 

de trabalhadores através de uma memória coletiva que incide diretamente nos seus 

posicionamentos políticos e sindicais frente ao atual governo Evo Morales.  

O processo de acumulação política e ideológica dos trabalhadores mineiros se 

deu em momentos políticos que marcaram profundamente a sua memória coletiva e 

de classe: a luta contra a rosca, os constantes massacres, seu protagonismo na 

revolução de 1952, a construção das milícias operárias, o co-governo, a experiência 

e ruptura com o MNR, a construção da Assembleia Popular87, as mobilizações contra 

os regimes militares e, por fim, seu papel no processo de redemocratização. 

 

 

3.2 TRABALHADORES, SINDICATOS E O GOVERNO DO MNR 

 

Os cinco aspectos fundamentais que caracterizaram os primeiros anos do 

governo do MNR foram: a nacionalização das minas, a reforma agrária, a 

reconstrução do exército, a aplicação da reforma da educação e o voto universal 

(ANDRADE, 2007). Quanto ao primeiro ponto, se tratava da principal reivindicação 

                                                             

86 Segundo Tapia (2002, p.138) "[...] para que exista centralidade proletária na história e na 
política não basta o critério do desenvolvimento das forças produtivas, os EEUU provam isso, 
são necessários a história política e o desenvolvimento como sujeito da classe operária". 

87 Ver Andrade (2011). 
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dos trabalhadores mineiros e chocava-se diretamente com o poder dos Barões do 

Estanho; por isso, os setores mais radicalizados dos mineiros reivindicavam a 

nacionalização sem indenização das minas e o controle operário com direito a veto 

nas empresas nacionalizadas. No entanto, a nacionalização, muito menos, sem 

indenização, não figurava no programa do MNR. Este foi sem dúvida, o primeiro 

grande embate entre os trabalhadores mineiros e o novo governo. 

No início da Revolução, o MNR evitou defender a nacionalização das minas, 

postergando-a através da criação de uma comissão encarregada de estudar o tema. 

Sua real intenção era aguardar uma mudança na situação política e o arrefecimento 

da radicalização dos mineiros. No entanto, a pressão das milícias operárias, armadas 

e fortemente organizados nos distritos mais importantes, como Catavi, Siglo XX e 

Huanuni obrigou o governo de Paz Entenssoro a realizá-la em 31 outubro de 1952 

(ANDRADE, 2007). Sob enorme pressão dos mineiros se nacionalizaram as minas 

pertencentes à Patiño, Aramayo e Mauricio Hochschild, os Barões do Estanho, mas 

se assegurou uma quantiosa indenização, que alcançou 21 milhões de dólares para 

os proprietários expropriados (CAJIAS DE LA VEJA, 2013).  

 

A COB e os partidos de inspiração marxista exigem uma 
expropriação sem indenização, mas finalmente, se impõe a 
posição moderada de Paz Estensoro: esta, prevê uma indenização 
de 21 milhões de dólares para as companhias expropriadas. A atitude 
de Paz Estensoro é fácil de compreender. Parte dos capitais de Simon 
Patiño são norte-americanos e os EUA expressam claramente que 
não lhes gostaria em nada uma confiscação pura e simples pois 
assentaria um mal precedente. Fazem da indenização uma pré-
condição para o reconhecimento do novo regime. A ameaça é ainda 
mais forte pois os EUA são os principais compradores do estanho 
boliviano e, além do mais, tem a capacidade de controlar os preços do 
mercado graças aos stocks acumulados durante a segunda guerra 
mundial (LAVAUD, 1998, p.196, grifo nosso). 

 

Em um contexto de crise das grandes empresas mineiras, a nacionalização 

com indenização se tornou um bom negócio para os Barões do Estanho, pois do 

contrário estariam diante da possibilidade de uma quebra total e da expropriação sem 

nenhuma indenização, como defendiam os trabalhadores mineiros. A nacionalização 

das minas, em 31 de outubro de 1952, possibilitou que, entre 1952 e 1956, o número 

de trabalhadores nas minas estatais alcançasse a cifra recorde de 36 mil mineiros 

(LAVAUD, 1998). A mineração estatal se transformou no principal setor de 
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sustentação do processo de acumulação de capitais no país, e em outubro de 1952 

foi criada a Corporação Mineira da Bolívia (COMIBOL). A nova empresa, que até 1985, 

concentrou a exploração e exportação de minérios e respondia por aproximadamente 

75% de todas as arrecadações provenientes de exportação (ANDRADE, 2007). 

 

Nessas circunstâncias, os conjuntos mineiros mais importantes, 
e o maior número dos mineiros assalariados, se encontram, pois, 
sob a autoridade de um mesmo patrão e submetidos a uma 
mesma política geral, a que, como veremos, varia de acordo com 
os governos. Dado o lugar da nova companhia na economia nacional 
e posto que seu patrão não é outro que o estado boliviano, é 
compreensível que os graves conflitos entre os mineiros e o Estado-
Patrão adquiram dimensões políticas [...]. Em efeito, a tradição de 
luta dos mineiros continua, agora no interior da COMIBOL. Daí 
surgem dirigentes notáveis [...]. E, como consequência, aí 
também se exercem, preventivamente ou em represália, as 
repressões mais violentas (LAVAUD, 1998, p.197, grifo nosso). 

 

A nacionalização das minas foi uma importante conquista do movimento 

operário boliviano. Com a nacionalização, o Estado passou a ser o principal motor da 

economia. Esta centralidade econômica da mineração veio acompanhada de uma 

centralidade política e ideológica com a hegemonia dos trabalhadores mineiros sob o 

conjunto da classe trabalhadora boliviana, dos setores populares e da classe média 

(CAJÍAS DE LA VEGA, 2013). A etapa histórica aberta com a Revolução de 52 não 

foi apenas marcada pelo discurso do Nacionalismo Revolucionário como eixo 

articulador dos processos ideológicos. Também esteve presente o discurso que se 

articulava em torno do sindicalismo mineiro e a luta pela conservação de sua 

identidade e independência de classe. Segundo Whitehead, 

 

O setor mineiro ocupa uma posição tão importante na economia 
da Bolívia que tão logo os diversos sindicatos conseguem obter 
certo nível de organização e coordenação em nível nacional, sua 
Federação se converte em uma força importante capaz de refletir 
todas as prioridades econômicas e políticas do país. Tanto os 
dirigentes como os membros do sindicato estão conscientes destas 
potencialidades e formulam suas ideias tendo este contexto nacional 
em mente. (WHITEHEAD, 1980, p. 1467, grifo nosso). 

 

Os governos do MNR, depois da Revolução de 52, buscaram submeter os 

sindicatos operários de modo orgânico ao Estado, gerando uma burocracia sindical 



153 

 

que serviu para neutralizar as lutas autônomas e independentes dos trabalhadores. 

Segundo Andrade, 

 

As características do movimento sindical boliviano, politizado e 
radicalizado, contraditoriamente, facilitaram sua incorporação ao 
aparelho estatal de Estado e seu controle político pela cúpula 
pequeno burguesa do MNR. Isso se deu de várias formas: 
integração ao movimento difuso e policlasista do partido 
governante, burocratização por intermédio das relações clientelistas, 
distribuição de favores e corrupção generalizada e perseguição 
sistemática aos adversários políticos (ANDRADE, 2007, p.123-124, 
grifo nosso). 

 

A experiência do co-governo, entre o MNR-COB, resultou na indicação de três 

ministros operários em postos chaves do governo: o Ministro de Mineração e Petróleo, 

o Ministro do Trabalho e o Ministro de Assuntos Camponeses. Por outro lado, os 

trabalhadores indicaram representantes na administração das empresas estatais, 

conhecidos como “Diretores Operários da COMIBOL”.   

As pressões internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que entre 1953 

e 1964 emprestou a Bolívia aproximadamente 368 milhões de dólares (nesse 

momento a ajuda financeira dos Estados Unidos à Bolivia foi a maior de todo o 

continente), e as pressões institucionais do aparato estatal, como o clientelismo e a 

burocratização das organizações sindicais, permitiram que o governo do MNR 

consolidasse suas posições. 

O co-governo MNR-COB durou até 1956. Neste periodo se gestou um processo 

de experiência e ruptura dos trabalhadores mineiros e suas direções sindicais com o 

MNR. A institucionalização da Revolução de 1952 implicou no abandono das 

perspectivas radicais dos primeiros meses que estavam baseadas no impulso 

revolucionário do movimento operário, em especial dos trabalhadores mineiros.  

 

A participação nos aparatos estatais e a lealdade com o partido 
governante, embora não necessariamente com a ideologia do 
nacionalismo revolucionário, durou até finais de 1956, quando o 
poder executivo empreendeu uma política de estabilização monetária 
que afetou gravemente o nível de vida mineiro. A partir daí, os 
trabalhadores do subsolo retomaram sua antiga desconfiança no 
Estado [...] (OSTRIA, 2001, p.283, grifo nosso). 
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Podemos afirmar que existiram três grandes momentos da hegemonia política 

do MNR (1952 e 1964). O primeiro pode ser caracterizado como a fase da “dualidade 

de poderes” que permaneceu até o I Congresso da COB em 1954. O segundo ocorre 

a partir do I Congresso da COB em 1954, quando foi promulgado o decreto de reforma 

agrária e ocorre a reestruturação do exército. Nesta fase, o MNR pôs fim à dualidade 

de poderes e se consolidou como partido hegemônico, controlando as principais 

organizações das massas. O terceiro momento, que analisaremos em seguida, se 

caracterizou pelo distanciamento e ruptura do movimento operário com a direção do 

MNR, entre 1956 e 1964, durante os governos de Siles Suazo e o segundo governo 

de Paz Estensoro. 

 

 

3.3 EXPERIÊNCIA E RUPTURA COM O NACIONALISMO REVOLUCIONÁRIO 

 

Em 1956, se manifestou de forma explícita uma reorientação na trajetória da 

Revolução, particularmente com o governo de Hernán Siles Suazo (1956-1960). Eleito 

na primeira votação com sufrágio universal, obteve 82% dos votos válidos. Como 

contrapartida aos auxílios econômicos dos Estados Unidos, o governo boliviano teve 

que pagar um alto preço. Com o refluxo das mobilizações, o FMI (Fundo Monetário 

Internacional) retomou as pressões para que o governo boliviano amortizasse a dívida 

externa.  

O Plano de Estabilização Econômica (Plano Eder) aplicado pelo governo de 

Siles Suazo afetava os interesses econômicos dos operários e camponeses, 

conquistados com a Revolução de 1952. Entre as principais medidas estava, o 

congelamento dos salários, a demissão massiva de mineiros da empresa estatal e o 

aumento dos preços dos produtos vendidos nos mercados da própria empresa. Estas 

medidas provocaram a reação imediata do movimento operário. Ao final de 1957, a 

FSTMB aprovou uma resolução exigindo o aumento dos salários, o fim do co-governo 

com o MNR e o rechaço ao Plano Eder (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013). 

Nas eleições de 1960, Paz Estensoro é novamente eleito presidente, tendo 

como vice-presidente, Juan Lechín, o principal líder sindical dos mineiros e secretário 

executivo da COB e da FSTMB. O novo governo foi marcado pelo fortalecimento das 

relações com os Estados Unidos e a aplicação do Plano Triangular, que consistia em 

uma ajuda financeira para reorganizar a COMIBOL, com a condição de que o governo 
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boliviano fechasse várias minas e demitisse aproximadamente 20 mil trabalhadores 

da estatal.  

Em meados de 1963, ocorreram importantes conflitos entre o governo Paz 

Estensoro e os mineiros, que se transformaram nas maiores mobilizações desde a 

revolução de 1952 (LAVAUD, 1998).  Entre julho e dezembro de 1963 ocorreu um 

ciclo de greves nas minas que acabaram antecipando a ruptura definitiva da FSTMB 

e da COB com o MNR, além da fragmentação do próprio partido (DUNKERLEY, 2003).  

Em dezembro de 1963, organizou-se o XII Congresso Mineiro da FSTMB, no 

distrito de Colquiri. O presidente Paz Estensoro é declarado “traidor dos objetivos da 

revolução” (Lora, 1983). Segundo Zavaleta (2011), a Tese de Colquiri, aprovada no 

Congresso Mineiro de 1963, foi a que melhor expressou este período de ruptura dos 

trabalhadores mineiros com o “Estado de 52” e o “nacionalismo revolucionário”.  

 

A tese declara que os sindicatos não devem converter-se em 
agência de partido político algum, ainda que este se encontre no 
poder e se autodenomine revolucionário. A Federação não 
sustenta o apoliticismo, mas, uma política independente de 
classe. [...]. De hoje em diante os mineiros se colocarão à cabeça de 
sua classe para ensinar-lhes a seguir seu próprio caminho e defender 
seus próprios interesses, a marchar sob sua própria bandeira 
(CONGRESO MINERO..., 1963 apud ZAVALETA, 2011, p.764, grifo 
nosso). 

 

Duas semanas após o congresso mineiro, ocorreu a saída de Lechín do 

governo, deixando a vice-presidência. Importantes dirigentes da COB romperam com 

o MNR e construíram um novo partido, o PRIN (Partido Revolucionário da Esquerda 

Nacional), abrindo uma profunda crise na relação do movimento operário com o MNR. 

A maioria dos “movimentistas” (como eram conhecidos os militantes do MNR) e dos 

dirigentes da COB seguiu Lechín da formação do novo partido. Nesse momento, o 

POR e o PCB, que já dirigiam importantes sindicatos, aumentaram significativamente 

a sua influência entre os trabalhadores mineiros. 

No congresso de Colquiri-San José, os mineiros começam a 
proclamar sua independência política e organizativa frente ao governo 
do MNR, que qualificam como agente do capital financeiro [...]. 
Impugna todas as medidas econômicas e sociais do oficialismo como 
recursos adotados pelos próprios imperialistas para controlar e 
colonizar o país. Na realidade, a classe operária dirigida pelos 
mineiros havia mobilizado revolucionariamente contra o último 
governo “movimentista” (LORA, 1983 p.). 
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Durante o governo de Paz Estensoro os acampamentos foram ocupados pelo 

exército e os principais dirigentes sindicais foram presos. As greves e os conflitos do 

ano 1963 marcaram um distanciamento definitivo da FSTMB com o MNR. Este 

período representou o surgimento do que Cajías de la Vega (2001) denominou como, 

“a emergência do sindicalismo revolucionário” (ver nota 64). Abriu-se um momento de 

grande radicalização política e ideológica do movimento mineiro, que alcançou seu 

auge na experiência da Assembleia Popular, em 1971.  

A crise do governo Paz Estensoro, provocada pela perda de legitimidade frente 

ao movimento operário, permitiu que em novembro de 1964, o militar René Barrientos 

(candidato à vice-presidente na chapa de Paz Estensoro) deflagrara um golpe de 

estado a poucas semanas das eleições presidenciais. O golpe buscava deter o 

fortalecimento do sindicalismo revolucionário nos acampamentos mineiros e resultou 

na abertura de um período de retrocesso do movimento operário,  

 

A sensação de derrota nas minas não foi engendrada unicamente pela 
repressão, a destruição de seus sindicatos e o assassinato de seus 
dirigentes, mas, pelo gigantesco corte de seus salários que veio 
depois, implementado para pôr em prática as fases do Plano 
Triangular, que seguia em vigor desde 1963 (DUNKERLEY, 2003, 
p.162).  

 

A forte repressão do regime “barrientista” provocou a morte e o exílio de muitos 

dirigentes sindicais. No enfrentamento aos mineiros, o governo Rene Barrientos 

contou com o apoio da maioria dos camponeses, que haviam conformado uma aliança 

política com os militares, conhecida como o Pacto Militar-Camponês88  (ZAPATA, 

1980). Assim, os camponeses se converteram, [...] no instrumento que o estado 

utilizou para aniquilar a classe operária, especialmente aquela que, a partir dos 

centros mineiros de Cataví e Siglo XX (no departamento de Potosí), estava 

promovendo sua especificidade ou independência política em relação ao regime do 

MNR (SALAZAR DE LA TORRE, 2006, p.162). 

O golpe militar de René Barrientos gerou uma enorme confusão entre os 

setores da esquerda boliviana. No primeiro momento, o PRIN, de Juan Lechin, 

caracterizou o golpe de Barrientos como uma insurreição popular, democrática e 

revolucionária que expressava o retorno à primeira época da Revolução de 1952. No 

                                                             
88 Ver Soto (1994). 
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entanto, a partir de maio de 1965, se iniciou um processo de perseguição, tortura e 

assassinatos de dirigentes mineiros, que pôs em evidência a verdadeira orientação 

do novo regime militar. Lechín foi preso e exilado no Paraguai. A resposta do 

movimento operário mineiro foi radicalizada, no entanto, a greve geral não prosperou 

e os principais centros mineiros foram ocupados militarmente: 

 

[...] de fato, imediatamente após o golpe, o PCB e o PRIN se uniram à 
COB e a partidos de direita para formar o Comitê Revolucionário do 
Povo, o mesmo que inicialmente proporcionou um apoio inequívoco 
ao levantamento [...]. Estas medidas foram ratificadas com o Decreto 
de 23 de setembro, que proibia a existência de toda organização 
operária, com exceção daquelas controladas pelo governo [...]. A 
FSTMB havia sido cruelmente desorganizada, mas não 
completamente aniquilada, embora tivessem de passar cinco anos 
inteiros antes de que recobrassem seus direitos e a autoridade sobre 
suas bases. Seus dirigentes foram enviados ao exílio ou passaram à 
clandestinidade [...]. Toda uma geração de mineiros estava 
experimentando a ocupação e o controle militar das minas pela 
primeira vez, o que fez da reorganização clandestina um lento e 
doloroso processo que dependia de quadros secundários sem 
grande experiência ou prestígio (DUNKERLEY, 2003, p.159, grifo 
nosso). 

 

Em julho de 1965, foi assassinado o dirigente sindical mais importante do POR, 

o mineiro Cesar Lora, que havia permanecido no distrito de Siglo XX para reconstruir 

um sindicato clandestino. Dois meses após seu assassinato, os mineiros de Siglo XX 

tentaram romper a ocupação militar ocupando a estação de polícia de Llallagua e se 

apropriando do armamento. O conflito entre mineiros e militares resultou em 80 

mortes. O exército foi obrigado a retirar-se, mas milhares de militares trazidos a partir 

de Santa Cruz voltaram a ocupar Llallagua.  

 

As ações de resistência começavam a tornar-se cada vez mais 
explosivas e muitas vezes voluntaristas. Um dos mais sérios 
incidentes ocorreu em 18 de setembro de 1965, quando cerca de 200 
mineiros atacaram a sede da polícia na cidade de Llallagua com 
dinamites para pegar armas. O exército se deslocou da cidade 
próxima de Catavi para reprimi-los. Um outro contingente mineiro 
atacou o próprio quartel. Esse foi um dos mais sangrentos 
enfretamentos desse período, quando morreram 82 pessoas e 
200 ficaram feridas (ANDRADE, 2011, p. 29, grifo nosso). 
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Os números demostram a brutalidade com que o regime “barrientista” atuava 

frente aos mineiros. A repressão seguiu e em 1966, Federico Escobar, destacado líder 

sindical e militante do Partido Comunista Marxista-Leninista (PCML), acabou morto 

em misteriosas circunstâncias (DUNKERLEY, 2003). Em julho de 1967, foi 

assassinado Isaac Camacho, outro importante líder sindical do POR. O governo se 

encontrava fortalecido pela campanha “contra a subversão da guerrilha e o 

comunismo” (DUNKERLEY, 2003), declarando estado de sítio em todos os 

acampamentos mineiros.  

No mês de junho, ocorreu um dos maiores massacres na história do movimento 

operário boliviano, conhecido como “Massacre de São João”, na noite de 24 de junho 

de 1967. Utilizando o discurso de combater a guerrilha comandada por Che Guevara, 

que atuava no departamento de Santa Cruz, Barrientos aumentou a repressão sobre 

os acampamentos mineiros. Uma assembleia dos mineiros de Cataví em abril de 1967 

decide, 

 

[...] reivindicar a restituição de salários e a reincorporação daqueles 
demitidos a partir de maio de 1965, unir-se à causa dos rebeldes 
guerrilheiros, contribuindo com alimentos e remédios e, finalmente 
realizar uma marcha em Oruro, em 8 de junho, e uma assembleia da 
FSTMB com delegados estudantis e de outros sindicatos em 24 de 
junho (DUNKERLEY, 2003, p.188). 

 

Os dirigentes sindicais subestimaram as forças de repressão e mesmo com o 

estado de sitio mantiveram os preparativos para a assembleia da FSTMB na noite de 

24 de junho. O governo conhecia cada detalhe dos preparativos da assembleia e 

organizou de maneira cuidadosa uma dura repressão. Logo se descobriu que 

aproximadamente 87 pessoas haviam sido assassinadas, incluindo mulheres e 

crianças. Aproximadamente trinta mil pessoas assistiram ao enterro dos mortos, em 

uma clara demonstração de solidariedade e protesto. Como resposta ao massacre, 

os mineiros declararam greve geral por tempo indeterminado, que foi acatada pela 

maioria dos centros mineiros de forma disciplinada (DUNKERLEY, 2003). 

A inesperada morte de Barrientos89, em abril de 1969, abriu um período de 

grande instabilidade política. A crise de dominação do aparato estatal veio 

                                                             
89 Segundo Andrade, “a morte inesperada do general René Barrientos, em 27 de abril de 1969, 
num acidente aereo, abriu um vazio politico no regime militar boliviano instalado em 1964, 
ocupado provisoriamente pelo vice-presidente civil Siles Salinas. O golpe do general Ovando 
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acompanhada da crise do nacionalismo revolucionário enquanto ideologia dominante. 

No movimento sindical houve o fortalecimento do sindicalismo revolucionário, que teve 

sua máxima expressão na rápida – mas intensa – experiência da Assembleia 

Popular90 entre 1970 e 1971. Os militares nacionalistas (Ovando Candia e Juan Jose 

Torres) que chegaram ao poder através de golpes de estado não conseguiram 

resolver a crise política.  

 

 

3.4  A ASSEMBLÉIA POPULAR E O PAPEL DOS TRABALHADORES MINEIROS 

 

Com a morte de Barrientos, o vice-presidente Luis Adolfo Siles Salinas assumiu 

a presidência, mas foi deposto meses depois por um golpe militar, em setembro de 

1969. O militar nacionalista Ovando Candia, comandante-em-chefe das Forças 

Armadas e principal aliado de Barrientos no combate à guerrilha “guevarista” em 1967, 

assumiu a presidência. Segundo Lora (1983), “o governo nacionalista de Ovando 

permitiu às massas uma trégua democrática, que foi aproveitada para a rápida 

retomada da movimentação das organizações sindicais” (LORA, 1983, p.208, 

grifo nosso). No primeiro momento, o movimento operário possuia grandes 

expectativas no novo governo militar-nacionalista, mas, estas expectativas foram logo 

dissipadas, pela influência dos setores mais críticos ao governo, como Lechín e o 

POR.  O sindicalismo passou imediatamente a posição de independência e oposição 

ao novo governo. 

No início de outubro de 1970, o país vivia uma profunda instabilidade política e 

uma crescente polarização social; o governo de Ovando Candia não conseguiu 

controlar a situação política, enquanto o movimento operário radicalizava suas 

posições (ANDRADE, 2011). A maior expressão do processo de radicalização e 

polariação política e social se deu a partir da conformação da Assembleia Popular em 

1971.  

Os setores mais reacionários da sociedade boliviana (como os empresários e 

a classe média da região de Santa Cruz de la Sierra) não depositavam nenhuma 

                                                             

em 26 de setembro de 1969 busca retomar as linhas gerais do regime, porem realizando uma 
discreta abertura que busca em ultima analise deter e controlar uma retomada das 
mobilizações sociais sufocadas desde 1964 (ANDRADE, 2011, p.44). 
90 Para um conhecimento mais profundo dessa experiencia ver o livro de Everaldo Oliveira 
Andrade, “Bolivia: Democracia e Revolução. A comuna de La Paz de 1971. (2011). 
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confiança no governo de Ovando e apostavam em uma saída autoritária para resolver 

a crise política. Aproveitando a crise e instabilidade política, o comandante do exército 

Rogelio Miranda tentou um golpe de Estado contra o governo de Ovando Candia. A 

reação contra o golpe foi imediata e ficou conhecida como as “Jornadas de Outubro 

de 1970” que aprofundou a radicalização do movimento operário. Organizou-se o 

Comando Político do Povo e da COB, organismo que antecedeu à Assembleia 

Popular, organizado para enfrentar a tentativa de golpe.  

As mobilizações e, sobretudo, a greve geral convocada pela COB, a partir de 7 

de outubro, impuseram uma derrota ao golpe de Miranda. Após as Jornadas de 

Outubro de 1970, o militar nacionalista Juan José Torres, através de um golpe, 

assumiu a presidência com o respaldo da COB e da grande maioria dos sindicatos. 

Sua primeira medida foi convidar a COB e a FSTMB para participar do governo, em 

reconhecimento ao importante papel que a greve geral teve a favor de sua vitória 

(ZAVALETA, 1987a). 

 

A intervenção das massas a favor de Torres, a convocatória de 
sua direção operária, deu a Torres o governo e lhe permitiu 
derrotar a fração gorila (golpista) e autoritária do exército 
encarnada por Miranda [...]. Torres estava disposto a aceitar uma 
aliança ocasional com a classe operária, para impor-se no seio do 
exército, mas não para constituir um governo revolucionário; para o 
triunfo da ala nacionalista, mas não para a revolução proletária [...]. A 
fração gorila (golpista) se viu obrigada a recuar, mas o caráter burguês 
da instituição acabou alterada por esse fato. Torres por sua vez se 
viu obrigado a admitir a existência politicamente organizada das 
massas, sob sua direção operária (ZAVALETA, 1987a, p.119-120, 
grifo nosso). 

 

Um importante setor do movimento operário, incluindo o PCB, defendeu a 

participação dos trabalhadores no governo de Torres. Depois de uma polêmica 

discussão sobre o tema do co-governo, o Comando Político da COB decidiu rechaçar 

a proposta por dois motivos: primeiro, o oferecimento de apenas um terço do gabinete; 

segundo, a Tese Socialista, aprovada nos Congressos da FSTMB91 e da COB em abril 

                                                             
91 Em abril de 1970, convocou-se o XIV Congresso da FSTMB, que se realizou no distrito 

mineiro de Siglo XX. Cerca de 800 delegados de 77 sindicatos participaram do Congresso, no 
qual os trotskistas do POR obtiveram uma grande influência, mas “as posições de Lechín 
foram compartilhadas pela maioria dos delegados mineiros participantes do congresso”, que, 
“identificaram Ovando como coautor dos massacres e da repressão desatada contra eles, 
assim como do rebaixamento de seus salários” (DUNKERLEY, 2003, p.188). 
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e maio de 1970, tinha um claro conteúdo contra a anterior experiência do co-

governo com o MNR (ZAVALETA, 1987a, p.119-120).  

Neste Congresso foi aprovada uma tese política que mais tarde foi adotada 

pelo IV Congresso da COB, que ocorreu em maio de 1970. A “Tese Socialista”, como 

ficou conhecida, preparou as bases ideológicas e políticas para o surgimento da 

Assembleia Popular, “o fato de que a tese da FSTMB tenha se transformado em 

uma Tese da COB demonstra que o proletariado mineiro está então já em 

condições de impor sua posição a toda a classe” (ZAVALETA, 1988, p.124, grifo 

nosso). Ao comparar o significado da Tese de Pulacayo com a Tese Socialista de 

1970, Zavaleta (1987a) afirma que 

 

Uma coisa é, todavia, o enunciado de uma tese e outra a vida de 
uma tese nas massas. As massas fizeram o contrário do que dizia 
a Tese de Pulacayo, embora a tenha proclamando como sua [...]. 
As mesmas massas tiveram que fracassar apoiando soluções 
burguesas para as tarefas democrático-burguesas. Somente 
depois da grande frustração coletiva que foi a experiência do 
nacionalismo revolucionário, somente depois da ruptura do isolamento 
operário a que deu lugar a fase final da dita experiência, se estava em 
condições de propor um programa socialista que expressara a 
mobilização socialista assim mesmo, dos setores avançados da 
massa. Essa foi a Tese da COB cuja validez é sem dúvida 
incomparavelmente maior à que teve em seu tempo a Tese de 
Pulacayo (ZAVALETA, 1987a, p.137, grifo nosso). 

 

O IV Congresso da COB, de maio de 1970, foi um dos mais importantes e 

polêmicos na história da organização. Os trabalhadores mineiros assumiram posições 

cada vez mais radicalizadas. A tese expressava a necessidade da “independência de 

classe frente ao governo de Ovando” e apontava a “estratégia da luta pelo socialismo”: 

 

Nossa posição frente aos processos democráticos dirigidos pela 
pequena-burguesia não é outra senão manter nossa 
independência de classe, a partir do momento em que ditos 
processos não resolvem o problema nacional e menos ainda as 
contradições de nossa sociedade. A tática da classe operária é 
articulá-los à estratégia final do socialismo. Nosso objetivo é o 
socialismo e nosso método para alcançar tal finalidade histórica é a 
revolução social que nos permitirá transformar o processo nacionalista 
em socialista (IV CONGRESO NACIONAL DE LA COB, 1970 apud 
ZAVALETA, 2011, p.777-778, grifo nosso). 
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Estas posições foram diretamente influenciadas pelas orientações trotskistas 

do POR e são parte da perspectiva programática da Teoria da Revolução 

Permanente92, do revolucionário russo Leon Trotsky, que defendia a articulação e a 

combinação entre as tarefas democráticas nacionais de uma revolução com as tarefas 

propriamente socialistas, como a tomada do poder pela classe operária e a 

expropriação da burguesia.  No capítulo dois, Socialismo e Capitalismo de Estado, em 

seu parágrafo quarto, pode-se perceber nitidamente a influência das ideias 

“trotskistas” no conteúdo da Tese: 

 

A experiência de 1952-1964 nos ensina que uma revolução, para ser 
vitoriosa, não deve ser interrompida, mas continuar até o fim, e 
que o problema decisivo é a questão de saber qual classe 
controla o poder. Não basta a ação insurgente das massas, mas 
definir quem assume a direção dessa insurgência (CENTRAL 
OBRERA BOLIVIANA, 1970, p.4, grifo nosso). 

 

O então secretário executivo da COB, Juan Lechín, apesar de continuar sendo 

o líder indiscutível dos trabalhadores bolivianos, foi duramente criticado no congresso 

por sua posição de apoio aos anteriores governos do MNR, sendo obrigado pelos 

delegados do congresso a fazer uma autocrítica. No Congresso Mineiro, realizado em 

março de 1970, Juan Lechin “teve que sofrer o ultraje de não ser reeleito por 

aclamação popular” (LAZARTE, 1988, p.44). Seu concorrente, Víctor López, 

politicamente independente, foi apoiado pelo POR e por alguns delegados de base do 

PRIN. Lechín ganhou por uma diferença muito pequena e teve de escutar as vaias e 

gritos de muitos delegados que o acusavam de traidor da classe operária (LAZARTE, 

1989).  

Nas eleições da FSTMB, Simon Reyes (PCB), Filemón Escobar (POR) e o 

sindicalista independente Víctor López assumiram os cargos mais importantes depois 

de Lechín. O POR e o PCB saíram muito fortalecidos do Congresso Mineiro. Ambos 

os partidos acordaram construir o Comando Político da Classe Operária, composto 

pelos partidos de esquerda, a COB e pelos principais sindicatos do país (ZAVALETA, 

2011). Entre os anos de 1969 e 1971, houve um desenvolvimento crescente de formas 

de autonomia e independência de classe. 

                                                             
92 Ver Trotsky (1979). 
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No entanto, isso não impediu que a COB oferecesse seu apoio ao governo de 

Torres, sem entrar oficialmente no governo. Esta posição gerou grandes polêmicas 

no interior da organização. Os setores mais críticos, influenciados pelo POR e por 

outras organizações de esquerda como o MIR, defendiam a independência de classe 

frente ao governo, posição que foi ganhando força nos meses seguintes, “[...] as 

massas usaram Torres para expressar-se, mas não por isso sentiram-se 

expressas por Torres e, desta maneira, tendo possibilitado seu triunfo, se 

dedicaram, no entanto, de imediato, à construção de seu próprio poder 

independente” (ZAVALETA, 1987a, p.127, grifo nosso). 

A situação provocou uma polarização crescente da sociedade boliviana. As 

Jornadas de Outubro e a resposta contra o golpe de Rogelio Miranda significaram um 

fortalecimento organizativo, político e ideológico do movimento operário. Nesse 

momento se dá a conformação de um Comando Político93 entre os principais partidos 

de esquerda.  O governo de Juan José Torres se encontrava pressionado pelas forças 

operárias e populares, por um lado, e pelos militares golpistas, por outro. Segundo 

Thomas (2003), em 10 de janeiro de 1971, o coronel Hugo Banzer Suárez, antigo 

Ministro do Comércio e Indústria do governo Ovando Candia, liderou um 

pronunciamento contra Torres, em uma nova tentativa de golpe. Após os 

acontecimentos de 7 de outubro de 1970, o Comando Político construído pela COB 

convocou uma greve geral de grandes proporções, com alta adesão dos 

trabalhadores. 

 

Mais de 3.000 mineiros vieram de Siglo XX, Catavi, Huanuni e San 
José, invadem as ruas de La Paz e se dirigem à Praça Murillo, 
armados com alguns velhos fuzis, mas, sobretudo com dinamites [...] 
É a primeira vez que a centralidade operária se manifesta tão 
exemplarmente desde a morte de Barrientos [...]. Nem bem Torres 
incitou os participantes [os mineiros] a defender a revolução e o 
que ele chamou de o governo dos operários, a massa lhe 
respondeu exigindo peremptoriamente a entrega de armas. À 
promessa de que o Executivo compraria estas armas no futuro, 

                                                             
93 Segundo Andrade (2011) “O Comando Politico da COB e do Povo surgiu no dia 06 de 
outubro de 1970, em uma reunião na Universidade Mayor de San Andres (UMSA), na cidade 
de La Paz. O Comando surge como um braço politico da Central Sindical e destinado a dirigir 
suas ações politicas […] Do Comando Politico da COB participam varios partidos politicos 
agrupados no “Bloco de partidos populares” entre os quais o PDCR, o POR-Massas, o MNR 
( a fração anti-Victor Paz Estensoro), o PCB, o PRIN, o PCML e o grupo Espartaco.O bloco 
emite um documento propondo a ação unitaria contra o imperialismo e o fascismo.( 
ANDRADE, 2011, p. 70). 
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quando o país se desenvolvesse, se retrucou no sentido de que as 
armas eram necessárias no momento e que não era preciso comprá-
las porque existiam em abundância em poder do exército. Neste 
momento se escutaram fortes vaias que impediram o Presidente de 
continuar com seu discurso. Os protestos subiram de tom quando o 
Presidente expressou que, depurado o exército, este se converteria no 
guardião da revolução [...] Parte dos manifestantes mostrou querer 
permanecer na Praça até que efetivamente o governo entregue as 
armas, pois para eles a única garantia da revolução é o fuzil no 
ombro do operário (assim diziam várias consignas). O clamor foi 
unânime: “basta de promessas, queremos armas” (THOMAS, 
2003a, p.16, grifo nosso). 

 

Fotografia 41 - Comemoração do 1° de maio de 1970 na cidade de La Paz 

 

Fonte: Disponível em http://www.la-razon.com/sociedad/Memoria-Bolivia-festejo-mayo-
consolido_0_2262973734.html. Acesso em 03 de dezembro de 2015 

 

 

A comemoração do 1º de maio de 1971 deu impulso à conformação da 

Assembleia Popular. Na cidade de La Paz, as mobilizações alcançaram 50.000 

manifestantes que desfilaram à margem do cortejo oficial. A convocatória do 1° de 

maio de 1971, votada por unanimidade, expressava a radicalização do movimento 

operário: 

 

http://www.la-razon.com/sociedad/Memoria-Bolivia-festejo-mayo-consolido_0_2262973734.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Memoria-Bolivia-festejo-mayo-consolido_0_2262973734.html
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Em declaração de fevereiro de 1971, o Comando Político do Povo se 
transformou na Assembleia Popular, não como uma variante do 
caduco parlamento burguês, mas como órgão de poder da classe 
operária e das massas bolivianas, dando assim expressão 
organizativa e política às tendências revolucionárias mais 
profundas e poderosas que se agitam e se desenvolvem no seio 
do povo (THOMAS, 2003a, p.16, grifo nosso). 

 

Juan Lechín Oquendo, dirigente máximo da COB, anunciou a abertura da 

primeira seção da Assembleia Popular para o dia 22 de junho. Nela, participaram 222 

delegados advindos das organizações operárias, camponesas e populares nacionais: 

 

Na medida em que as formas múltiplas de duplo poder se 
acentuam, se instaura um vácuo de governo, intolerável aos 
olhos da classe dominante. A saída decisiva que desenvolvia seus 
elementos essenciais somente podia inclinar-se num dos dois 
sentidos: ou o estabelecimento de um governo operário-camponês 
sobre a base da Assembleia Popular, ou a restauração sangrenta da 
ordem barrientista (THOMAS, 2003, p.7). 

 

Para analisar e entender a fundo esta experiência, partimos da consideração 

feita por Cajías de la Vega (1995), que demonstra a profundidade que esta experiência 

teve na história do movimento operário boliviano, sendo comparada apenas à 

Revolução de 1952. Os trabalhadores mineiros foram os protagonistas centrais desta 

experiência de autonomia operária, “ a Assembleia Popular de 1971, apesar de 

todas as suas limitações, foi o ponto máximo de um processo de acumulação 

histórica que colocou o movimento mineiro, e junto a ele a esquerda boliviana e 

amplos setores da população, ante à possibilidade de tomar o poder e 

transformar as estruturas (CAJÍAS DE LA VEGA, 1995, p.30, grifo nosso). A 

Assembleia Popular foi a expressão, no campo político, do forte rechaço ao MNR 

(ANDRADE, 2011). O Congresso da COB de maio de 1970 expressava em sua Tese 

esta ruptura: 

 

[...] nós trabalhadores rechaçamos toda possibilidade de retorno 
à experiência negativa do chamado “co-governo” [de 1952 com a 
participação de Lechín], que fechou o caminho da classe operária 
à conquista de todo o poder, e que [se converteu] num 
instrumento de controle e freio da pequena-burguesia sobre os 
trabalhadores (IV CONGRESO NACIONAL DE LA COB, 1970 apud 
ZAVALETA, 2011, p.778, grifo nosso). 
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Como dissemos, os trabalhadores mineiros tiveram um papel central na 

conformação da Assembleia Popular, mas também nas medidas tomadas por esse 

organismo, que muitos consideraram um embrião de poder dual – inclusive superior 

ao poder dual estabelecido pelos operários na Revolução de 1952, por seu caráter 

ideologicamente proletário (ZAVALETA, 1987a): 

 

[...] a Assembleia Popular existiu então, de fato, com caráter de 
soviet e excedeu largamente a experiência de 52. A defesa exitosa 
da supremacia operária dentro da aliança de classes que expressava 
a Assembleia, seu conteúdo ideologicamente proletário desde o 
princípio, a imposição dos setores mais avançados que se deu em seu 
seio, demonstram que se tratava de uma experiência mais profunda 
que a de 1952, ainda que fundada nela. As massas se organizaram 
facilmente em torno à Assembleia porque tinha em mãos a 
memória de ter-se organizado em 1952 em torno do poder da COB 
(ZAVALETA, 1987a, p.120, grifo nosso). 

 

Os delegados da FSTMB, na primeira sessão da Assembleia Popular, 

propuseram uma resolução em que exigia do governo Torres “a coparticipação 

operária majoritária em todas as escalas da produção e do aparato 

administrativo das minas estatizadas” (THOMAS, 2003b, p.7, grifo nosso). Esta 

proposta contrariava a posição do governo do general Torres, que defendia a 

“coparticipação operária paritária no seio da Y.P.F.B (Empresa Estatal de Petróleo 

Boliviana) e da COMIBOL” (THOMAS, 2003b, p.7). 

 

 



167 

 

Figura 4 - Ato inaugural da Assembleia Popular em 1° de maio de 1971.  A Assembleia 

Popular funcionou no Palácio Legislativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Imagem escaneada do livro Bolivia: Democracia e Revolução. A Comuna de La Paz 

de 1971. Autor: Everaldo de Oliveira Andrade. 

 

Para Thomas (2003b), o objetivo do decreto de “coparticipação operária 

paritária” – assinado e publicado em 14 de janeiro de 1971, após uma impactante 

mobilização operária e popular em 11 e 12 de janeiro - é dupla: 

 

Por um lado, o presidente acredita responder à radicalização operária 
de forma demagógica oferecendo às direções sindicais a possibilidade 
de intervir no seio do órgão decisivo das duas empresas nacionais com 
o objetivo de submetê-los às decisões tomadas pelo estado-patrão; 
por outro lado, trata-se de uma tentativa de aumentar, com a mesma 
argumentação, a produtividade das empresas nacionais reduzindo os 
custos de produção, ou seja, achatando a massa salarial dos 
trabalhadores que têm a ilusão de participar na gestão da empresa. A 
proposta encontra eco favorável entre os trabalhadores petroleiros, as 
instâncias dirigentes da Yacimientos Petroliferos Fiscales de Bolivia 
(Y.P.F.B.) e os ex-privados, antigos empregados da GULF. Os 
mineiros a rejeitam. Conserva a lembrança do controle operário 
movimentista imposto por intermédio de Lechín que apontava 
para fazer os trabalhadores acreditarem que eram virtualmente 
proprietários de seu instrumento de produção e os dissuadem 
por isso de lutar pela melhoria imediata de suas condições de 
trabalho. Os limites do mal chamado controle operário instaurado 
a partir de 1952 residiam na extrema burocratização dos 
delegados operários – com seus mandatos não respondendo ao 
chamado de nenhuma instância sindical de base – ou seja, no 
caráter individual e não coletivo do controle, escapando à base e 
apontando à cooptação das direções sindicais por parte do 
governo M.N.R.- patrão (THOMAS, 2003b, p.6, grifo nosso). 
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O rechaço dos mineiros à proposta de Torres aumentou ainda mais a 

radicalização e as mobilizações nas fileiras operárias. O governo estava cada vez 

mais pressionado, de um lado, pelos operários mineiros, do outro, pelos militares. A 

queda do governo era apenas uma questão de tempo. Amplos setores a classe 

trabalhadora, já não respondiam aos chamados do governo, mas à convocação da 

Assembleia Popular, a qual “dispunha de uma indubitável autoridade sobre as 

massas, pelo menos ante seus setores estrategicamente mais importantes. 

Inclusive os setores atrasados lutavam para estar presentes nela e não a 

rejeitavam” (ZAVALETA, 1987a, p.121, grifo nosso).  

Para Thomas (2003b), a proposta da FSTMB representou uma poderosa 

alavanca de mobilização, tanto para os mineiros como para os setores sociais que 

gravitavam ao seu redor. A proposta de coparticipação majoritária nunca pôde entrar 

em vigor e ser aplicada, uma vez que a vitória do golpe militar de 21 de agosto de 

1971 não permitiu. A possibilidade de que a experiência da Assembleia Popular se 

estendesse por todo o país, transformando-se de fato em um poder dual, foi a razão 

de fundo para que a ultradireita promovesse o golpe de Estado, “quando a 

degradação interna de Torres, que era inevitável, devolveu certa unidade mínima 

ao exército, este liquidou aos dois, a Torres e a Assembleia, com um só ataque 

surpresa, em 21 de agosto [de 1971]” (ZAVALETA, 1987a, p.129, grifo nosso): 

 

Tanto de Torres como de Ovando deve-se dizer que foram uma 
tentativa do exército de dar uma saída bonapartista à luta de 
classes, tentativa que fracassou pelas condições estruturais do 
país, que já eram as de uma avançada luta de classes. Quando se 
fracassa a paz entre as classes, se intenta a destruição política da 
classe operária. As condições históricas da Bolívia não eram 
favoráveis para o desenvolvimento burguês nacionalista (ZAVALETA, 
1987a, p.127, grifo nosso). 

 

A Assembleia Popular, apesar de seu abundante “espírito estatal”, apresentava 

uma grande debilidade que seria a base para sua derrota. Para Zavaleta (1987a), a 

Assembleia Popular demorou em agitar a questão do armamento dos trabalhadores, 

produto das vacilações dos setores que dirigiam esse organismo, como o PCB e o 

PRIN. O trágico fim da experiência da Assembleia Popular “foi uma derrota 

significativa das bases fundamentais do sindicalismo revolucionário que, por sua vez, 
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representava o ponto mais alto da acumulação histórica do movimento mineiro” 

(CAJÍAS DE LA VEGA, 2000b, p.31). 

 

Uma vez que o fusível fez curto-circuito pela mobilização e 
independência de classe, lhes incumbe aos setores abertamente 
reacionários das classes dominantes, alinhados com o Estado maior 
em estreita colaboração com os governos de Washington, de Buenos 
Aires, de Assunção e de Brasília, restaurar a estabilidade social para 
restabelecer a hegemonia da burguesia. O putsch [golpe] de agosto 
é, de certa maneira, a resposta e a saída escolhida pelas classes 
dominantes para ordenar a crise aberta pelo processo 
revolucionário boliviano, amenizar a incapacidade de governar e 
canalizar o movimento popular que caracteriza os últimos meses 
do governo torrista (THOMAS, 2003b, p.7, grifo nosso). 

 

A derrota da Assembleia Popular e o golpe de Banzer (1971-1978) “acentuou 

a mudança das orientações da luta dos trabalhadores mineiros até o retorno definitivo 

da democracia em 1980. Além disso, obrigou a abandonar momentaneamente seus 

tradicionais métodos de luta optando por outros de caráter marcadamente defensivo” 

(CAJÍAS DE LA VEGA, 2001, p.648).  

A Assembleia Popular de 1971 foi a mais importante e conhecida experiência 

de independência de classe e autonomia operária que surgiu no curso das lutas 

sociais na Bolívia, e talvez a mais importante na história da classe operária latino-

americana (ANDRADE, 2011). Os anos da ditadura de Hugo Banzer (1971-1978) 

foram marcados por um refluxo do movimento sindical, mas não significaram uma 

derrota histórica, tendo em vista que os mineiros voltariam a cumprir um papel de 

protagonismo na derrubada da ditadura militar em 1982 e nas conhecidas Jornadas 

de Março de 1985.  

A crise e as profundas mudanças no sindicalismo mineiro começaram 

centralmente a partir das sucessivas derrotas e desmoralizações durante o governo 

de Siles Suazo, da coalizão de centro esquerda, conhecida como UDP (1982-1985), 

sobretudo a partir da derrota das Jornadas de Março de 1985, que abriram o caminho 

para o neoliberalismo, a través da aplicação do Decreto 21.06094, em 29 de agosto de 

1986, durante o governo de Paz Estensoro.  

                                                             
94 Segundo Magdalena Cajias, que entre os anos de 1985 e 1986 desenvolveu atividades 
academicas sobre os trabalhadores mineiros “De acordo com fontes da COMIBOL, depois de 
um ano de aplicaçaõ do decreto 21060, de um total de 27.566 trabalhadores que até agosto 
de 1985 haviam pertencido a essa empresa estatal, só restavam 10.545. Para agosto de 1987, 
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3.5 AS DITADURAS MILITARES E A LUTA DOS MINEIROS PELA 

REDEMOCRATIZAÇÃO  

 

O regime ditatorial de Hugo Banzer Suárez durou aproximadamente sete anos. 

Durante seu governo, se aplicou uma dura política econômica contra os trabalhadores, 

os camponeses e os setores populares. As medidas econômicas de Banzer estiveram 

a serviço dos investimentos oferecidos pelo FMI, que, em 1972, havia emprestado 24 

milhões de dólares à Bolívia. Em troca, este organismo financeiro exigia a 

desvalorização da moeda boliviana em 67%, o que significava um aumento brutal do 

custo de vida (DUNKERLEY, 2003). 

Atendendo às imposições do FMI, em 1974, o governo implementou uma série 

de decretos que eliminavam importantes subsídios estatais a produtos básicos. A 

inflação estava em alta e, ainda que de maneira atomizada e sem suas principais 

lideranças sindicais, os trabalhadores voltaram às ruas contra a carestia. Os 

trabalhadores das fábricas de La Paz estiveram à frente das manifestações, que foram 

duramente reprimidas pelo exército. A entrada do movimento camponês no cenário 

político radicalizou os protestos, intensificando os bloqueios e as barricadas. A 

repressão às manifestações resultou em um banho de sangue, deixando cerca de 200 

mortos95(DUNKERLEY, 2003). 

A combinação entre as lutas de 1974 e a exaustão do modelo econômico, como 

parte da crise econômica internacional de 1973, abriu novas perspectivas de 

recuperação do movimento operário. A partir de 1975, o sindicalismo mineiro iniciou 

um processo de lenta recuperação e fortalecimento. Neste ano, os distritos mineiros 

de Siglo XX e Cataví protagonizaram a primeira greve mineira desde o golpe de 1971, 

com duração de 15 dias. Os mineiros exigiram a devolução das rádios mineiras que 

                                                             

segundo um estudo de SEPAS, os demitidos alcançavam 24.078, dos quais 
aproximadamente 2.650 correspondiam a mineração privada e os demais as minas estatais 
de Catavi, Quechisla, Colquiri, Huanuni, Unifi cada, San José, Caracoles, Viloco, Santa Fé, 
Bolívar, Colquechaca, Matilde, Kami, Bolsa Negra, Ferro Corp., Pulacayo, Río Yura, 
Metalurgia Oruro, Plantas de Volatilización de La Palca y Machacamarca, y a las Ofi cinas 
Central La Paz, Central Oruro, Agencia Cochabamba, Agencia Uyuni, Agencia Antofagasta e 
Agencia Mollendo ( CAJIAS DE LA VEGA, 2010, p.72). 

95 O “Massacre do Valle”, como ficou conhecido, marcou a abertura de uma nova etapa no 
movimento camponês boliviano: após o massacre, observou-se uma ruptura simbólica com o 
pacto militar-camponês e o surgimento de organizações camponesas independentes (SOTO, 
1994). 
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tinham sido fechadas pelo governo de Banzer. A greve foi dirigida pelos Comitês de 

Base, com forte presença dos militantes do POR, PCB e MIR (ZAPATA, 1980). 

A vitória desta mobilização estimulou novas mobilizações, agora por melhores 

salários. Um novo processo de reorganização ocorria entre os mineiros. Os dirigentes 

sindicais exilados começaram a voltar clandestinamente ao país, em um momento 

onde os sindicatos eram dirigidos por “coordenadores” indicados pela ditadura. Em 

maio de 1976, em pleno regime militar, os mineiros organizaram um congresso 

sindical cujas principais reivindicações foram o aumento salarial, a anistia geral e 

irrestrita, restituição ao seu trabalho de todos os operários demitidos por causas 

político-sindicais, a legalização das organizações sindicais e a retirada do exército dos 

centros mineiros. 

 

O Congresso Mineiro de Corocoro se realizou conforme se tinha 
programado e o país todo seguiu suas deliberações com atenção. 
Os grupos de esquerda realizaram livremente sua propaganda como 
se estivessem movendo-se num período de validade ilimitada das 
garantias constitucionais. O simples fato de ocorrer a reunião 
constituiu uma vitória importante sobre o governo ditatorial e 
imediatamente tonificou todo o movimento operário e popular (LORA, 
1983, p. 212). 

 

Um mês depois de realizado o congresso mineiro, os bolivianos receberam a 

notícia do assassinato do ex-presidente Juan José Torres em Buenos Aires. A morte 

do ex presidente foi orquestrada pela Operação Condor 96 . Este fato teve uma 

                                                             
96 A Operação Condor (também conhecida como Carcará, no Brasil) foi uma aliança político-
militar entre os vários regimes militares da América do 
Sul — Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai com a CIA dos Estados 
Unidos, levada a cabo nas décadas de 1970 e 1980 — criada com o objetivo de coordenar a 
repressão a opositores dessas ditaduras, eliminar líderes de esquerda instalados nos países 
do Cone Sul e para reagir à OLAS,[2] (Organização Latino-Americana de Solidariedade), 
criada por Fidel Castro [...] A operação, liderada por militares da América Latina, foi batizada 
com o nome do condor, abutre típico dos Andes que se alimenta de carniça, como os urubus. 
Os países participantes foram o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, e o Chile. O 
governo do general Hugo Banzer na Bolívia também colaborou. A ação foi conjunta e o 
governo norte-americano dela tinha conhecimento, conforme demonstram documentos 
secretos divulgados pelo Departamento de Estado em 2001 […] A função principal era 
eliminar qualquer grupo de oposição aos regimes militares vigentes nestes países, fossem 
movimentos revolucionários armados como Tupamaros no Uruguai, Montoneros na 
Argentina, MIR no Chile, ALN no Brasil, ou mesmo lideranças políticas civis e militares como 
os casos de Orlando Letelier ou Carlos Prats. O primeiro passo da Operação Condor foi 
executar a imediata unificação de esforços de todos os aparatos repressivos dos países 
participantes (Fonte: Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carcar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964-1985)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Junta_militar_da_Argentina
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repercussão imediata na população boliviana, “a morte deste caudilho popular foi 

imediatamente relacionada à Banzer e agudizou uma situação por si só tensa” 

(DUNKERLEY, 2003, p.284). No distrito mineiro de Siglo XX, houve uma grande 

manifestação em memoria à Juan José Torres. A partir de então, o regime voltou a 

reprimir e perseguir violentamente os dirigentes sindicais. Os cargos da FSTMB, que 

haviam sido recuperados pelos trabalhadores mineiros, voltaram a ser indicados pelos 

militares. O governo militar promoveu a prisão e o exílio de seis dirigentes nacionais 

da FSTMB.  

Frente ao recrudescimento da repressão, os mineiros de Siglo XX decretaram 

a greve por tempo indeterminado. No entanto, “a retenção de alimentos e a presença 

das tropas desgastaram a resistência nas minas menores, onde pela falta de 

coordenação ou liderança nacional, os mineiros começaram a retornar ao trabalho 

após duas semanas. Em Siglo XX se manteve a greve por 25 dias como uma prova 

desigual de força” (DUNKERLEY, 2003, p.284). 

O exército ocupou todos os centros mineiros e a repressão deixou dois mineiros 

mortos. Apesar de derrotada, a mobilização dos mineiros foi uma clara demonstração 

de força e recuperação parcial do sindicalismo mineiro (ZAPATA, 1980). Na segunda 

metade de 1977, houve uma retomada das lutas e organização de base dos 

trabalhadores mineiros, como afirma Lora, “se estava operando um imperceptível 

processo molecular de concentração de forças nas camadas mais profundas do 

movimento operário, indispensável para tornar possível uma nova arremetida” 

(LORA, 1983, p.214, grifo nosso). 

A combinação de três grandes fatores acelerou a crise do regime militar: a 

exaustão econômica do país, a pressão do imperialismo norte-americano por 

liberdades democráticas, durante o governo Carter, e o ascenso do movimento 

operário organizado. A greve de fome iniciada por quatro mulheres, todas esposas de 

sindicalistas mineiros presos e perseguidos, sob a liderança de Domitila Chungara97, 

precipitou o colapso da ditadura.  

                                                             

https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Condor. Acesso em 21 de fevereiro 
de 2016).  

97 Para Cecilia Toledo, “Domilita Barrios de Chungara, que foi uma das mais importantes 
ativistas da Bolívia, faleceu no dia 7 de março em Cochabamba, na casa humilde em que 
viveu toda a sua vida. Domitila tinha 75 anos e morreu de câncer no pulmão. Ela foi a principal 
líder das donas de casa da mina de estanho Siglo XX que no final dos anos 70 fizeram uma 
greve de fome de dez dias e obrigaram a temida ditadura do general Hugo Banzer a voltar 
atrás e libertar quase uma centena de trabalhadores mineiros, presos por lutarem por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Condor
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A greve de fome ganhou apoio popular e rapidamente se estendeu a todo o 

país, alcançando mais de 1500. As quatro mulheres se instalaram no Arcebispado de 

La Paz, apresentando as seguintes reivindicações: anistia general e irrestrita; 

readmissão dos trabalhadores demitidos por questões políticas; funcionamento das 

organizações sindicais; e retirada do exército dos centros mineiros (DUNKERLEY, 

2003). 

O governo, pressionado pelas mobilizações, recorreu à repressão violenta, com 

intervenção militar nos piquetes de greve em 17 de janeiro de 1978. No entanto, a 

medida desesperada da ditadura potencializou ainda mais o movimento. As imagens 

de militares reprimindo pessoas débeis, enfraquecidas pela fome, era uma 

demonstração de extrema debilidade do regime. Para Dunkerley (2003, p.295), “esta 

greve de fome foi o fator decisivo para pôr fim ao banzerato e assentar as bases 

da mobilização que se deu ao longo do período seguinte”. O regime tinha perdido 

sua legitimidade. Apesar de seguir no poder, Banzer foi obrigado a atender todas as 

reivindicações dos grevistas, exceto a de retirar o exército das minas.  

O regime buscava sobreviver até às eleições presidenciais programadas para 

julho de 1978. No interior do movimento operário e dos partidos de esquerda, se 

formaram duas frentes políticas para disputar as eleições presidenciais. Ambos os 

agrupamentos eram fortemente vinculados à classe operária e faziam oposição à 

ditadura: a Unidade Democrática e Popular (UDP) e a Frente Revolucionária de 

Esquerda (FRI).  O ponto de convergência para a conformação da UDP foi a figura de 

Hernán Siles Suazo, líder do MNRI, uma nova agrupação política que surgiu de uma 

ruptura do MNR. Essa frente eleitoral de centro-esquerda era composta pelo PCB, 

MIR e o MRTK (Movimento Revolucionário Tupak Katari), movimento indígena-

camponês liderado pelo dirigente Genaro Flores.  

A FRI, esteve conformada pelo PRIN, cujo principal dirigente era Juan Lechín, 

o PCML (Partido Comunista Marxista-Leninista) e o grupo Vanguarda Comunista, 

                                                             

melhores salários. Dessa luta surgiu o Comitê de Donas de Casa da Mina Siglo XX e projetou 
a figura de Domitila em todo o mundo. Desde então, cumpriu um papel de destaque nas lutas 
pelos direitos das mulheres e participou como representante das trabalhadoras na Tribuna do 
Ano Internacional da Mulher reunida no México em 1975.  Liderava as mulheres das minas 
na luta pelo controle do abastecimento das chamadas “pulperías”, os armazéns nos quais os 
mineiros compravam os alimentos. Domitila também ficou conhecida por falar na poderosa 
rede de rádios mineiras, chamando os trabalhadores e trabalhadoras a lutar por uma vida 
digna e contra os temidos coronéis e generais que dominavam o país” (Fonte: Disponivel em 
http://cspconlutas.org.br/2012/03/o-adeus-a-ativista-boliviana-domitila-barrios/. Acesso em 17 
de fevereiro de 2016. 

http://cspconlutas.org.br/2012/03/o-adeus-a-ativista-boliviana-domitila-barrios/
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liderado pelo mineiro de orientação trotskista Filemón Escobar, que havia rompido 

com o POR. As eleições foram marcadas por manifestações explícitas de fraude a 

favor de Juan Pereda, candidato de Banzer (DUNKERLEY, 2003), “ [...] a fraude foi 

tão flagrante que fracassou em seu próprio propósito. A FSTMB ameaçou com uma 

greve geral se não se investigasse; o PDC, o MNRH e a UDP acordaram não 

reconhecer o resultado das eleições e Siles (UDP) embarcou em sua tradicional greve 

de fome” (DUNKERLEY, 2003, p.300). 

Uma Comissão Internacional de Observadores publicou um documento onde 

provou que as eleições que deram a vitória à Pereda foram fraudulentas. Frente à 

incerteza política sobre o resultado eleitoral e sem o respaldo de Hugo Banzer, Juan 

Pereda decidiu recorrer aos quartéis. Com o pretexto de “combater o comunismo 

internacional”, Pereda buscou perpetuar o regime militar instaurado por Banzer em 

agosto de 1971, “no entanto, nem as condições externas, nem as internas eram 

propícias para um continuísmo” (DUNKERLEY, 2003, p.308). 

O departamento de estado norte-americano “incitou Pereda a tomar medidas 

imediatas para reestabelecer um processo genuíno de desenvolvimento democrático” 

(DUNKERLEY, 2003, p.308) e a FSTMB realizou uma paralização de 48 horas contra 

a fraude. As frentes eleitorais exigiam novas eleições para junho de 1979. A UDP 

convocou a população a organizar um massivo protesto em 24 de novembro de 1978, 

para exigir eleições no primeiro semestre de 1979. 

Diante da enorme pressão popular um setor do exército, dirigido pelo general 

David Padilla – líder de um grupo que buscava “institucionalizar a democracia” – 

aproveitou a mobilização de 24 de novembro e destituiu Juan Pereda. O novo golpe 

teve o respaldo das forças “progressistas” e de esquerda. O objetivo de Padilha era 

preparar as eleições para julho de 1979, recuperar o prestígio das Forças Armadas e 

evitar que os militares fossem julgados por seus crimes anteriores. O golpe foi visto 

como um pacto entre um setor do exército e a UDP. 

Em maio de 1979, a COB realizou seu V Congresso – nove anos após o último. 

O principal debate político no Congresso se deu em torno à relação da COB com a 

UDP. Um tema polêmico, pelo fato de que as principais forças políticas de esquerda 

se encontravam em trincheiras distintas nas eleições programadas para julho de 1979. 

Os militantes dos principais partidos de esquerda presentes no congresso da COB 

assumiram posicionamentos diferentes frente as eleições.  
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O PCB e o MIR apoiavam Siles Suazo, o PS tinha como candidato Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, o PCML apoiava Víctor Paz Estensoro, o PRIN de Lechín não 

tinha candidato e o POR fazia campanha pelo voto nulo. Após acaloradas discussões 

se aprovou uma resolução “que reiterava a independência da COB em relação a 

toda corrente política, um revés aos seguidores da UDP que buscaram o 

alinhamento do organismo sindical com sua frente” (DUNKERLEY, 2003, p.314). 

 

As discussões na Comissão Política e logo o debate no congresso, 
estiveram marcadas tanto pelo processo democrático como pelo 
processo eleitoral em curso. Em primeiro lugar, esta comissão 
analisou treze documentos propostos, e adotou aquele apresentado 
pelos mineiros [...]. O segundo ponto foi a declaração política referente 
à situação atual. A discussão desta declaração durou sete horas. O 
ponto mais controverso foi o parágrafo que aludia à UDP 
apresentando-a “como alternativa para avançar pela trilha da 
independência nacional, em uma perspectiva anti-imperialista e 
antifeudal”. O parágrafo foi rejeitado em nome da independência 
política do movimento operário (LAZARTE, 1989, p.64-65, grifo 
nosso). 

 

Nas eleições de julho de 1979, os dois candidatos mais votados não 

alcançaram a maioria dos votos. Siles Zuazo, candidato da UDP, havia sido o mais 

votado, mas não obteve a maioria no congresso. Um setor do exército e da classe 

dominante vinculada aos grandes proprietarios de terra de Santa Cruz, temia um 

futuro governo da UDP, com a presença do Partido Comunista. Nos quarteis se 

disseminava rumores de que se preparava um golpe caso a UDP triunfasse nas 

eleições. O impasse durou uma semana e resolveu-se entregar de maneira interina a 

presidência do país a Walter Guevara Arce, presidente do senado e membro do MNR 

(A), partido vinculado ao líder Paz Estensoro. O compromisso entre os principais 

partidos era convocar novas eleições para junho de 1980. 

O governo de Guevara Arce, extremamente débil, durou apenas três meses. O 

presidente interino foi derrubado por outro golpe militar, dirigido por Natusch Busch, 

em 1° de novembro de 1979, “desta vez para deter o ascenso popular que clamava 

nas ruas por uma solução para a crise econômica e a aplicação do Plano de 

Emergência Nacional proposto pela COB” (CAJÍAS DE LA VEGA, 2010a, p.42-43). 

Os tanques cercaram o Palácio Quemado (sede do governo) e os soldados ocuparam 

o centro de La Paz, provocando uma brutal repressão, “mais de 200 pessoas 

morreram, 125 desapareceram e outras 200 foram feridas. Morreram tantos bolivianos 
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sob o regime de catorze dias de Natusch quanto nos sete anos de governo de Banzer” 

(DUNKERLEY, 2003, p.326).  

Em resposta ao golpe, a COB decretou a greve geral por tempo indeterminado, 

que foi acatada de maneira disciplinada em todo o país. Depois de 15 dias de 

enfrentamentos e resistência popular, o golpe foi finalmente derrotado. Os mineiros 

haviam cumprido um papel fundamental nas mobilizações que derrubaram Natusch 

Busch. Nas minas, a greve geral foi acatada pela maioria absoluta das bases da 

FSTMB. No campo, seguindo as instruções da CSUTCB (Confederação Sindical 

Única dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia) paralisou-se o trabalho em várias 

regiões. O povo espontaneamente levantou barricadas nas ruas.  

A derrota de Natusch Busch não significou o fim da instabilidade política. A 

presidente da Câmara de Deputados, Lidia Gueiler (deputada pelo MNR-A de Paz 

Estensoro), foi indicada presidente interina até as eleições de 1980. A estrutura das 

Forças Armadas se manteve intocada e os militares golpistas continuaram exercendo 

suas funções impunemente. O novo governo era ainda mais débil que o anterior e não 

possuía a legitimidade do voto popular. Nesse momento, a Bolívia se encontrava em 

uma crescente crise econômica. Segundo Dunkerley,  

 

Durante anos não houve uma política coerente para administrar a 
dívida externa que naquele momento excedia os três bilhões de 
dólares; a produção agrícola, mineira e petroleira havia caído em 5,5% 
desde 1976, as reservas de divisas se reduziram de 3.047 bilhões de 
pesos bolivianos a 1.226 bilhões no mesmo período, em tanto que o 
gasto público seguiu aumentando de 8.988 bilhões de pesos 
bolivianos em 1976 a uma cifra estimada em 17 bilhões em 1979. Se 
previa que a cifra negativa de crescimento global para 1979 seria a 
mais alta em 1980; por tanto, quando a senhora Gueiler assumiu o 
poder, seu governo não contava com fundos suficientes para pagar os 
salários estatais e os custos do mês de dezembro (DUNKERLEY, 
2003, p.332). 

  

O governo de Lidia Gueiler esteve todo o tempo refém do FMI (Fundo Monetário 

Internacional), e apelava a medidas cada vez mais impopulares para conter a inflação, 

como o corte de gastos sociais e a desvalorização da moeda – ambas medidas 

buscavam garantir os compromissos de pagamento da dívida externa. Estas medidas 

foram imediatamente rejeitadas, sobretudo pelos camponeses. O incremento de 120% 

no preço da gasolina ocasionou mobilizações e bloqueios nas principais rodovias do 

país. O pacote econômico não foi respondido imediatamente com mobilizações no 
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setor operário, uma vez que a direção da COB considerava que a mobilização dos 

trabalhadores contra as medidas de Gueiler poderia pôr em “perigo o débil regime 

democrático”. 

 

Ao tomar esta linha, os dirigentes da COB não somente se 
comprometiam, eles mesmos e seus membros com a trilha 
eleitoreira, mas também se abstiveram consciente ou 
inconscientemente de aproveitar uma oportunidade sem igual 
para lançar um ataque importante contra o sistema econômico 
vigente, que estava ainda mais vulnerável que nos primórdios de 
1971. Frente a um exército dividido e desmoralizado e ante uma 
administração muito pouco representativa e demasiadamente 
amedrontada, a decisão de seguir o exemplo dos camponeses quase 
com certeza haveria originado uma crise política profunda e aberto a 
possibilidade de ver realizados muitos dos objetivos da Tese 
[Socialista] da COB de 1970 (DUNKERLEY, 2003, p.337, grifo nosso). 

 

Neste momento, a FSTMB passou a ser dirigida majoritariamente pelo PCB e 

o MIR, que eram parte da UDP. Ambos os partidos subordinavam a ação direta dos 

trabalhadores à estratégia eleitoral. No XVIII Congresso da FSTMB, realizado no 

distrito mineiro de Telamayu, em abril de 1980, esses partidos conseguiram a maioria 

do Comitê Executivo da FSTMB. O eixo de sua plataforma política era a defesa do 

processo democrático e o apoio à UDP nas eleições programadas para este ano. 

 

As conclusões do Congresso de Telamayu foram a expressão do 
estado político mais geral da classe operária durante os meses prévios 
às eleições que eram consideradas como a última oportunidade de 
garantir uma democracia parlamentar. A UDP continuou sendo a 
frente mais popular, mas não conseguiu ganhar o respaldo formal 
do movimento sindical a suas colocações e foi gravemente 
derrotada em diversos temas (DUNKERLEY, 2003, p.337, grifo 
nosso). 

 

As forças políticas se articulavam para as novas eleições presidenciais 

anunciadas para 29 de junho de 1980. Lechín havia retirado sua candidatura em apoio 

à UDP. Enquanto os principais partidos estavam submersos no ambiente eleitoral, os 

militares ligados à García Mesa e Arce Gómez preparavam outro golpe (ambos 

haviam sido cúmplices do golpe de Natusch e mantinham fortes vínculos com o 

governo de Lidia Gueiler). García Mesa continuou como chefe do Colégio Militar e 

Arce Gómez foi ratificado como chefe da Inteligência das Forças Armadas.   
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Em 21 de março de 1980, o padre Luis Espinal, que havia publicado várias 

denúncias contra Banzer e os torturadores, foi assassinado a mando de Arce Gómez. 

Os militares golpistas possuíam uma lista de personalidades e militantes de esquerda 

que estavam marcados para morrer (LASERNA, 1985).  

As eleições aconteceram sem maiores problemas e os resultados deram 

novamente a vitória à UDP, de Siles Suazo. Os principais concorrentes, o ex-militar 

Hugo Banzer e Paz Estensoro, reconheceram a vitória eleitoral da UDP, que seria 

empossada em 6 de agosto de 1980. Mas, em 17 de julho ocorreu mais um golpe de 

Estado contrariando os planos norte-americanos de institucionalizar uma democracia 

representativa na Bolívia (DUNKERLEY, 2003).   

 
Fotografia 42 - 17 de julho de 1980: Reunião na sede da COB do Conselho Nacional de 

Defesa da Democracia (Conade). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Disponível em http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-
imagenes_5_1702679724.html. Acesso em 03 de dezembro de 2015. Ao centro da foto se 
encontra Juan Lechin Oquendo secretário executivo da COB e da FSTMB. A reunião se 
pronuncia contra os golpistas; minutos depois, a Central Operaria Boliviana (COB) seria 
tomada pelos paramilitares, sendo assassinado o líder do Partido Socialista Marcelo Quiroga 
Santa Cruz (O primeiro sentado à direita de braços cruzados). 

 

Alguns elementos motivaram o golpe de 17 de julho de 1980, entre eles 

estavam a vitória da UDP nas eleições e a necessidade de liquidar o processo judicial 

contra Banzer e as Forças Armadas que ocorria no Congresso. O golpe também 

pretendeu preservar o rentável negócio da produção e comercialização de cocaína, 

onde estavam involucrados Garcia Mesa e Arce Gomez (DUNKERLEY, 2003). A 

repressão desatada pelo golpe foi uma das mais brutais na história boliviana. Quando 

foi conhecido o golpe, o CONADE (Conselho Nacional em Defesa da Democracia) 

http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-imagenes_5_1702679724.html
http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-imagenes_5_1702679724.html
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convocou uma reunião na sede da COB para preparar a resistência através da 

proposta de organizar uma greve geral. A matança começou quando se estavam 

lendo as resoluções da reunião.  

 

Os golpistas atacaram a sede da COB, assassinando o dirigente do 
Partido Socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, o sindicalista 
Gualberto Vega e o militante trotskista Carlos Flores. Dezenas de 
sindicalistas reunidos na sede da COB foram presos. A greve geral 
decretada pela COB não havia sido contundente e fracassou quando 
Juan Lechín pediu que se suspendessem as mobilizações e a 
resistência civil. Os trabalhadores mineiros resistiram à suspensão 
das mobilizações, mas a repressão violenta chegou aos 
acampamentos mais importantes. Dezenas de mineiros foram 
assassinados nos distritos de Siglo XX, Huanuni, Caracoles e 
Viloco (LASERNA, 1985, grifo nosso). 

 

Nos distritos mineiros de Caracoles e Viloco, as tropas militares organizaram 

um verdadeiro massacre, pondo fim ao último foco de resistência ao golpe. A vitória 

dos militares golpistas não significou o fim da crise política e económica que assolava 

o país. A crise econômica se expressava em uma profunda crise fiscal do Estado98, 

agravada pela queda da produção e dos preços das exportações, em particular do 

estanho, no mercado mundial. 

 

A velocidade com que as forças paramilitares da junta conseguiram 
tomar posse dos centros urbanos e reduzir a resistência contrastou 
com a ampla e difícil campanha militar para pôr as minas sob o 
controle do governo. Isso tomou duas semanas inteiras e ainda que 
finalmente tenha conseguido seu objetivo com um envio de tropas sem 
precedentes e uma brutalidade extrema, logo ficou evidente que seu 
êxito foi somente parcial no sentido de que o espírito dos mineiros não 
se quebrou [...]. Uma vez que estava claro que nenhum dos 
principais acampamentos haveria de escutar o convite de Lechín 
de suspender a greve, as guarnições locais se prepararam para 
ocupá-las [...]. A resistência foi particularmente feroz nas minas 
circundantes a Potosí, especialmente no distrito mineiro de Santa Ana, 
onde em duas ocasiões o exército foi obrigado a retirar-se e, quando 
finalmente conseguiu entrar, se encontrou frente a uma parede 
humana de mulheres e crianças que custodiavam o prédio do 

                                                             
98 Segundo Laserna, “ O produto interno bruto, cujo ritmode crescimento havia começado a 
cair em 1977, começou a contrair em 1981, diminuindo 9,1% em 1982 e 7,3% em 1983. 
Depois de haver chegado a exportar 11 milhoes de barris de petroleo em 1973, a produção 
caiu impedindo toda exportação desde 1980 e obrigando a YPFB a incrementar esforços para 
exportar gás natural, ainda que ao custo de ceder suas rservas às companhias internacionais 
que operam no país. Os preços do estanho, cobre, bismuto, Wolfram, antimonio e prata caíam 
no mercadio internacional (LASERNA, 1985, p.218). 



180 

 

sindicato, que ainda resguardava a estação de rádio. Produziram-se 
cenas similares em Huanuni, se fez retroceder os jovens recrutas com 
rifles antigos e estouros de dinamite, sendo necessário o emprego da 
Força Aérea para bombardear a estação de rádio e reforçar o cerco 
do exército [...]. Huanuni se manteve firme durante cinco dias, 
impedindo o acesso a Siglo XX-Catavi e semeando uma 
considerável desmoralização nas tropas compostas em grande 
parte por gente da região (DUNKERLEY, 2003, p.358, grifo nosso). 

 

Os militares golpistas não foram respaldados pelo conjunto da classe 

dominante boliviana, como aconteceu com o golpe de Banzer em 1971. O regime 

estava completamente desprestigiado por seus vínculos com o narcotráfico 99 , a 

corrupção aberta, os abusos aos direitos humanos e a crise econômica, que afetava 

duramente o país. Outro elemento importante foi a oposição dos EUA, que apostava 

em uma saída “democrática” e respaldava a posse da UDP de Siles Suazo para 

resolver a crise e controlar o movimento operário. A instabilidade política fez com que 

o governo de García Meza se prolongasse por apenas um ano e alguns dias. Em 

agosto de 1981, Meza foi destituído da presidência e em seu lugar assumiu o 

comandante do exército, o General Celso Torrelio Villa, que havia sido designado pelo 

próprio García Meza. A queda de García Meza: 

 

[...] se acelerou no início de 1981, esteve sustentada sempre e muitas 
vezes provocada diretamente pelo problema da cocaína, mas 
certamente também foi resultado de fatores mais familiares: a 
resistência da classe operária, descontentamento regional, 
sentimento antimilitarista generalizado e uma espiral 
descendente da economia que parecia não ter fim (DUNKERLEY, 
2003, p.392, grifo nosso). 

                                                             
99 Segundo Chiavenato, “Começam a surgir as primeiras acusações sobre o trafico de cocaina 
pelos militares. Alguns jornais norte-americanos atribuem o golpe ao medo dos militares 
envolvidos no tráfico de uma investigação que possivelmente seria feita por Siles Suazo, se 
ele vencesse as eleiçoes. O famoso “Mosca” Monroy foi apontado pela propria imprensa 
boliviana, antes do golpe, de ser a ligação entre a máfia e os grupos paramilitares que 
estariam envolvidos no tráfico. Segundo a revista De Frente, o tráfico atinge entre 500 milhões 
e 1 bilhão de dólares por ano e se realiza através de quarenta pequenos aeroportos na região 
de Santa Cruz de la Sierra. O chefe de operações do trafico foi identificado pela Newsweek 
(revista norte-americana) no major Rady Landivar, do exército boliviano. Assessores 
importantes do general Banzer foram apontados como traficantes. Entre eles Norberto 
Salomon, que foi pego em Miami com 750kg de cocaína no seu avião particular. O Washington 
Post foi além e afirmou que o principal motivo para o golpe foi o medo dos generais perderem 
o controle sobr eo trafico de cocaina. Para o Washington Post o trafico gerava 1 bilhão de 
dolares anualmente, que nos EUA se transformam em 10 bilhoes. [...] Ao mesmo tempo 
denuncia-se que as armas usadas no golpe de 17 de julho foram fornecidas por mafiosos do 
trafico de cocaina aos paramilitares” (CHIAVANETO, 1981, p.286) 
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A insatisfação da classe operária era crescente, sobretudo quando o governo 

de García Meza, no início de 1981, tomou uma série de medidas para controlar a crise 

fiscal do Estado, como o congelamento de todos os salários e a redução dos 

subsídios. Além disso, o pacote econômico de 9 de janeiro de 1981 aumentava o 

preço de uma série de produtos como a gasolina, provocando uma espiral inflacionária 

no país. O aumento do custo de vida impactou duramente a economia operária e 

popular.  

Os trabalhadores do país ingressaram em uma paralização de 48 horas em 

rechaço ao pacote econômico. Era uma clara demonstração de força da classe 

operária contra o governo, que se recusou a reprimir os manifestantes. A partir de 

então, a ditadura entrou em um processo acelerado de decomposição (LASERNA, 

1985). Frente ao aumento da insatisfação popular e sem o respaldo da burguesia local 

e dos EUA, o governo de Celso Torrelio teve que ceder. Como assinala Cajías de la 

Vega (2001), a greve de 20 dias dos mineiros de Huanuni, em novembro de 1981, foi 

decisiva para o retorno da democracia. O medo em relação ao regime mais sangrento 

da história boliviana havia desaparecido  

 

Os trabalhadores de Huanuni determinaram em uma assembleia 
geral de 14 de outubro desse ano [1981] colocar em 
funcionamento seu sindicato [...]. Dessa maneira Huanuni deu um 
exemplo importantíssimo aos demais setores laborais 
interessados também em pôr novamente em funcionamento suas 
organizações sindicais. Mas o governo não aceitou a decisão, 
motivo pelo qual um mês despois os mineiros de Huanuni declararam 
uma das greves mais importantes de sua história, que não somente 
teria repercussões para o conjunto do movimento mineiro, mas para 
todo o país. Esta se iniciou em 15 de novembro com uma paralização 
de 48 horas, que se ampliou a outras 48 horas mais, até que 
finalmente se converteu em greve geral por tempo indeterminado 
(CAJÍAS DE LA VEGA, 2010a, p.50-51, grifo nosso). 

 

A greve de Huanuni foi recebida com entusiasmo pelos demais setores. Os 

mineiros receberam a solidariedade da CSUTCB e dos trabalhadores fabris. A partir 

de 23 de novembro, a greve geral por tempo indeterminado se estendeu a outros 

distritos mineiros, como Siglo XX, Catavi e San José. A vitória mineira se refletia nas 

cidades.  Uma poderosa mobilização universitária desencadeou uma greve de fome 

de mais de mil estudantes e reconquistou a autonomia universitária e o co-governo 
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docente-estudantil nas Universidades. Era o começo de um ascenso da classe 

operária e dos setores populares que levou à derrubada definitiva da ditadura.  

Os temas centrais que mobilizaram os trabalhadores foram: a busca por 

organizar sindicatos independentes, o aumento de salários e a anistia.  O governo foi 

obrigado a retroceder em 26 de novembro, aceitando as principais reivindicações dos 

mineiros, “[...], mas a luta continuava e imediatamente depois de concluído o 

conflito, o sindicato de Huanuni começou a pressionar o governo para o 

cumprimento do acordo, obrigando a conformação de comissões para seu 

seguimento” (CAJÍAS DE LA VEGA, 2010a, p.53, grifo nosso).  

Os mineiros estavam dispostos a radicalizar as medidas de pressão; o conflito 

transcendia as demandas setoriais e ganhava uma dimensão política e nacional. 

Finalmente, em 19 de dezembro, um acordo foi assinado, “significando um triunfo 

histórico para os trabalhadores do subsolo, não somente porque o governo 

aceitava a plena validade da organização sindical, mas porque se estabelecia 

prazos razoáveis para sua aplicação” (CAJÍAS DE LA VEGA, 2010a, p.57, grifo 

nosso). 

Fortalecidos com a vitória das mobilizações de novembro, os mineiros exigiam 

do governo o aumento salarial, a reabertura das rádios mineiras, anistia general e 

irrestrita, reincorporação dos trabalhadores demitidos por razões político-sindicais em 

suas fontes de trabalho, a retirada dos militares dos distritos mineiros e a punição aos 

autores dos assassinatos de vários dirigentes sindicais.  

Em 1° de maio de 1982, rompendo as disposições e proibições da ditadura 

militar, dirigentes da COB discursaram diante de uma multidão concentrada na Praça 

São Francisco, em uma demonstração de força e antecipando-se aos prazos 

estabelecidos pelo governo. Em julho de 1982, o governo de Celso Torrelio caiu e em 

seu lugar assumiu o general moderado Guido Vildoso Calderón, que iniciou um 

processo de negociação com as forças políticas para levar adiante uma transição 

pactuada até a “democracia”. 

Em agosto de 1982, os mineiros realizaram seu XIX Congresso no distrito de 

Huanuni, em reconhecimento ao papel que os mineiros deste acampamento 

desempenharam nas mobilizações de novembro de 1981. O Congresso contou com 

a presença de 800 delegados e esteve dividido por duas posições: “a convocação de 

novas eleições para 1983 ou permitir a instalação imediata do Congresso de 1980, 
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que havia deixado suas funções na sequência do golpe militar, e que devia eleger o 

Presidente da República” (CAJÍAS DE LA VEGA, 2010a, p.57).  

O Congresso Mineiro aconteceu em um contexto de ascenso das lutas 

operárias e de uma profunda crise da ditadura militar. Este evento despertou grandes 

expectativas na população e a posição tomada pelos mineiros se tornou uma 

referência para o conjunto dos trabalhadores e da população em geral. Outros temas 

discutidos no Congresso foram a situação econômica do país e a demanda salarial 

dos mineiros que não havia sido atendida pelo general Torrelio. Os delegados do 

Congresso estavam preocupados com o anúncio de um novo plano de reestruturação 

da COMIBOL que previa a demissão de 4 mil trabalhadores da mineração estatal. 

Frente a este cenário, os delegados decidiram a organização de uma 

paralisação geral nas minas para setembro. O debate na comissão política foi mais 

acalorado e polêmico. Haviam distintas posições e 14 teses foram apresentadas à 

Comissão Política. Nesse Congresso, o documento apresentado pelos trabalhadores 

do distrito de Huanuni obteve a maioria. A “Declaração Política de Huanuni” foi 

considerada por Cajías de la Vega como um dos mais ricos e completos documentos 

políticos dos trabalhadores mineros: 

 

Os trabalhadores mineiros da Bolívia declaramos nossa decisão 
de lutar pela libertação nacional e pelo socialismo. Esta é a 
aspiração histórica e patriótica dos trabalhadores. A libertação 
nacional é requisito inexcusável para um verdadeiro desenvolvimento 
econômico e social independente, ao serviço dos trabalhadores das 
minas, das cidades e do campo. Somente rompendo nossa 
dependência do imperialismo que nos subjuga num regime de 
exploração e de opressão nacional, é possível começar a satisfazer 
as necessidades materiais e culturais dos trabalhadores e do povo e 
avançar na construção do socialismo, que é a única formação social 
que garante o trabalho, o bem-estar e a liberdade e direitos 
democráticos para as massas populares até hoje adiadas (Declaração 
Política de Huanuni. XIX Congresso Nacional Minero, agosto de 1982, 
grifo nosso). 

 

No documento de Huanuni não havia uma posição clara frente ao retorno do 

regime democrático, tampouco havia uma posição sobre a relação dos mineiros com 

o provável governo da UDP.  A própria UDP estava dividida quanto à tática a ser 

adotada: a convocação do Congresso de 1980 ou novas eleições. As organizações 

sindicais se inclinavam a exigir a convocatória de novas eleições e questionavam a 

legitimidade do “Congresso de 80”, com maioria do MNR e ADN (do ex-ditador Hugo 
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Banzer). As Forças Armadas, o MNRI (de Siles Suazo) e o PCB desejavam dirigir o 

processo de transição até as novas eleições, mas a impaciência popular obrigou o 

exército a entregar o poder ao Congresso eleito em 1980. O mês de setembro de 1982 

foi marcado por uma onda de mobilizações espontâneas em todo o país contra a fome 

e a carestia, impulsionadas e dirigidas pelo MIR.  

 

Combinada com a gravidade da situação econômica que provocou 
uma cadeia de greves de transporte e paralizações não autorizadas 
praticamente em todos os setores, a pressão por uma retirada 
imediata dos militares se fez inevitável. Durante a primeira semana de 
setembro, os estudantes bloquearam as ruas da cidade de La Paz dia 
após dia; membros isolados dos agrupamentos paramilitares foram 
atacados, em uma ocasião se esteve a ponto de linchar a um deles 
como a Villarroel, a polícia anti distúrbios [similar à tropa de choque 
brasileira] foi amedrontada para permitir ingressar um grupo de 
manifestantes na Praça Murillo, onde se lançaram insultos contra as 
Forças Armadas e se confiscaram e queimaram veículos militares. Em 
7 de setembro, o MIR realizou sua própria marcha contra a fome, a 
qual atraiu uma multidão de dezenas de milhares, alguns dos quais 
chegaram inclusive a atacar edifícios públicos. Uma semana depois a 
COB, agora persuadida de que a reinstalação do congresso de 1980 
era a única mudança viável, convocou uma marcha massiva para o 
dia 17, à qual se seguiria uma greve geral até que o exército 
entregasse o poder. A marcha foi impressionante, ainda 
considerando a capacidade de mobilização de massas da COB: 
congregou cem mil pessoas em vigorosos protestos que 
retumbaram nas paredes da sede de governo durante seis horas; 
expulsou os agrupamentos paramilitares das ruas e como uma 
efusão de ira, reprimida por mais de dois anos, com clamorosas 
exigências por uma mudança social global (DUNKERLEY, 2003, p. 
411, grifo nosso). 

 

O “setembro vermelho” generalizou-se por todo o país. Os trabalhadores de 

Cochabamba, liderados pelos operários das principais fábricas, convocaram as 

assembleias de todos os setores laborais e exigiram a entrega do governo à UDP. Os 

trabalhadores também exigiam a implantação do salário mínimo vital com escala 

móvel, reivindicação que tinha sido aceita formalmente pelo governo militar. O 

movimento se expandiu e os mineiros do distrito de Huanuni estiveram na linha de 

frente, realizarando uma série de paralizações e a uma greve geral por tempo 

indeterminado (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013). 

Na manifestação convocada pela COB em La Paz, os mineiros de Siglo XX 

tornaram pública a sua posição: ou a direção da COB decretava a greve geral por 

tempo indeterminado ou eles enviariam delegados a todos os centros mineiros para 



185 

 

garantir a mobilização até a derrubada da ditadura. Poucas horas após a COB 

decretar a greve geral por tempo indeterminado, o general Vildoso anunciou a entrega 

do governo ao Congresso eleito em 1980. Finalmente, em 5 de outubro de 1982, o 

Congresso de 80 votou por maioria esmagadora a entrega do poder ao presidente 

Siles Suazo e ao vice-presidente Paz Zamora, membros da UDP. Todos os partidos, 

incluindo o MNR e ADN, que tinham a maioria legislativa, votaram pela UDP. O novo 

governo de “unidade nacional” tinha o respaldo da Igreja, dos EUA, das Forças 

Armadas e da própria burguesia nacional. 

Após a queda da ditadura, a COB suspendeu a greve geral, mas os mineiros 

seguiram a mobilização pelo salário mínimo vital com escala móvel. Enquanto os 

mineiros continuavam a mobilização, o “Congresso de 1980” se reunia em La Paz 

para definir quem assumiria a presidência e vice-presidência. Não havia dúvidas entre 

os congressistas de que a UDP assumiria a presidência, com Siles Suazo pois era a 

única alternativa em condições de estabilizar a situação política. 

 

Em 17 de setembro de 1982, quando apenas se tinham cumprido 21 
horas de greve general por tempo indeterminado convocada pela 
COB, o governo militar presidido pelo general Guido Vildoso 
expressou seu reconhecimento quanto à legitimidade das eleições 
realizadas em julho de 1980 [...]. Aquela greve representava a 
culminação de um longo e difícil processo de lutas sociais que ao 
intensificarem-se, foram ampliando os espaços de expressão, 
representação e autodeterminação dos atores coletivos 
(LASERNA, 1985, p.7, grifo nosso). 

 

Na visão de Cajias se operava uma mudança importante na orientação dos 

trabalhadores mineiros, as lutas pelas reivindicações e liberdades democráticas 

tornaram-se um fim em si mesmo, e não uma alavanca a serviço da emancipação dos 

trabalhadores e do socialismo (CAJÍAS DE LA VEGA, 2001). Os discursos da 

esquerda tradicional foram assumidos paulatinamente pelas organizações sindicais 

mais combativas, como a FSTMB.  

 

Pouco a pouco a consigna de independência sindical começou a 
perder sentido, pois o movimento mineiro era consciente de que 
devia aliar-se com outros setores e com os partidos políticos para 
lutar por uma tarefa que tinha nesse momento um conteúdo 
nacional popular: a oposição à ditadura militar. Paulatinamente, os 
sindicatos começaram a apoiar-se cada vez mais nos aparatos 
clandestinos dos partidos políticos de esquerda, que foram 
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introduzindo no sindicalismo mineiro, e com muito mais eficácia que 
antes, a lógica partidária no comportamento das direções operárias. 
As negativas consequências disso vieram à tona de maneira 
contundente durante o governo da Unidade Democrática e Popular na 
década oitenta [...]. Uma das consequências mais importantes da 
situação que os mineiros viveram sob a ditadura banzerista foi 
que pouco a pouco se foi assumindo a necessidade de privilegiar 
a luta pela democracia, mesmo quando discursivamente se 
continuava propondo como objetivo a luta pelo socialismo (e 
subjacentemente, por seu poder na sociedade). O mais grave disto 
é que a luta pela democracia não foi definida explicitamente a partir de 
uma perspectiva própria (que sim, existia), mas que foi assimilando-se 
à proclamada pelos partidos de esquerda (PCB, MIR, PRIN) e outros 
setores da sociedade, que advogavam pela democracia representativa 
(CAJÍAS DE LA VEGA, 2001, p.10, grifo nosso). 

 

Este contexto de luta pelas liberdades democráticas encontrou a classe 

operária bastante dividida entre as diferentes variantes partidárias. Suas demandas 

estavam diluídas em um programa de colaboração de classes, que se expressou no 

governo da UDP, formada pelo PCB, MIR e MNRI. Por outro lado, a derrota da 

ditadura “banzerista” abriu grandes expectativas e esperanças de mudanças na 

democracia. A população e a classe operária acreditavam que o regime democrático 

resolveria seus problemas econômicos mais imediatos. Segundo Lora (1983), crítico 

agudo da UDP, 

 

A classe operária se viu colocada na mesma trincheira que a 
burguesia quando se tratou da batalha a favor da validade das 
garantias constitucionais. A sistemática propaganda desenvolvida 
pela classe dominante buscou convencer “gregos e troianos” que, 
aberta como estava a luta pela democracia, os operários deviam adiar 
suas propostas para uma melhor oportunidade e conformar uma 
ampla frente sob a direção política da burguesia democrática. Este foi 
o deslocamento de operários e camponeses até o polo burguês. Tal 
era o alto preço que tinha que pagar-se por participar na luta 
necessária pela democratização. Os partidos de esquerda, 
particularmente os stalinistas (PCB) atuando firmemente conforme seu 
programa, se esmeraram em empurrar os trabalhadores até as 
posições burguesas, razão pela qual a oscilação das massas até a 
direita foi tão profunda. É em tais condições que se realizam as 
eleições frustradas e fraudulentas de 1978. Os operários foram 
ganhados pela euforia eleitoreira e relegaram a segundo plano 
suas reivindicações imediatas (LORA, 1983, p.216, grifo nosso). 

 

A visão de Lora desconsidera que os trabalhadores seguiam mobilizados, 

memso após a chegada da UDP ao governo. As expectativas e ilusões no governo da 
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UDP não significaram a paralisia da classe operária e das suas organizações 

sindicais. No primeiro momento as ilusões democráticas, impulsionadas pelos 

tradicionais partidos da esquerda, como o PRIN, o MIR e o PCB tiveram como 

consequência imediata o enfraquecimento da independência sindical e o abandono 

gradual de um projeto próprio.  

 

Fotografia 43 - Em 10 de outubro de 1982, uma multidão celebrava o retorno da democracia 
e a posse de Siles Suazo na Praça San Francisco na cidade de La Paz 

 
Fonte: Disponível em http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-

imagenes_5_1702679724.html. Acesso em 03 de dezembro de 2015. 

 

 

3.6 OS TRABALHADORES MINEIROS FRENTE AO GOVERNO DA UDP (1982-

1985) 

 

O governo de Siles Zuazo da UDP era uma grande coalizão política de centro-

esquerda, que unia o MNRI, o MIR e o PCB. O novo governo havia despertado muitas 

esperanças em amplos setores da população, inclusive em setores da classe operária. 

Os anos de ditaduras militares fizeram crescer entre os trabalhadores uma grande 

expectativa no regime democrático. A UDP direcionou grande parte dessas 

aspirações para o terreno eleitoral. Além das ilusões democráticas, os setores 

http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-imagenes_5_1702679724.html
http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-imagenes_5_1702679724.html
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operários e populares confiavam que os problemas econômicos poderiam ser 

resolvidos por um governo de “esquerda”, que tinha a presença do Partido Comunista 

e do Movimento de Esquerda Revolucionaria (MIR).  

A chegada de Siles Suazo à presidência foi uma consequência direta do 

crescimento das lutas operárias e populares que derrubaram a ditadura de García 

Meza. Este fato explica a profunda instabilidade do novo governo. Siles Suazo já não 

contava com a mesma autoridade de quando foi um dos líderes do MNR na revolução 

de 1952. A hegemonia alcançada pelo nacionalismo revolucionário nos primeiros anos 

da Revolução de 1952 e suas distintas expressões políticas se encontravam em uma 

profunda crise de legitimidade. Na memória dos trabalhadores mineiros estava 

presente a experiência negativa com o governo de Siles entre 1956 e 1960 (SOLON, 

1984).  

A fragilidade do novo governo se expressou nitidamente no discurso de posse 

de Siles Suazo quando solicitou aos trabalhadores 100 dias de trégua para resolver a 

crise econômica. A participação no governo de partidos com forte presença na COB 

e na FSTMB, como o MIR e o PCB, não foi suficiente para controlar o movimento 

operário e estabilizar a situação política. Para Laserna “a insurgência social se 

prolongou após 10 de outubro, em muitas buscas, às vezes impacientes e 

desesperadas, por uma nova ordem social e política” (LASERNA, 1985, p.8, grifo 

nosso). As direções sindicais hegemonizadas pelo PCB e MIR estavam dispostas a 

evitar o aprofundamento das mobilizações com o objetivo de preservar o governo. No 

entanto, essas direções encontraram na radicalização dos setores operários, em 

particular dos trabalhadores mineiros, um grande obstáculo.  

Mesmo após a chegada de Siles Suazo à presidência, os mineiros seguiram 

em greve e não foram festejar o triunfo da UDP na cidade de La Paz. A greve dos 

trabalhadores mineiros se manteve, mesmo sem o respaldo da FSTMB e da COB, 

que haviam concedido uma trégua ao novo governo. Várias reuniões foram 

organizadas pela FSTMB para convencer suas bases a suspender a mobilização. 

Diante da incapacidade da FSTMB em controlar e pôr fim ao movimento, foi 

convocada uma assembleia em Huanuni na qual os principais dirigentes partidários 

do MNRI, do PCB e do MIR se fizeram presentes para comprometer-se com a 
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implementação do “salário mínimo vital100”, uma das principais reivindicações dos 

mineiros frente à crescente inflação.  

Depois de longas negociações, os mineiros suspenderam a greve. Este fato 

demostrou que a UDP não tinha um respaldo absoluto entre os trabalhadores 

mineiros, os mesmos não estavam dispostos a esperar passivamente ou sacrificar as 

suas reivindicações. Um mês após a posse, Suazo anunciou um pacote econômico 

cujas medidas geraram uma forte insatisfação entre os setores operários e populares. 

Aproximadamente 30 decretos conformavam o pacote de emergência elaborado pelo 

governo para resolver a crise econômica (SOLON, 1984).  

Entre as principais medidas estava a suspensão da subvenção estatal aos 

preços dos hidrocarbonetos e, parcialmente, aos preços da farinha. O governo ainda 

autorizou o aumento das tarifas de transporte, energia eléctrica, água potável, 

telefonia e dos preços de produtos de primeira necessidade, como o pão, a carne, 

leite, açúcar e macarrão. Alguns dias após as medidas, o custo de vida tinha 

aumentado aproximadamente 150%, enquanto a compensação salarial tinha 

alcançado apenas 30% (CAJÍAS DE LA VEGA, 2013). 

O governo, seguindo as orientações do FMI, solicitou aos trabalhadores que 

fizessem “sacrifícios necessários” como forma de resolver a crise econômica. Para o 

PCB, fiel aliado do governo, se tratava de “consolidar a democracia”, ainda que 

sacrificando as reivindicações dos trabalhadores. Os dirigentes sindicais do PCB e do 

MIR buscavam neutralizar as mobilizações, acusando os trabalhadores radicalizados 

de serem agentes provocadores do golpe e do fascismo. No entanto, os setores mais 

organizados não estavam dispostos a sacrificar suas aspirações econômicas 

(GRECO, 1985). Uma resolução da assembleia dos mineiros de Siglo XX, bastião do 

PCB, denunciava duramente o governo: “os governantes devem saber que os 

trabalhadores não têm lutado para que o garrote imperialista e do fundo 

monetário simplesmente passe de um carrasco para outro” (SOLON, 1984, p.8, 

grifo nosso).  

                                                             
100 A consigna do Salario Minimo Vital equivale no Brasil a luta pelo Salario Minimo do Dieese, 
ou seja, um salario capaz de atender as necessidades basicas de uma familia de 4 pessoas. 
É este o valor necessário para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com 
alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. A 
escola móvel de salários consiste no aumento de salários conforme o aumento dos bens de 
consumo. Ou seja, caso aumente o preço dos produtos consumidos pelo conjunto da 
população deve aumentar também os salários. 
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Em 11 de novembro de 1982, reuniu-se a assembleia da FSTMB, que aprovou 

uma resolução de três pontos: ratificar a luta pelo salário mínimo vital com escala 

móvel, protestar energicamente contra as medidas assumidas e suspender o quarto 

intermédio (momento de negociação entre as organizações e o governo) em 6 de 

dezembro. A situação do governo se tornava cada vez mais insustentável; o pacote 

econômico encontrava resistência da ampla maioria da população, com exceção do 

setor empresarial e dos organismos financeiros internacionais, que respaldavam a 

política econômica de ajuste fiscal do governo.  

A instabilidade política paralisava completamente o governo, que em 16 meses 

teve quatro crises de gabinete e durante oitenta dias se encontrou sem ministros. 

Poucas semanas após assumir o governo, apareceram as primeiras tensões no 

interior da UDP. Com o agravamento da crise, o MIR e o MNRI se atomizaram em 

várias frações e rupturas internas.  

 

Fotografia 44 - Manifestação da COB contra as medidas econômicas do governo da UDP 

Fonte: Disponível em http://jorgemachicado.blogspot.com.br/2009/02/bolovia-decreto-
supremo-n-21060-de-29.html. Acesso em 03 de dezembro de 2015. 

                

           Durante o governo da UDP, os conflitos sociais alcançaram números recordes. 

Somente nos oito primeiros meses de governo, ocorreram 554 conflitos ou ações de 

pressão. Foram 109 greves por tempo indeterminado; 29 paralisações de 48 horas; 

54 paralisações de 24 horas; 26 bloqueios de ruas e estradas; e 131 estados de 

http://jorgemachicado.blogspot.com.br/2009/02/bolovia-decreto-supremo-n-21060-de-29.html
http://jorgemachicado.blogspot.com.br/2009/02/bolovia-decreto-supremo-n-21060-de-29.html
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mobilização foram decretados por diferentes setores. Durante todo o governo, foram 

9 greves gerais da COB e uma média de 53 conflitos mensais (MAYORGA, 1985). 

 

A magnitude e a frequência dos conflitos sociais entre 1982 e 1985, 
que na sua maior parte estiveram dirigidos contra o poder central, e a 
gravidade da crise econômica, política e moral [...]. Amarrado pelo 
transbordamento das opressões sociais e pelo desarranjo dos partidos 
que o integravam, o governo não pôde propor nem desenvolver 
nenhuma iniciativa frente à crise, limitando-se a responder, sempre 
tardiamente, a exigências que vinham de fora. Sim, como dissemos, 
não tinha poder político, a crise erodia sua limitada capacidade 
econômica, e constrangendo ainda mais suas possibilidades de 
ação (LASERNA, 1985, p.8-16, grifo nosso). 

 

Na relação com o movimento operário podemos afirmar que o governo da UDP 

viveu três momentos.  O primeiro abarcou os seis primeiros meses e se caracterizou 

pelas expectativas dos setores operários e populares. Embora ocorressem 

mobilizações, neste primeiro momento, prevaleceu a esperança de que o governo da 

UDP atenderia as reivindicações, principalmente as de caráter econômico. O segundo 

momento se abriu com a ocupação da empresa COMIBOL pelos trabalhadores 

mineiros que exigiam a cogestão majoritária da empresa.  

Por fim, o terceiro momento, esteve marcado pelo enfrentamento aberto e 

generalizado dos setores operários (mineiros e trabalhadores das fábricas) contra o 

governo, que se inaugurou com a paralização de 24 horas da COB em novembro de 

1983 (SOLON, 1984). O recrudescimento do conflito entre os operários e o governo 

se deu quando fracassaram as negociações sobre o co-governo entre a COB e a UDP, 

em agosto de 1983. O governo perdia rapidamente legitimidade entre os setores 

empresariais.  

A polarização social entre empresários e trabalhadores e a crise política reduzia 

as possibilidades de um governo de unidade nacional como pretendia Suazo (SOLON, 

1985). A ocupação dos escritórios da COMIBOL pelos mineiros em 19 de abril de 1983 

foi o auge do agravamento da crise política. Após a ocupação, a FSTMB indicou um 

Conselho de Administração integrado pelos seus mais importantes dirigentes 

sindicais. A reação do governo foi imediata, declarando a ocupação “antidemocrática 

e inconstitucional”. Diante das ameaças do governo, os mineiros ameaçaram decretar 

uma greve geral por tempo indeterminado para fazer cumprir a cogestão majoritária, 

em detrimento da cogestão paritária proposta por Siles (SOLON, 1984). 
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A ocupação da COMIBOL tinha como objetivo, intervir diretamente nas 

decisões políticas e econômicas em nível nacional. Os mineiros buscavam “mudar por 

dentro” a política econômica do governo A partir deste conflito, o setor mineiro 

começou a colocar-se em uma situação de oposição frontal ao governo da UDP. A 

“FSTMB tinha conseguido impor a cogestão operária majoritária, tendo quatro 

dos sete diretores da empresa em setembro de 1983” (CAJÍAS DE LA VEGA, 

2010a, p.73, grifo nosso).  

O desgaste do governo teve como consequencia imediata a perda de influência 

do PCB e do MIR no interior dos sindicatos e da FSTMB. Os setores mais críticos e 

contestatários foram ganhando cada vez mais força e influência nas organizações 

operárias. O dirigente mineiro Filemón Escóbar, principal defensor da proposta de co-

governo entre a COB e a UDP, ganhou cada vez mais prestigio e autoridade entre os 

trabalhadores mineiros.  

Segundo Calla (1985), no movimento operário se configuraram três grandes 

orientações políticas e ideológicas frente ao governo da UDP: 

 

Por um lado, o proposto inicialmente pelos partidos do “trotskismo” 
boliviano, fundamentalmente o POR de Guillermo Lora, que tipificando 
de regime burguês o governo da UDP, convocavam o movimento 
operário a lutar pela implementação do salário mínimo vital com escala 
móvel com o objetivo de gerar as condições para uma insurreição 
proletária que dará lugar à instauração de uma ditadura proletária [...]. 
Por outro lado, diametralmente oposto ao primeiro, se encontrava a 
orientação dos partidos componentes da UDP, o MNRI, o MIR e o 
PCB, segundo o qual o movimento operário devia guiar-se até um 
apoio sem questionamento ao regime governante [...]. Finalmente uma 
última orientação, esboçada por Filemón Escobar, então dirigente da 
COB, apareceria fazendo frente às duas posições anteriores. Para 
Escóbar, não se tratava de dar carta branca à UDP, mas tampouco se 
tratava de derrubá-la [...] Para Escobar não se tratava nem de apoiar 
a UDP, nem de obter sua queda, se tratava de obter a participação 
da COB num governo compartilhado com a UDP: um co-governo 
(CALLA, 1985, p.70-72, grifo nosso). 

 

A proposta de Filemon Escobar de conformar um co-governo entre a COB e 

UDP foi amplamente rejeitada, tanto pelos militantes do PCB, quanto pelos membros 

do POR, ainda que, por razões distintas. Para o PCB, a classe operária estava 

representada no governo através do próprio partido comunista, enquanto o POR 

considerava a proposição de co-governo uma manobra para controlar o movimento 

operário e, consequentemente, uma traição ao princípio da independência de classe 
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(LASERNA, 1985). Nas disputas politicas, os dirigentes do POR se apoiavam na Tese 

Socialista de 1970, que questionava explicitamente a experiência do co-governo de 

1952: 

Os trabalhadores rejeitam toda possibilidade de retornar à 
experiência negativa do chamado co-governo, que fechou o 
caminho da classe operária à conquista de todo o poder. E que ao 
haver-se convertido num instrumento de controle e freio da pequena 
burguesia sobre os trabalhadores terminou no maior dos desprestígios 
pela traição que significou o papel histórico do movimento operário 
(FSTMB, 1992, p.97, grifo nosso). 

 

No entanto, a crescente polarização social, o desgaste do governo nas fileiras 

operárias e os rumores de golpe abriram publicamente o debate sobre a possibilidade 

de uma reedição da experiência do co-governo, desta vez entre a COB e a UDP. Em 

2 de agosto, a COB organizou em todo o país mobilizações em rechaço ao “possível 

golpe” que estava sendo orquestrado por um setor dos militares. Dois dias após a 

mobilização, Suazo convidou a central para discutir a participação no governo.  

Em resposta às disputas e divisões internas, a COB elaborou um Plano 

Econômico de Emergência para ser apresentado à UDP com o objetivo de “discutir 

a participação dos trabalhadores na composição do governo” (CALLA, 1985, 

p.81, grifo nosso). O próprio Siles Suazo, pressionado pelos partidos de direita (MNR 

e ADN) e pelo empresariado privado, esteve contra a possibilidade de dividir o poder 

com a COB (SOLON, 1984). 

Por pressão dos setores mais à esquerda, influenciados pelo POR, a 

reivindicação de salário mínimo vital com escala móvel foi incluída no plano. Alguns 

dias após ser apresentado, o governo rechaçou publicamente o Plano de Emergência 

da COB e cancelou unilateralmente a discussão sobre co-governo. Com o fracasso 

das negociações, os operários, em particular os trabalhadores mineiros, avançaram 

para uma posição de oposição e enfrentamento direto contra o governo.   

Em 7 de setembro, uma assembleia da FSTMB decidiu conceder ao governo 

um prazo de 48 horas para que se promulgassem os decretos da cogestão majoritária 

da COMIBOL. O governo atendeu imediatamente a reivindicação dos mineiros. No 

final de setembro, os trabalhadores mineiros de Huanuni iniciaram uma greve geral 

por tempo indeterminado, exigindo a implantação do salário mínimo vital com escala 

móvel. Imediatamente, se somou à greve o distrito mineiro de Siglo XX (CAJÍAS DE 

LA VEGA, 2013). 
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Em 21 de novembro de 1983, o Comitê Executivo da COB, pressionado pelas 

bases convocou a primeira paralisação nacional de 24 horas contra a política 

econômica da UDP. Em 13 e 14 de dezembro, foi convocada uma nova paralização 

nacional de 48 horas e, em 23 de janeiro de 1984, se iniciava a greve de fome 

decretada pela COB. Foram três mobilizações nacionais massivas em menos de três 

meses que estiveram marcadas pelo aumento das reivindicações econômicas ou 

salariais (CALLA, 1985).  

A greve de fome tinha começado com cerca de trinta membros do Comitê 

Executivo da COB e em uma semana se somava aproximadamente quinze mil 

grevistas em todo o país. Os trabalhadores exigiam que o governo atendesse suas 

reivindicações colocadas em uma pauta de 17 pontos (GRECO, 1985). 

A reivindicação principal era a implementação do salário mínimo vital com 

escala móvel 101 . Outras demandas foram: o congelamento de alguns artigos de 

primeira necessidade; o estabelecimento de vendas populares de abastecimento; a 

abolição dos decretos que tornavam o Estado responsável pela dívida externa dos 

bancos privados; a comercialização, a cargo da COMIBOL, dos metais fundidos pela 

ENAF (Empresa Nacional de Fundições); o monopólio da exploração e 

comercialização do ouro por parte da COMIBOL, entre outras exigências (GRECO, 

1985).  

Frente à radicalização das medidas operárias, o gabinete da UDP se 

posicionou favorável ao atendimento de 12 dos 17 pontos da pauta de reivindicações. 

Enquanto Lechín e o Comitê Executivo da COB negociavam com o governo, um 

contingente de mineiros de Siglo XX e Catavi chegava à cidade de La Paz e ocupava 

o Ministério do Planejamento, onde ocorriam as negociações.  Frente ao 

recrudecimento das mobilizações o governo passou a utilizar a repressão policial e 

militar para conter a radicalização.  Em uma assembleia nacional dos mineiros, 

realizada em 27 de janeiro de 1984, alguns delegados gritavam a consigna de “abaixo 

o governo hambreador” ( SOLON, 1984).  

                                                             
101 A consigna do Salario Minimo Vital equivale no Brasil a luta pelo Salario Minimo do Dieese, 
ou seja, um salario capaz de atender as necessidades basicas de uma familia de 4 pessoas. 
É este o valor necessário para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com 
alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. A 
escola móvel de salários consiste no aumento de salários conforme o aumento dos bens de 
consumo. Ou seja, caso aumente o preço dos produtos consumidos pelo conjunto da 
população deve aumentar também os salários. 
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Nesse contexto de profunda crise social, política e econômica os mineiros 

organizaram seu XX Congresso Nacional. O evento ocorreu entre 20 e 27 de abril no 

distrito mineiro de Matilde “[...] com uma presença de cerca de 800 delegados titulares, 

o XX Congresso Nacional dos Trabalhadores Mineiros de Bolívia iniciou suas sessões 

atacando a política econômica do governo” (CALLA, 1985, p.91). O Congresso foi 

marcado pelo rechaço majoritário ao pacote econômico do governo e o desgaste dos 

partidos vinculados à UDP, como o MIR e o PCB. Na resolução da Comissão 

Econômica se aprovou que, [...] os trabalhadores mineiros reunidos neste XX 

Congresso de Matilde, rechaçamos o Pacote de fome do governo e do FMI que 

dentro de sua política denominada Plano de Estabilização Monetária é lesivo e 

atenta contra todo o povo boliviano (FSTMB, 1984, grifo nosso). 

 

Fotografia 45 - Trabalhadores das fábricas de La Paz exigem do governo da UDP o salário 
mínimo vital com escala móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em http://jorgemachicado.blogspot.com.br/2009/02/bolovia-decreto-
supremo-n-21060-de-29.html. Acesso em 17 de fevereiro de 2016. 

 

A declaração política, influenciada pelas propostas de Filemón Escóbar, 

estabelecia “que nas conjunturas democráticas nosso principal inimigo é o fascismo e 

não o governo” (CALLA, 1985). Os delegados militantes do POR, propuseram a 

consigna de greve geral por tempo indeterminado em “defesa do salário mínimo vital 

com escala móvel”. Após intensos debates, o Congresso optou por declarar uma 

greve de 72 horas como demonstração do rechaço às medidas econômicas do 

http://jorgemachicado.blogspot.com.br/2009/02/bolovia-decreto-supremo-n-21060-de-29.html
http://jorgemachicado.blogspot.com.br/2009/02/bolovia-decreto-supremo-n-21060-de-29.html
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governo. Na eleição da nova direção, o PCB recebeu um duro golpe, reduzindo 

significativamente seus cargos na FSTMB. O bloco vencedor foi a DRU (Direção 

Revolucionária Unitária) dirigida por Víctor López e Juan Lechín (CALLA, 1985) 

 

[...] com uma DRU amorfa no seio do CEN [Comitê Executivo Nacional] 
da FSTMB, um PCB reduzido e um Escóbar ausente, o setor minero 
começou a caminhar no ritmo de uma orientação crescentemente anti 
governista [...], o anti governismo que passava a ser dominante na 
FSTMB abriu cada vez mais espaço à tendência salarialista que, 
no calor de uma crise econômica que não podia ser detida, 
encontrava crescentes adesões de massa (CALLA, 1985, p.93, 
grifo nosso). 

 

Em 30 de junho de 1984, se produziu uma tentativa de golpe militar dirigida 

pelo Coronel do Exército, Rolando Saraiva. A discussão sobre a possibilidade de 

golpe marcou os debates no XX congresso da FSTMB. A principal resolução política 

foi o chamado “à profunda mobilização de todos os explorados para rechaçar 

energicamente os aprestos golpistas” (FSTMB, 1984). O golpe foi frustrado após a 

formação de um bloco entre a UDP, a COB e alguns setores das Forças Armadas, 

conhecidos como “militares patriotas”.  

No entanto, a trégua entre o movimento operário e o governo não resistiu muito 

tempo. Em agosto de 1984, o país era novamente sacudido por uma onda de greves 

e mobilizações por melhorias salariais. O VI Congresso da COB, que tinha sido 

convocado para o mês de maio, começou em 3 de setembro de 1984. Várias 

organizações se encontravam em conflitos internos gerados pela disputa entre os 

setores pró-governo e os anti governistas. Segundo Lazarte (1989), 

 

Nas vésperas do congresso o país carregava uma inflação galopante, 
que de uma taxa de 296% em 1982 sobe a 817% em 1985; a economia 
nacional sofria uma paralisia com o decrescimento do PIB de 1,8% no 
último ano e, um declínio do salário real de dois terços sobre o que 
estava vigente em novembro de 1982. O governo se encontrava por 
sua vez, imobilizado entre a pressão da direita e os setores 
econômicos financeiros que lhe impediam de assumir decisões 
que os prejudicassem e as solicitações político-sindicais da 
esquerda e dos trabalhadores, expressas na aceleração das 
greves reivindicativas que demandavam, com cada vez mais 
insistência, aumentos repetidos de salários (LAZARTE, 1989, 
p.71-72, grifo nosso). 
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O Congresso contou com a participação de 588 delegados titulares. Também 

se credenciaram uma dezena de delegados convidados pertencentes a organizações 

sindicais de alguns países. A presidência do Congresso foi dirigida pela DRU, que 

tinha conseguido a maioria no Congresso da FSTMB em abril de 1984. Nas 

discussões políticas, duas tendências ideológicas polarizaram o Congresso. O POR 

representado pelo dirigente mineiro Ascêncio Cruz e a corrente representada pelo 

trabalhador mineiro, Filemón Escobar, ex-militante do POR (CALLA, 1985). 

Para o POR, se tratava de uma luta pela derrubada do governo Siles Suazo, 

caracterizado como um governo burguês, e a instauração de um governo operário-

camponês. A posição de Filemón Escobar considerava a derrubada do governo da 

UDP inviável porque o movimento operário não tinha uma alternativa para substituí-

lo. A DRU oscilava entre ambas posições e seu principal objetivo era conseguir o 

maior número de cadeiras no novo Comitê Executivo e retirar os governistas da COB. 

Para a DRU, o principal inimigo do movimento operário não era o fascismo, mas o 

reformismo da UDP. Nesse congresso, o PCB foi fortemente criticado por sua 

participação no governo e praticamente desapareceu da direção da COB (CALLA, 

1985).  

Na Comissão Política se expressou a fragmentação do movimento operário em 

distintas tendências. Foram 17 documentos apresentados por organizações sindicais 

ou partidárias. Dois documentos foram os mais representativos: os documentos 

apresentados pela DRU e o defendido por Filemón Escóbar. Uma Comissão, formada 

por cinco membros das distintas correntes políticas, buscou elaborar uma declaração 

de consenso com cinco pontos que foi finalmente aprovada. 

 

Como tinha sido o caso do XX Congresso Minero, a “declaração 
política” do VI Congresso da COB refletia uma contundente vitória das 
posições de Filemon Escobar, e mais uma vez, este redigiu, agora 
junto à uma comissão, os termos da declaração. Mas, na discussão 
sobre o tema econômico, o Congresso optou por uma solução híbrida, 
graças a uma sutil manobra de Juan Lechín, orientando o conjunto dos 
trabalhadores afiliados à COB a lutar pelo Plano de Emergência e pelo 
salário mínimo vital com escala móvel (CALLA, 1985, p.97). 

 

A eleição do novo Comitê Executivo da COB contou com duas chapas: a DRU 

e o PCB. Lechín obteve 275 votos, contra 187 de Simon Reyes do PCB. O VI 

Congresso da COB terminou em 14 de setembro e a incorporação da demanda de 
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salário mínimo vital com escala móvel foi o eixo fundamental de exigência ao governo, 

sendo a principal reivindicação das Jornadas de março de 1985. Concluído o VI 

Congresso, o governo buscou retomar o diálogo com os trabalhadores. O então 

Ministro do Trabalho, Horst Grebe, esteve a cargo das conversações que se iniciaram 

em 21 de setembro de 1984 (LAZARTE, 1989).  

Enquanto se desenvolviam as reuniões, a COB definiu o estado de emergência 

e a mobilização nacional para “impedir a aplicação de novas medidas 

antipopulares, deter os golpes da direita fascista e conseguir a aplicação do 

Plano de Emergência” (CALLA, 1985). Em 26 de setembro, os trabalhadores 

organizaram uma “marcha contra o pacote de fome” do governo. Em 8 de outubro, a 

assembleia da COB aprovou um Plano Nacional de Mobilizações. Em 9 de novembro, 

se convocou uma paralização de 48 horas e uma nova assembleia aprovou a greve 

geral por tempo indeterminado (LASERNA, 1985). 

O desgaste e a completa falta de iniciativa do governo abriu espaço para o 

crescimento dos setores de direita e ultradireita representados pela ADN, MNR-A e a 

Falange Socialista Boliviana (um agrupamento de inspiração nacional-fascista) que 

começaram a capitalizar o descontento da população. A experiência com o governo 

produzia um sentimento cada vez maior de confusão e desmoralização entre os 

setores operários, em particular entre os trabalhadores mineiros. A partir de setembro 

de 1984, os partidos tradicionais da oposição de direita como ADN e o MNR 

começaram a exigir no parlamento a renúncia de Suazo. Diante da pressão da direita 

e a semiparalisa do governo, a Igreja Católica propicia o diálogo nacional, que acordou 

a antecipação das eleições para o mês de julho de 1985. 

Em 29 de novembro, a COB retomou a greve geral, suspensa em 4 de 

dezembro, com o atendimento do aumento salarial. Diante da desmoralização, o PCB 

optou por retirar-se do gabinete ministerial aprofundando ainda mais a crise do 

governo que perdia seu principal aliado no movimento sindical. No mês de fevereiro 

de 1985, o governo propôs outro pacote econômico que foi amplamente rechaçado 

pelos trabalhadores mineiros, que responderam enviando uma carta aberta ao 

presidente Siles Suazo, onde se comunicava que, 

 

Os trabalhadores mineiros do país, como resultado das medidas 
econômicas ditadas recentemente por seu governo, e diante da falta 
de uma definição no aspecto salarial para este setor, agravado pelo 
total desabastecimento dos mercados e a elevação vertiginosa nos 
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preços dos artigos de uso e consumo, em fim, diante da sombria 
situação que impera nos acampamentos mineiros e o fato de que 
nenhuma autoridade faz esforços por encontrar soluções a estes 
permanentes problemas que convulsionaram o âmbito nacional, 
resultou realizar mobilizações massivas rumo à sede de governo 
para exigir a atenção, ao mais alto nível, dos problemas que 
confrontam (COB, 1985, grifo nosso).  

 

Fotografia 46 - Jornadas de Março de 1985: Foto da Praça São Francisco tomada por 
manifestantes. 

Fonte: Disponível em http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-
imagenes_5_1702679724.html. Acesso em 03 de dezembro de 2015.  As mobilizações 

ficaram conhecidas como As Jornadas de Março de 1985, que determinou a renúncia de 
Hernán Siles Zuazo, un ano antes de cumprir o seu mandato. 

 

A primeira reivindicação contida na carta era o salário mínimo vital com escala 

móvel. A partir de então, a cidade de La Paz passará a ser palco de uma das 

mobilizações mais importantes na história do sindicalismo mineiro boliviano, 

conhecida como as Jornadas de março de 1985. 

  

Mais uma vez foram os trabalhadores mineiros os primeiros em 
lançar-se a uma espécie de medida final, a uma ação cujo objetivo 
foi acabar com uma situação para a qual já não se via saída. 
Assim, nos primeiros meses de março de 1985, 10.000 mineiros 
provenientes de todos os distritos do país e acompanhados por suas 
esposas e filhos, se dirigiram à cidade de La Paz. Desde o primeiro 
dia de sua chegada, realizaram cotidianas e gigantescas 
manifestações e marchas, organizaram piquetes em todas as zonas 
urbanas, lançaram explosões de dinamite no centro da cidade e 
desenvolveram outras ações de pressão. Durante sua permanência 

http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-imagenes_5_1702679724.html
http://www.la-razon.com/suplementos/especiales/memoria-imagenes_5_1702679724.html
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em La Paz, obtiveram a solidariedade dos bairros populares, 
enquanto o governo mostrou grande debilidade para controlar o 
movimento que conforme passava o tempo adquiria mais forças 
(CAJÍAS DE LA VEGA, 2001, p.651, grifo nosso). 

 

A mobilização de 20 dias na cidade de La Paz foi o ponto alto do novo ascenso 

do movimento operário. O governo estava suspenso no ar e, durante esses dias, a 

COB se transformou de fato no verdadeiro “organismo de poder” dos trabalhadores.  

A COB assumia paulatinamente uma função política, ou seja, na prática, a COB 

funcionava como um organismo de poder, como ocorreu em 1952 e 1970 (SOLON, 

1984). Novamente as experiências da Revolução de 1952 e da Assembleia Popular 

serviram como referência para os trabalhadores frente ao aprofundamento da crise 

política e social.  O país se encontrava frente a uma dualidade de poderes: de um 

lado, o governo da UDP em uma crise terminal; do outro, o poder da COB nas ruas 

de La Paz. Nas Jornadas de Março de 1985 se ouviu pela primeira vez em uma 

massiva mobilização, os trabalhadores levantarem a reivindicação de “Abaixo Siles”. 

Era uma demonstração clara de ruptura de ampla maioria dos trabalhadores mineiros 

com o presidente e o governo da UDP. 

 

[...] frente à gravidade da situação, o governo decidiu utilizar as FFAA 
para dispersar os mineiros. Dessa maneira, os milhares de 
operários e suas famílias, que durante 21 dias haviam ocupado 
com suas mobilizações o centro de La Paz, tiveram de recuar em 
silêncio a seus locais de alojamento. Em 23 de março, poucas horas 
após o exército ser mobilizado, voltavam em caminhões a seus 
distritos sem ter alcançado suas reivindicações econômicas principais 
(CAJÍAS DE LA VEGA, 2001, p.652, grifo nosso). 

 

Ao final, os trabalhadores retornaram ao trabalho sem obter o cumprimento de 

nenhuma reivindicação. O fim da greve significou uma dura derrota dos trabalhadores 

que retornaram aos seus distritos completamente desmoralizados. O desânimo se 

abateu sobre as fileiras operárias, como aponta Cajías de la Veja: 

 

[...] as Jornadas de Março, ainda que não fosse imediatamente 
percebido assim, pois os mineiros saíram da cidade gritando com 
o punho para o alto: “Os mineiros voltaremos”, se converteram 
em uma derrota histórica de profundo significado para o 
movimento mineiro e no princípio do fim do seu lugar nas lutas 
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sociais do século XX (CAJÍAS DE LA VEGA, 2001, p.652, grifo 
nosso). 

 

Em julho de 1985, em um cenário de desmoralização dos trabalhadores e 

profunda crise da esquerda, aconteceram as eleições nacionais. O MNR e ADN foram 

os partidos mais votados. O ex ditador Hugo Banzer obteve 32,83% dos votos, mas 

foi o ex presidente, Victor Paz Estensoro (o segundo mais votado com 30,36%), quem 

assumiu o governo, após uma aliança com o MIR e ADN no parlamento. A crise da 

esquerda foi tão profunda que Paz Estensoro ganhou as eleições na maioria dos 

distritos mineiros (CALLA, 1985). 

 Em 6 de agosto de 1985, Victor Paz Estensoro era empossado presidente pela 

quarta vez. A vitória eleitoral do MNR-A e a implementação das reformas neoliberais 

abriram um período de declínio e crise do movimento sindical. O novo governo se 

aproveitou dos sinais de desmoralização nas fileiras operarias para aprovar o famoso 

Decreto 21.060, em 29 de agosto de 1985. O objetivo imediato do governo era conter 

o processo inflacionário e a crise econômica. No entanto, 

 

[...] o 21.060 não foi só mais um decreto. Nele se colocou não 
somente uma nova política econômica, que, de caráter neoliberal, 
pretendeu varrer o capitalismo de Estado vigente desde 1952, 
mas uma nova concepção de sociedade e de Estado que pôs 
contundentemente em xeque o projeto nacional inaugurado pelo 
próprio MNR 30 anos atrás (CAJÍAS DE LA VEGA, 2001, p.652-653, 
grifo nosso). 

 

No primeiro momento, as organizações sindicais como a COB e a FSTMB 

acreditavam se tratar de um novo pacote do fundo monetário como os anteriores, 

aplicados durante o governo Siles Suazo. No dia 29 de agosto, a COB convocou a 

mobilização geral de todos os trabalhadores contra as medidas econômicas, 

consideradas “criminosas e contrárias aos interesses do país”. Em 9 de setembro, a 

assembleia nacional da COB aprovou a greve geral por tempo indeterminado e o 

governo respondeu ameaçando demitir os trabalhadores que não se apresentassem 

ao trabalho. A COB, então, decidiu radicalizar as medidas e convocou a greve de fome 

contra o Decreto 21.060 e as demissões, com cerca de 700 dirigentes sindicais 

aderindo à greve. O governo se apoiou na repressão violenta contra os manifestantes.  
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Os piquetes de greve sofreram intervenção militar e centenas de dirigentes 

sindicais foram presos. Em 19 de setembro, Paz Estensoro decretou estado de sítio 

em todo o país. As mobilizações fracassaram e foram suspensas dia 1 de outubro de 

1985. Foi a segunda grande derrota dos trabalhadores em menos de seis meses. O 

fracasso da greve geral e da greve de fome foi apenas um sintoma do que estava por 

vir A derrota das mobilizações de setembro possibilitou que o governo seguisse a 

implementação do Decreto 21.060 (LAZARTE, 1989). 

Um mês depois, milhares de mineiros de Siglo XX e Catavi pediam ao governo 

o pagamento de seus benefícios sociais e se retiraram da empresa. Era o começo do 

processo de Relocalização massiva nas minas. Frente ao retiro massivo, a COB e a 

FSTMB decidiram convocar uma manifestação que ficou conhecida como a “Marcha 

pela Vida”102. A mobilização se iniciou na última semana do mês de agosto de 1986, 

“quando centenas de operários já tinham optado por deixar seus centros de trabalho 

ante o pagamento de indenizações que iam além do legal, os que ainda ficaram nas 

minas decidiram por uma medida desesperada, a marcha a pé até a cidade de 

La Paz, com suas esposas e filhos (CAJÍAS DE LA VEGA, 2001, p.653, grifo nosso).  

No calor dos acontecimentos, os mineiros realizaram seu XXI Congresso 

Nacional na cidade de Oruro, de 12 a 19 de maio de 1986. Este evento tinha o objetivo 

de definir as estratégias frente às demissões massivas nas minas e contou com a 

participação de 500 delegados. Neste Congresso [...] se confrontaram, pela primeira 

vez, talvez em quatro décadas, duas estratégias claramente contraditórias: uma 

defensiva, destinada a evitar a derrubada da COMIBOL e a outra maximalista, 

dentro do típico corte finalista dos 40 ou 70 (OSTRIA, 2001, p.286, grifo nosso). 

 

 

 

 

                                                             

102 Segundo Linera “frente à trágica situação e o desespero que existia nos acampamentos 
mineiros, a FSTMB, convocou uma mobilização em 21 de agosto de 1986, que ficou 
conhecida como a “Marcha pela Vida”. Aproximadamente 7 mil mineiros partiram a pé da 
cidade de Oruro em direção à cidade de La Paz, uma distancia de 240 quilômetros. Segundo 
Garcia Linera [...] uma reunião nacional mineira havia decretado uma greve geral por tempo 
indeterminado, as organizações cívicas de Oruro e Potosí se haviam lançado a uma 
paralização das atividades em nível regional e em 21 de agosto milhares de mineiros e 
moradores marchavam pelas ruas de Oruro, para em uma assembleia, tomar a decisão de 
marchar à cidade de La Paz” (LINERA, 2008, p.164). 
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Fotografia 47 - Marcha pela Vida em 1986. Os trabalhares saíram da cidade de 
Oruro em direção à cidade de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.la-razon.com/nacional/ultiMemoria-ultima-movilizacion-minera-siglo_XX-
anos-despues_0_2115388486.html. Acesso em 17 de fevereiro de 2016. 

 

O evento sindical foi marcado por profundas diferenças internas acerca do 

balanço do ano de 1985. Houve uma grande confusão e desanimo entre os delegados 

sobre os rumos que o sindicalismo mineiro deveria tomar. O informe do Comitê 

Executivo, defendido por Víctor López, fazia um balanço da experiência do governo 

da UDP. 

 

Depois da falida experiência da UDP que frustrou a esperança de 
haver derrotado ao fascismo e que se diluiu em disputas internas 
e em não ter a coragem para romper os elos da dependência, 
supeditando sua ação governamental aos ditados do FMI e 
pretendendo jogar ao populismo terminou cercado pela direita que 
abreviara o mandato com a cumplicidade das forças concorrentes a 
um chamado da igreja adiantando as eleições à margem da vontade 
das forças populares (XXI Congresso Nacional Minero. Oruro del 12 al 
19 de mayo de 1986. Documentos y resoluciones. Ediciones 
CEPROMIN, grifo nosso). 

 

O fracasso das jornadas de março de 1985 e da greve geral de setembro contra 

o decreto 21.060 inclinou as deliberações do congresso em favor das posições mais 

moderadas do PCB e do dirigente Filemón Escóbar. O tema central das discussões 

http://www.la-razon.com/nacional/ultiMemoria-ultima-movilizacion-minera-siglo_XX-anos-despues_0_2115388486.html
http://www.la-razon.com/nacional/ultiMemoria-ultima-movilizacion-minera-siglo_XX-anos-despues_0_2115388486.html
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foi a crise econômica mineira, o desmantelamento da COMIBOL e as perspectivas 

que se abriam para os trabalhadores mineiros. Outro tema esteve rondando o 

Congresso, “a questão Lechin”.  Este congresso expressou a recuperação e o 

fortalecimento do PCB, e a crise terminal do lechinismo103 como corrente sindical e 

política, hegemônica no movimento operário boliviano durante 40 anos. A crise do 

nacionalismo revolucionário significou a crise e o desaparecimento do seu braço 

“esquerdo” no movimento operário (CALLA, 1985).  

Os delegados presentes optaram em sua maioria pela proposta política 

apresentada por Filemón Escóbar, representante do distrito mineiro de Catavi. A 

proposta apresentava uma estratégia defensiva, que se expressava no documento 

“Salvemos a nação da anti pátria”. O documento propunha uma política de auto-

gestão para sair da crise e impedir a “desaparição” do proletariado mineiro, 

convertendo os sindicatos em órgãos de administração econômica da COMIBOL. O 

documento aprovado no congresso de Cataví defendia que, 

 

À diferença dos anteriores processos regressivos, o presente, 
iniciou sua longa marcha para destruir todo o aparato produtivo 
do país, tanto estatal como privado […]. O presente processo 
regressivo à diferença dos anteriores, busca liquidar com dito poder 
econômico para assim destruir nosso poder político. Se isto se 
consuma, o poder da COB, que não é mais que a expressão do 
poder da FSTMB se haverá extinguido […]. O regime regressivo do 
“pazestensorismo” e o fascismo banzerista tomaram o caminho de 
liquidar com a COMIBOL e com todas as outras formas produtivas do 
país […]. A nação produtora de matérias primas e, portanto, o 
proletariado nacional está a ponto de ser destruído. Este é o 
significado do presente processo regressivo. É o maior de toda a 
história política de nosso país […]. O papel revolucionário do 
proletariado nessa hora se define em um só campo, a defesa 
intransigente do setor produtivo nacional, começando pela defesa da 
COMIBOL. Não há que permitir que nenhuma empresa seja fechada. 
Uma forma eficaz de luta consiste em manter nossos aparatos 
produtivos em pleno funcionamento. O aparato produtivo não deve 
paralisar-se. Quando isso acontece, a desmoralização se espalha 
em nossas fileiras, se traduz na desintegração do proletariado 
dando margem a que milhares de trabalhadores se retirem 
atraídos pelos benefícios sociais (FSTMB, 1986, grifo nosso) 

                                                             
103 Lechinismo foi o nome da corrente politica e sindical liderada pelo dirigente Juan Lechin 
Oquendo (1914-2001). Lechin foi o prinicipal dirigente do movimento operário boliviano na 
segunda metade do seculo XX.  Foi secretario geral da FSTMB entre 1944 e 1987, ocupou o 
mesmo cargo na COB entre 1952 e 1987. Logo após a revolução de 1952, Lechin ocupou o 
cargo de Ministro de Minas e Petroleo. Entre 1960 e 1964 ocupou o cargo de vicepresidente 
da República. 
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Os mineiros exigiam a revogação do Decreto 21.060, que propunha o 

fechamento de grande parte das minas estatais e a privatização de outras. O plano 

do governo era dissolver a COMIBOL e consequentemente aplicar um duro golpe ao 

sindicalismo mineiro. A marcha despertou uma grande solidariedade entre os 

camponeses, estudantes e militantes de organizações de esquerda. Segundo o 

trabalhador mineiro aposentado, Miguel Zubieta: 

 

[...] Inicialmente o Decreto 21060 não foi tão forte…, foram-se 
preparando as medidas dentro da mineração, de tal forma que chegou 
um momento em que se ditou uma forte circular para a COMIBOL, a 
1087, me parece que era... Essa circular estabelecia uma queda 
radical dos salários, desaparição de pré-contratos, desaparição de 
fontes de trabalho, diminuição e logo houve tentativas de fazer os 
extras-legais, de oferecimentos para que nos retiremos e foi aí onde 
surgiu a ideia de poder fazer uma Marcha pela Vida e Huanuni 
também teve a visão junto com outros distritos de impulsionar 
esta marcha para poder, digamos frear os avanços do 
neoliberalismo que nesse momento estava começando, acredito 
que a nível continental e que pretendia se apoderar das empresas 
estatais [...] (Miguel Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, grifo 
nosso). 

 

A mobilização se deteve na localidade de Calamarca, a 55 quilômetros da 

cidade de La Paz, quando os mineiros e seus familiares foram surpreendidos pelo 

exército. O governo havia decretado o estado de sítio no dia 29 de agosto de 1986, e 

declarado os distritos mineiros zonas de operações militares (CAJÍAS DE LA VEGA, 

2010). 

 

[...]. Nos cercaram e tivemos que regressar, lamentavelmente 
devido às incoerências e a indecisão da direção sindical desse 
momento. Nesse momento, Simón Reyes e Filemon Escobar 
estavam à frente da Federação de Mineiros. Dessa vez, eles 
estavam enfrentados com a COB, que era dirigida por Lechín... eram 
de diferentes visões políticas que logicamente afetaram também na 
marcha e incidiram bastante na “Marcha pela Vida”. Ao final, contra 
as decisões da base aceitaram retornar e voltamos, muito… muito 
desiludidos, essa foi a origem da retirada massiva dos mineiros, 
ou seja, da decadência do setor mineiro porque haviam trinta mil 
em toda COMIBOL, e Simón Reyes assinou um convênio em que se 
diminuía radicalmente até sete mil e isso depois de uma posterior 
greve de fome realizada com posterioridade à “Marcha pela vida” em 
La Paz, isso ocasionou que os sindicatos reagissem, e praticamente 
desconheceram, pela primeira vez se desconheceram, a todo o comité 
executivo da Federação de Mineiros e tomaram a sua direção, todos 
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os secretários gerais das minas para chamar a um congresso em 20 
Outubro do ano 1986. Simón Reyes foi eleito em Oruro, em maio de 
1986, e não durou os dois anos, em outubro mudou a direção porque 
tinham uma tese, digamos, bastante colaboracionista e assumiu Víctor 
López [...]. Nesse momento foi que houve um período em que os 
trabalhadores decidiram se retirar e praticamente se reduziram a 
metade os trabalhadores mineiros de Huanuni (Miguel Zubieta, 59, 
mineiro aposentado, grifo nosso). 

 

O governo mobilizou as tropas do exército para impedir que a marcha chegasse 

à La Paz, sede do governo. Um verdadeiro operativo bélico foi preparado, com 

tanques e aviões de guerra que sobrevoavam a manifestação para intimidar os 

trabalhadores. Segundo relata o trabalhador, Miguel Zubieta, que participou da 

Marcha “havia disposição de enfrentar-se ao exército e seguir a marcha rumo à 

La Paz, onde a população preparava uma grande recepção aos mineiros”.  

 

Os dirigentes da FSTMB (Filemón Escobar era o principal e mais 
prestigiado dirigente) presentes na marcha frearam a disposição das 
bases a enfrentar-se com o exército, colocados como uma massa 
humana enfurecida frente às baionetas. Pediram-lhes que aceitassem 
retornar a seus distritos para evitar um derramamento de sangue. 
Assim o fizeram, pressionados. Subiram nos caminhões e nos 
comboios de vagões de trem preparados pelo governo. Mais uma vez 
gritaram: “os mineiros voltaremos”, como tinham feito em março 
de 1985. Desta vez, sem dúvida, o grito soava como uma espécie 
de partida sem retorno, a um “retornaremos” mais simbólico que 
real (CAJÍAS DE LA VEGA, 2010a, p.73, grifo nosso). 

 

Finalmente, no dia 30 de agosto, os mineiros e suas famílias se dispersaram e 

retornaram às minas. Cerca de 200 dirigentes e ativistas operários foram presos. A 

nova estratégia política defensiva, que se expressou com a convocatória da Marcha 

pela Vida, também fracassava. Segundo Ostria, 

 

Esta foi pensada dentro da linha do XXI congresso como uma medida 
para defender o capital simbólico mineiro e o substrato produtivo da 
mineração nacionalizada, com a expectativa de frear a iminência de 
sua paralisia. Na marcha já não estava, como há um ano, o 
questionamento à natureza íntima do Estado ou a sobrevivência 
do governo em exercício, o que se pretendia em troca era 
recompor um pacto assistencial capaz de evitar a destruição 
física do proletariado minero (OSTRIA, 2001, p.286, grifo nosso). 
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Os métodos de luta defensivos não foram suficientes para impedir as 

demissões massivas e o fechamento das empresas. Um mês depois da marcha 

ocorreu uma “demissão voluntária” de milhares de mineiros que abandonaram seus 

postos de trabalho. Em setembro, algo inédito ocorreu na FSTMB: todo o Comitê 

Executivo havia renunciado. Um congresso extraordinário foi convocado em outubro 

de 1986. Nele, se definiu como tarefa central, a garantia dos benefícios sociais dos 

mineiros demitidos pela COMIBOL.  

Este período histórico, que vai de 1982 a 1986, foi a última tentativa dos 

trabalhadores mineiros em constituir-se como força política autônoma e independente 

das distintas variantes nacionalistas e burguesas. Segundo Cajías de la Vega, [...] a 

marcha, ainda que tenha sido um acontecimento de grande impacto para a 

consciência e a sensibilidade nacional, foi um ato desesperado cujos resultados 

selaram o caminho para o prático desaparecimento da classe operária das 

minas e a desestruturação de seu poderoso movimento (CAJÍAS DE LA VEGA, 

2001, p.286, grifo nosso). Ao analisar esse processo, Mayorga (1985) afirma que, 

 

Não somente nos deparamos com uma crise econômica do modelo de 
desenvolvimento e de funcionamento do aparato produtivo, mas 
também com uma crise da sociedade civil, das estruturas 
políticas do estado criado em 1952 e dos códigos ideológicos que 
orientaram a práxis política dos últimos decênios (MAYORGA, 
1985, p.27, grifo nosso). 

 

O fracasso de um governo de “esquerda”, que tinha aplicado duros pacotes 

econômicos, gerou uma enorme desmoralização nas fileiras operárias e preparou o 

caminho para o retorno de uma direita ainda mais conservadora, que se apoiou em 

uma série de medidas neoliberais na economia. Tratava-se da crise definitiva e do 

colapso do Estado de 1952 e sua ideologia, o nacionalismo revolucionário. 

No entanto, não se pode afirmar que a crise definitiva do nacionalismo 

revolucionário e do Estado de 52 conduziria inevitavelmente ao colapso do 

sindicalismo mineiro. Os operários, sobretudo os trabalhadores mineiros e suas 

direções sindicais, tiveram um papel determinante durante o governo da UDP, apesar 

do movimento sindical se encontrar fortemente dividido entre distintas posições. 
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Gráfico 4 - Produção nacional de estanho concentrado 1980-2013 (por mil toneladas 
métricas finas). 

 

Fonte: Dossiê Estatístico do Setor Mineiro Metalúrgico 1980-2013. 

 

 

Gráfico 5 - Preços (nominal e real) da libra fina de estanho no mercado internacional em 
dolares. 

 

Fonte: Dossiê Estatístico do Setor Mineiro Metalúrgico 1980-2013. 

 

  



209 

 

A crise do Estado de 52 e, consequentemente, do nacionalismo revolucionário 

como ideologia dominante, colocava em debate para os trabalhadores bolivianos dois 

projetos políticos e estratégicos antagônicos: ou a classe operária assumia o governo 

e o poder, através de suas organizações, como a COB e a FSTMB, superando o 

governo da UDP; ou a crise do Estado de 52 resultaria na desestruturação política e 

ideológica da classe operária mineira, como pretendeu o projeto neoliberal. 

A falta de um projeto político próprio e independente, capaz de constituir-se em 

uma verdadeira alternativa de poder, levou o movimento operário a um caminho sem 

saída. O desaparecimento do nacionalismo revolucionário como ideologia 

hegemônica dava lugar à uma nova hegemonia da classe dominante, que se apoiou 

no discurso neoliberal da suposta ineficiência do estado para “modernizar a sociedade 

boliviana”. As reformas neoliberais provocaram uma profunda crise política, sindical, 

ideológica e de identidade do movimento operário boliviano e uma completa 

desestruturação do sindicalismo mineiro. 

 

 

3.7 O NEOLIBERALISMO, O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E 

AS TRANSFORMAÇÕES NA MINERAÇÃO BOLIVIANA 

 

No presente tópico analisaremos as profundas transformações que ocorreram 

na sociedade boliviana a partir de 1985, sobretudo os impactos do processo de 

reestruturação produtiva e das reformas neoliberais sobre os trabalhadores mineiros 

e suas organizações sindicais. Também avançaremos em uma caracterização da 

mineração na Bolívia no contexto atual. O neoliberalismo na Bolívia, além dos 

objetivos econômicos, teve um forte componente político,  

 

Os objetivos da Nova Política Económica (NPE) apontavam muito 
além da estabilização macroeconómica e se articulavam com um 
projeto de grande alcance, destinado a substituir os 
componentes residuais do discurso Nacionalista Revolucionário 
(NR), seus sujeitos e o Estado “herdado desde o ano” da Revolução 
Nacional de ‘52, por um novo bloco de poder e um novo modelo de 
normalidade” (STEFANONI, 2008, p.311-312, grifo nosso) 
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A aplicação das reformas econômicas somente foi possível com a 

desestruturação e a derrota do poderoso movimento sindical boliviano, cujos 

trabalhadores mineiros representavam a “direção” indiscutível. As reformas estruturais 

provocaram um intenso processo de reestruturação produtiva, reorganização dos 

processos de trabalho e o aprofundamento da exploração da força de trabalho. 

Segundo Anderson (2003), a Bolívia foi um dos primeiros países da América Latina 

onde se aplicou um pacote de medidas contendo um profundo ajuste estrutural da 

economia e da sociedade: 

 

Se o Chile foi, nesse sentido, uma experiência piloto para o novo 
neoliberalismo nos países avançados do Ocidente, a América Latina 
também proporcionou a experiência piloto para o neoliberalismo 
do Leste pós-soviético. Aqui me refiro à Bolívia, onde em 1985 
Jeffrey Sachs aperfeiçoou seu tratamento de choque, aplicado 
mais tarde na Polônia e Rússia, mas preparado originalmente para o 
governo de Banzer, e depois aplicado imperturbavelmente por Víctor 
Paz Estenssoro, surpreendentemente quando foi eleito presidente no 
lugar de Banzer (ANDERSON, 2003, p. 6, grifo nosso). 

 

Gráfico 6 - Participação setorial no valor da produção mineira na Bolívia (1952-2011), em 

porcentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CEDIB. O gráfico acima mostra o papel do estado na produção mineira do país, ao 

longo dos anos. Nota-se uma redução cada vez maior da participação da COMIBOL na 
produção estanífera boliviana, sobretudo a partir da década de 80. 

 

O neoliberalismo na Bolívia adotou o nome de Nova Política Econômica e teve 

início na gestão do presidente Victor Paz Estensoro em agosto de 1985. Tal política 
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provocou o fechamento e a privatização das principais minas estatais. Segundo o 

trabalhador mineiro aposentado Miguel Zubieta: 

 

[…] O Decreto 21060 é ditado em 29 de agosto do ano 1985, se não 
me equivoco, a poucos dias da posse do presidente Víctor Paz 
Estensoro. Porque o empossaram presidente em 6 de agosto, e em 
29 de agosto se produz o Decreto, que era um Decreto preparado por 
Gonzalo Sánchez de Lozada, porque foi o primeiro Ministro de 
Economia e Planejamento, e foi muito traumático este governo para 
os trabalhadores mineiros porque houve mudanças radicais. 
Vínhamos de um período anterior da UDP que não pôde terminar 
seu período e teve que entregar seu governo a Víctor Paz 
Estensoro e com a premissa de poder deter a inflação que 
também era muito alta e fundamentalmente eliminar as direções 
sindicais ou liberdades sindicais, logo aplicar severas medidas 
econômicas e o câmbio monetário [...] (Miguel Zubieta, 59, mineiro 
aposentado, grifo nosso). 

 

Os impactos destas políticas se deram em base a um enorme custo para a 

classe operária boliviana. Segundo dados do CEDLA, nas fábricas, mais de 35 mil 

operários foram demitidos no decorrer de 5 anos e dos 30 mil trabalhadores das minas 

estatais aproximadamente 23 mil perderam seus empregos durante o primeiro ano do 

governo de Paz Estensoro.  

 

Na Bolívia, um dos países mais pobres do mundo, o desemprego e o 
subemprego aumentaram notoriamente; o salário real caiu de forma 
contínua e um exército de homens e mulheres desocupados chegou 
às cidades, das minas e dos campos, para dilatar os bairros pobres. 
As ruas inundadas de crianças trabalhadoras e de crianças destruídas 
pela clefa 104 , o crescimento visível da mendicância em todas as 
idades, são algumas das manifestações da barbárie do capitalismo 
que na sua busca incessante de acumulação destrói a força produtiva 
mais importante, a força de trabalho. Uma parte da história, que 
explica a situação em que vivem os explorados na Bolívia, país 
mineiro desde épocas remotas, se encontra nos caminhos pelos 
quais transcorreu a reestruturação desde 1985 (GÓMEZ, 1999, p. 
1, grifo nosso). 

 

 

 

 

                                                             
104 Clefa é uma substância entorpecente inalante, com aspecto e uso similares à da “cola de 
sapateiro” no Brasil. 
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Gráfico 7 - Participação do setor mineiro no Produto Interno Bruto total (1980-2013), em 
milhões de bolivianos de 1990 

 

 

Fonte: CEDIB 

 

Em 1988, a economia informal na Bolívia já representava aproximadamente 

70% da força de trabalho urbana. Os salários reais em 1986 diminuiram em todo o 

país e representava menos de dois terços dos níveis alcançados no ano anterior. Em 

menos de um ano, 10 mil funcionários públicos e 24 mil professores rurais perderam 

seus postos de trabalho (KOHL; FARTHING, 2007). Nos anos 90, o processo de 

reestruturação produtiva implicou na flexibilização das relações de trabalho, na 

privatização-cooperativização das minas que antes eram controladas pelo estado e 

um acelerado processo de transnacionalização da mineração. Uma série de políticas 

sintetizadas no Decreto Supremo N°21060, flexibilizaram o mercado de trabalho, 

como uma condição para atrair investimentos. Não só se abriu a economia boliviana 

para exploração estrangeira dos recursos naturais, como também a uma maior 

exploração da mão-de-obra. 

 

A redução da força de trabalho veio acompanhada de inovações 
tecnológicas, reproduzindo a tendência secular do capital de 
incrementar relativamente mais o capital constante em 
detrimento do capital variável. As consequências dessas mudanças 
se ilustram com as modificações do processo produtivo em duas 
empresas capitalistas do setor mediano de mineração, talvez as mais 
importantes neste período histórico: “Inti Raymi” e Mina “Bolívar” 
(GÓMEZ, 1999, p. 1). 
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Gráfico 8 - Exportações das principais mineradoras operantes na Bolívia 

 

Fonte: CEDIB. 4 empresas transnacionais controlam mais da metade das exportações 
mineiras na Bolívia. 

 

Este processo de inovação tecnológica significou o aumento da jornada de 

trabalho através da ampliação do trabalho por produção e dos contratos temporários 

que não chegam em alguns casos a 90 dias. Com este tipo de contrato se produz a 

demissão e a recontratação a cada 88 dias (GÓMEZ, 1999). 

 

Estas transformações trouxeram consigo a precarização do trabalho 
caracterizada pela eliminação e redução da estabilidade trabalhista, 
eliminação, redução e privatização da seguridade [social], redução dos 
salários reais, ampliação do trabalho eventual, perda de instrumentos 
de luta e, consequentemente, perda da capacidade de negociação 
com os empregadores (GÓMEZ, 1999, p.1). 

 

O crescimento exponencial das cooperativas mineiras é emblemático desse 

período. Em nosso estudo não analisaremos o setor cooperativista. Mas, podemos 

apontar que o mundo das cooperativas mineiras é extremamente complexo e marcado 

por grandes diferenciações internas. Em muitas cooperativas, uma pequena minoria 

obtém grandes lucros, enquanto a maioria dos trabalhadores-sócios ganham baixos 

salários e trabalham em condições precárias de trabalho. Em alguns casos, os 

próprios cooperativistas de utilizam de mão de obra ainda mais precarizada. Em 

muitos casos, as cooperativas funcionam como terceirizadas das empresas 

transnacionais. Nos anos 90 as cooperativas foram favorecidas com concessões de 

grandes reservas de minérios. 



214 

 

Durante os anos 90, este setor foi o que mais cresceu e se beneficiou com o 

fechamento das minas estatais. Hoje reúne aproximadamente 1000 cooperativas, 

segundo dados do Ministério de Mineração. Em 2008, as cooperativas reuniam 

“60.000 mil pessoas, representando 90% do emprego na mineração nacional, contudo 

as cooperativas participam na produção da mineração boliviana com apenas 20%” 

(MICHARD, 2008, p. 8). Um recente estudo de 2013, realizado pelo Ministério de 

Mineração da Bolívia, aponta que as cooperativas reunem aproximadamente 115 mil 

sócios e correspondem a 87% da força de trabalho nas minas, enquanto o setor 

assalariado não alcançava 15 mil trabalhadores, distribuídos entre empresas privadas 

e a estatal COMIBOL. 

 

[…]. Os trabalhadores mineiros de Huanuni sempre acreditaram 
no potencial mineralógico de Huanuni, que foi reconhecido 
depois a nível mundial e atualmente é reconhecido, mas os 
governos de turno tinham um critério diferente. Eles queriam 
privatizar, ‘que os tempos da economia estatal já havia terminado’. O 
fracasso do governo do MNR, o fracasso das empresas estatais, 
etc., o neoliberalismo, a onda neoliberal que veio nesse momento 
também nos pegou, nos afetou e tivemos que lutar muito duro, os 
que ficamos trabalhando, para evitar que a empresa mineira 
Huanuni fosse cooperativada ou privatizada. No entanto os que se 
retiraram da empresa ou foram demitidos, formaram cooperativas. 
Porque antes, só havia uma, a Cooperativa Karazapato, histórica. As 
cooperativas somente trabalhavam no setor relaves, em complexos, 
não na produção de estanho, mas em complexos e eram poucos. Mas 
com os relocalizados da empresa se formaram outras cooperativas até 
que em 2006 haviam quatro cooperativas, cada uma com mil 
trabalhadores e logicamente esta situação se originou nos anos de 
1985-86-87 pela migração dos companheiros mineiros de Huanuni 
que finalmente mantiveram sua empresa ainda, a pesar de tudo o 
que fazia o governo para frear o avanço, a produção, novos 
projetos […] (Miguel Zubieta, 59, mineiro aposentado, grifo nosso). 

 

O grande peso das cooperativas mineiras, produto do processo de privatização 

das minas estatais nos anos 80 e 90, provocou grandes mudanças na mineração 

boliviana. Muitos trabalhadores mineiros que haviam sido demitidos ou se retiraram 

das empresas em crise encontraram nas cooperativas uma forma de sobrevivência. 

Com o fechamento das minas e a demissão de milhares de trabalhadores mineiros, 

um setor significativo de trabalhadores de Huanuni, Catavi e Siglo XX se 

transformaram em cooperativistas.  
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Gráfico 9 - Trabalhadores mineiros por setores 1980 e 2013 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 10 - Trabalhadores mineiros por setor em porcentagem, 2013. 

 

Fonte: Elaboração Propria apartir dos dados do Ministerio de Mineração. 
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No caso de Huanuni, a maioria dos trabalhadores que saíram da empresa em 

1986 formaram cooperativas, que chegaram a reunir 4000 sócios. A EMH, uma das 

poucas que não foram privatizadas ou cooperativizadas em 1986, sofreu uma drástica 

redução do numero de trabalhadores. Naquele momento, a resistência foi 

determinante para que a empresa se mantivesse sob controle estatal até 1999, como 

podemos identificar no relato do trabalhador mineiro, Miguel Zubieta: 

 

[...]. Houve um fato muito importante no ano de 1986 e o governo 
se aproveitou disso. Caíram radicalmente os preços dos 
minérios, de tal forma que os estados econômicos de cada 
empresa ficaram impossível de administrar. Aí é que o governo 
se aproveitou para começar a demitir os trabalhadores e iniciar 
um período de tentativas de privatização. O governo optou pela 
privatização ou a cooperativização, que para eles significava também 
uma forma muito fácil de ter menos responsabilidades. Ficamos 
bastante afetados e por conta da queda de preços, Huanuni ficou 
paralisada [...]. Mas, os trabalhadores nos opomos a isso. Foi uma 
das poucas empresas que se opôs para que se mantivessem as 
operações, fazendo um outro tipo de trabalho, ou seja, a 
mentalidade do trabalhador era… [...] ‘isto vai passar, isto vai passar 
e vai haver um momento de recuperação. Nos dedicaremos nesse 
período a preparar de melhor maneira a mina e o engenho que era do 
tempo de Simon Patiño, sumamente antigo e desgastado’. Fizemos 
isso, os trabalhadores do interior da mina se dedicaram à construção 
do novo engenho e e outros fizeram algo muito importante que foi abrir 
uma nova estrada para a extração de minérios com maiores toneladas. 
[...]. Isso foi muito importante, muito importante.... Isso foi construído 
pelos trabalhadores [...]. Os trabalhadores decidiram trabalhar 
inclusive horas extras simplesmente com o pagamento do salário 
básico. Então foi uma experiência muito bonita. Passou isso, mais 
ou menos até o ano de 1988 quando se reiniciou as operações e os 
preços dos minérios começaram a subir. Houve um pouco de alívio 
econômico, mas sempre os governos, desde então, pretenderam 
entregar o distrito de Huanuni à empresa privada (Miguel Zubieta, 
59, mineiro aposentado, grifo nosso). 

 

Por outro lado, o ajuste econômico implementado a partir do Estado criou as 

condições favoráveis para a abertura do setor estatal ao capital privado, nacional e 

estrangeiro. Nos anos 90, durante o primeiro governo de Gonzalo Sanches de Lozada, 

foi aprovado um novo Código de Mineração, que garantiu a liberação do comércio de 

minérios e incentivou deliberadamente as empresas privadas. Grandes áreas de 

exploração estatal foram transferidas às empresas privadas e “cooperativas”. Estas 

modificações legais abriram caminho ao investimento estrangeiro na mineração, 
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através de contratos de risco compartilhados entre o Estado e o capital estrangeiro. 

Para Miguel Zubieta 

 

[…] O freio que tinham os governos neoliberais era a constituição 
política, na constituição política se estabelecia que as empresas 
estatais nacionalizadas em 1952 não podiam ser privatizadas e os 
diferentes governos buscaram artifícios legais para poder fazer 
que essa figura jurídica possa, digamos apagar ou driblar como 
no futebol. Isso sucedeu com o famoso Risco Compartilhado ou “joint 
venture” que impuseram, oficialmente, com o governo de Jaime Paz. 
Esta figura jurídica permitia que as empresas estatais possam ser 
entregues às empresas privadas, mas não como propriedade, mas 
simplesmente para operara-las. A propriedade seguia em mãos do 
estado, porque a constituição dizia isso, mas era uma manobra porque 
finalmente era privado, tudo estava em mãos deles... (Miguel Zubieta, 
59, mineiro aposentado, grifo nosso). 

 

Em 1999, o processo de privatização das minas consolidou-se definitivamente, 

com a concessão da empresa mineira Huanuni à uma empresa inglesa, Allied Deals. 

Nesse momento, trabalhavam na EMH, aproximadamente 700 mineiros. As 

cooperativas que também exploravam algumas áreas da mina reuniam 4000 sócios 

que trabalhavam nos níveis superiores da empresa. 

 

“[...] O processo de privatização das minas começou no ano 1985. 
No ano 1999 conseguiram finalmente consolidar o processo de 
privatização da Empresa Mineira Huanuni. Foi bastante doloroso 
para os trabalhadores porque houve divisão [...]. No ano de 1999, 
tínhamos um sindicato forte. Em 31 de outubro, todos havíamos 
rechaçado em assembleia a privatização e acabou que o governo 
trabalhou muito habilmente, comprando muitos dos dirigentes 
sindicais, muitos trabalhadores. Começaram a fazer um trabalho 
de formiga... A ideia era de que o governo oferecia extralegais e os 
trabalhadores tinham o direito a mil dólares por ano trabalhado. Um 
benefício extralegal diferente ao do ano de 1986. Primeiro ocorreu na 
mina San José, isso prosperou e San José desapareceu 
completamente. Logo fizeram com outras empresas. Muitos 
trabalhadores antigos, pelos anos que tinham, se viram tentados por 
mil dólares por ano. Se tivesse trabalhado trinta anos, tinham trinta mil 
dólares. Então, isso foi o motivo pelo qual se dividiu o sindicato. No 
ano de 1999, me recordo, em 6 de março, aos que não aceitaram a 
imposição, não apresentaram suas cartas de demissão voluntária, nos 
apresentaram nossas demissões forçadas, sem direito a nada. No 
mesmo dia se encabeçou uma mobilização, se paralisou a mina, se 
fecharam todos os acessos à Huanuni. Foi quando começamos a lutar 
entre companheiros. Lamentavelmente a famosa disputa 
conhecida entre os “vermelhos” e “amarelos” em Huanuni. Os 
vermelhos eram os que haviam rechaçado o acordo, 
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lamentavelmente éramos minoria. Éramos em torno de duzentos 
trabalhadores no máximo, talvez cento e cinquenta, mais ou 
menos, e eles [os amarelos], que aceitaram o acordo, eram 
quinhentos...” (Miguel Zubieta, 59, mineiro aposentado, grifo nosso). 

 

Gráfico 11 – Exportações de Minérios por setor em 2011 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados do CEDIB. 

 

Gráfico 12 – Produção de minérios por setor em 2012. 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Ministério de Mineração. 
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A privatização da mineração mudou qualitativamente as relações de 

propriedade no setor, a tal ponto que em 1993, 86% dos investimentos eram oriundos 

do setor privado e apenas 14% provinham do setor estatal. “[…] A aplicação de 

políticas neoliberais criou um cenário em que as transnacionais hegemonizam 

a produção de minérios na Bolívia” (COLLQUE, POVEDA, 2010, p.). Alguns grupos 

transnacionais, como São Cristóvão, Sinchi Waira, São Bartolomeu e São Vicente 

passaram a monopolizar a exportação de minérios no país. Esta nova realidade na 

mineração teve profundas consequências na desestruturação da classe operária 

mineira, que implicou uma perda paulatina da centralidade política e ideológica do 

movimento sindical mineiro. Nos anos 90, a COB e a FSTMB se encontraram diante 

da sua maior crise, mostrando-se incapazes de responder aos ataques contra os 

direitos sociais conquistados na segunda metade do século XX.  

 

3.8 A RECONFIGURAÇÃO DO TRABALHO MINEIRO E A CRISE DO MOVIMENTO 

SINDICAL 

 

O processo de reestruturação produtiva e a ofensiva neoliberal provocaram a 

crise do tradicional sindicalismo boliviano e de suas principais organizações, como a 

FSTMB e a COB, “a investida do neoliberalismo, em mais de 20 anos, desarticulou o 

movimento operário, deixando a COB em uma profunda crise política, ideológica e 

organizativa” (CEDLA, 2007, p.3). Como constatou Garcia Linera, 

 

O fim do ciclo do estanho na mineração boliviana foi também o 
fim da mineração estatal, das grandes cidadelas operárias, do 
sindicalismo como mediador entre estado e sociedade, como 
mecanismo de ascensão social; mas também do operário de 
ofício industrial e da identidade de classe construída em torno a 
todos estes elementos técnicos, políticos e culturais […] 
Objetivamente, todas as condições de possibilidade material que 
sustentaram as práticas organizativas de coesão, disciplina, controles 
próprios e auto percepções sobre seu destino, foram substituídas por 
outras novas que não acabaram ainda de serem novamente 
trabalhadas para dar lugar a novas estruturas de identidade de classe 
(LINERA, 2008, p. 160-162, grifo nosso). 
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As transformações impactaram profundamente a identidade mineira e o 

movimento sindical. Segundo Tapia, “[...] organizou-se a perda da centralidade do 

estado na regulação econômica e social, a perda da centralidade da mineração estatal 

com o fechamento e privatização de suas empresas e, consequentemente, uma 

paulatina perda da centralidade política do sindicalismo mineiro que era o eixo 

da centralidade proletária na história do país” (TAPIA, 2002, p.419, grifo nosso). 

Por outro lado, presenciou-se o surgimento de um sindicalismo coorporativista, 

em particular nas empresas mineiras privadas. Outra mudança importante foi o peso 

que assumiu as demandas setoriais, em detrimento das reivindicações de caráter 

político e nacional, que haviam marcado o sindicalismo mineiro ao longo do século 

XX. O impacto da Nova Política Econômica e do neoliberalismo teve consequências 

devastadoras sobre o movimento operário boliviano. Em Huanuni, o sindicato se 

dividiu entre os que apoiaram a privatização e os que a rechaçaram: 

[…] O sindicato esteve dividido, tinha o sindicato deles 
[amarelos], por um lado, e o nosso sindicato, por outro lado. O 
sindicato deles, que era majoritário, não tinha o canal de 
televisão, não controlava nem a rádio nacional, nem tinham o 
controle da sede do sindicato. Tinham que se reunir em outro 
ambiente [...]. Estivemos nessa situação até a entrega definitiva da 
empresa à uma transnacional inglesa, a empresa Allied Dealls (Miguel 
Zubieta, 59, mineiro aposentado, grifo nosso). 

 

Entre 1986 e 1990, algo em torno de 22 mil trabalhadores mineiros foram 

demitidos nas empresas estatais. Em 1993, o número de trabalhadores mineiros 

assalariados foi reduzido à 4720 nas minas estatais e aproximadamente 4000 nas 

empresas privadas. Das 35 empresas mineiras estatais que existiam até 1985, 

restaram apenas 22 no início dos anos 90. A minas de Catavi-Siglo XX105, fortalezas 

do sindicalismo mineiro desde o início do século XX, foram entreges em regime de 

concessão as cooperativas mineras. Os trabalhadores mineiros que representavam 

                                                             
105 Segundo Lavaud, “A Empresa Mineira Catavi, a antiga coroa do imperio Patiño, é a mais 
importante empresa da COMIBOL, tanto pela produção de minérios como pelo número de 
mineiros assalariados […] Em 1978, emprega 4749 assalariados. 2839 são mineiros, incluidas 
as categorias: mineiros, trabalhadores do engenho e das oficinas de reparação, etc. E, mais 
ou menos um terço trabalha no interior da mina […]Por outra parte, Catavi-Siglo XX possui 
uma longa e trágica historia: mina de Patiño (a mais rica), foi vitima dos mais sangrentos 
massacres (primeiro em 1923) […] Devido a todas essas razões, Catavi-Siglo XX foi e segue 
sendo uma especie de escola de quadros, um viveiro sindical e politico. Ali, se encontra as 
expressões da esquerda boliviana, que se enfrentam mutuamente em uma especie de tribuna 
e permanecem em constante agitação (LAVAUD, 1998, p.2008).  
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uma “identidade de vanguarda [...] impregnada na história e na ação, que atraía 

a classe média radicalizada e infundia pavor nos seus adversários de classe, 

deu lugar a uma representação negativa, à ruptura de seus mitos fundadores e 

à perda da autoconfiança coletiva” (OSTRIA, 2001, p.285, grifo nosso).  

Os congressos mineiros que, antes de 1985, alcançavam dimensões nacionais 

e internacionais, onde um setor da população esperava atentamente as resoluções 

congressuais, perdeu paulatinamente seu poder de irradiação. A capacidade de 

articulação e de direção política dos trabalhadores mineiros, que marcaram o período 

anterior, foi substituída por uma visão negativa, de que os mineiros representavam um 

obstáculo para o desenvolvimento e a modernização do país.  

As mudanças na identidade de classe dos mineiros foram profundas. Muitos 

acampamentos e comunidades mineiras foram abandonados. Segundo Ostria, “a 

centralidade mineira, isto é, sua capacidade de aglutinar e irradiar opções 

dispersas e diversas, conquistada a pulso e sangue, se esvaiu e com ela toda 

uma singular trajetória e uma memória cultivada em décadas de luta” (OSTRIA, 

2001, p.285, grifo nosso). A memória herdada e partilhada, e os valores comuns, como 

a solidariedade, a coesão e o sacrifício, acumulados durante quase todo o século XX, 

que os legitimava frente à sociedade civil, praticamente desapareceu nos anos 90. A 

análise efetuada por Ostria (2001) aponta com bastante precisão os impactos destas 

transformações sob a auto percepção dos mineiros e sua consciência de classe. 

 

Internamente as coisas também haviam mudado, a confrontação 
entre o sentido de classe e a sobrevivência individual, que travam 
uma batalha no coração mineiro [...] A ambivalência é altamente 
compreensível [...], ser indivíduo, pensar em si mesmo, estava, até o 
neoliberalismo, fora do horizonte cognitivo da cultura mineira boliviana. 
Ao contrário, a agregação, o pertencimento classista, a 
participação coletiva nos espaços de sociabilidade e o acesso 
aos dons protetores do sindicato e da comunidade mineira, 
formavam parte de sua trajetória histórica […], em vez disso, os 
referenciais culturais acima referidos acabaram minando a vida 
orgânica sindical e rompendo as tradições acumuladas desde os 
anos 40, produzindo processos de individualização (OSTRIA, 
2001, p.293-294, grifo nosso). 

 

Esta nova realidade representou a desestruturação do que alguns autores 

denominaram de “cultura política do sindicalismo mineiro” (CAJIAS DE LA VEGA, 

2000; LAVAUD, 1998; OSTRIA, 2015; LAZARTE, 1988). Este processo significou a 
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perda de confiança dos trabalhadores mineiros nos seus tradicionais métodos de luta 

e mobilização.  Os princípios sindicais e políticos (como a independência de classe, a 

democracia operária e a ação direta contra o Estado, os governos e os empresários), 

reafirmados e aprovados em inúmeros congressos ao longo do século XX, que se 

constituíram em um guia para a ação de todo o movimento operário boliviano, se 

transformaram nos anos 90 em recursos de retórica. 

Analisamos anteriormente, que os anos de aplicação do modelo neoliberal 

significaram a privatização das minas, reestruturação do aparato produtivo, aplicação 

de novas formas e métodos de produção, crescimento significativo das cooperativas 

e das empresas transnacionais. Com a crise a partir de 1985, esta atividade deixou 

de ser o centro da economia boliviana, dando lugar à exploração de gás e petróleo. 

Identificamos que, a partir dos anos 2000, vem ocorrendo um lento processo de 

recuperação do sindicalismo classista, em particular no distrito de Huanuni, como 

analisaremos no próximo capitulo. 
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4. ENTRE A RESISTÊNCIA E A INTEGRAÇÃO: OS TRABALHADORES MINEIROS 

DE HUANUNI E O GOVERNO EVO MORALES 

 

O objetivo deste capítulo é analisar a complexa relação dos trabalhadores 

mineiros de Huanuni com o governo Evo Morales entre os anos 2006 e 2014. 

Pretendemos identificar a posição que os trabalhadores mineiros de Huanuni 

assumiram frente à eleição de Evo Morales e analisar os distintos conflitos e acordos 

políticos protagonizados pelos mineiros durante o governo do MAS. Estas questões 

serão analisadas e interpretadas a partir das falas e discursos dos próprios 

trabalhadores mineiros. Como o próprio título do capítulo sugere, esta relação esteve 

marcada por uma tensão dialética permanente entre as distintas formas de resistência 

e integração, conflito e negociação, acordos e rupturas (GAGNON, 1991).  

Nesse sentido não buscamos compreender essa relação a partir de uma visão 

dicotômica ou reducionista106 (GAGNON, 1991), mas, como um processo marcado 

por contradições, ambiguidades, dilemas, conflitos, expectativas, desilusões, acordos 

e rupturas no qual os trabalhadores mineiros sempre foram sujeitos de suas próprias 

escolhas e decisões. Antes de analisar esta complexa relação, pretendemos 

desenvolver uma análise e caracterização sobre o governo Evo Morales, as forças 

sociais e políticas que o integram, sua natureza de classe, seu programa e as políticas 

implementadas durante os anos 2006 e 2014.  

 

4.1 O GOVERNO EVO MORALES: IDEOLOGIA, POLÍTICA E PROGRAMA 

 

Começaremos por analisar e compreender o Movimento ao Socialismo (MAS), 

a organização política cuja liderança indiscutível é o atual presidente Evo Morales. O 

MAS surgiu como a principal expressão política de um processo de emergência dos 

                                                             
106  Segundo Galvão (2014, p.10), “A ‘discussão sobre política sindical é repleta de 
terminologia bipolar: conflito e cooperação, militância e moderação, acomodação e 
resistência’ (Kelly, 1996, p. 79). Vários autores, porém, questionam a utilização de uma 
terminologia dicotômica na análise do sindicalismo, preferindo a ideia de um continuum ou um 
espectro entre os elementos que caracterizam suas concepções e práticas (Hyman, 1979; 
Kelly, 1996; Fantasia e Stepan-Norris, 2004; Damesin, 2001; Damesin, Denis, 2005). A 
dicotomia mascara a variedade de combinações e de situações, o que impede a 
compreensão da complexidade, das ambiguidades e das contradições que impregnam 
a instituição sindical”. 
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movimentos sociais indígenas e camponeses no início dos anos 90. Sua fundação 

ocorreu em 27 de março de 1995 na cidade de Santa Cruz, a partir de 

 

Um movimento camponês de classe no Trópico de Cochabamba, 
com uma visão, uma ideologia e uma simbologia anti-imperialista 
e indigenista, de oposição às políticas de erradicação e 
criminalização dos cultivos de coca, promovidas pelo governo norte 
americano, mas também, com uma visão de oposição às políticas 
neoliberais implementadas na Bolívia desde 1985 (ORELLANA 
AILLÓN, 2006, p.30-31, grifo nosso). 

 

No encontro de fundação, estiveram presentes indígenas, camponeses, 

intelectuais, movimentos sociais do campo e da cidade. O MAS-IPSP (Instrumento 

Político pela Soberania dos Povos) pode ser definido como um partido-movimento107, 

na medida em que seus principais impulsionadores foram os sindicatos e movimentos 

sociais, em particular aqueles vinculados aos produtores da folha de coca da região 

do Chapare. O MAS se construiu como alternativa política ao neoliberalismo e em 

oposição à repressão e criminalização dos camponeses produtores de coca. Nos 

primeiros anos, este partido possuía uma composição formada majoritariamente “por 

representantes cocaleiros” (TAPIA, 2010, p. 143), sendo a principal expressão política 

de um “[...] núcleo do sindicalismo camponês que, ao final, se organiza a Assembleia 

pela Soberania dos Povos (ASP). Por questões de reconhecimento eleitoral, adotou o 

nome de Movimento ao Socialismo” (TAPIA, 2010, p.142). 

 

[...]. Quando os cocaleiros já haviam consolidado uma forte 
presença política no movimento camponês. Em março desse ano, 
o Primeiro Congresso Terra e Território – do que participaram a 
CSUTCB, a CSCB, a CIDOB e a FNMCB-BS, aprovou a Tese do 
Instrumento Político, que consistia em fundar um movimento 

                                                             
107 Uma das características constituintes do MAS é que sua fundação se deu a partir de uma 
iniciativa dos movimentos e organizações indígenas e camponesas. Segundo Zuazo, “no VI 
Congresso da CSUTCB, realizado em 1994, se decide e aprova a tese da necessidade de 
criação de um instrumento político dos camponeses. Materializando esta resolução, em março 
de 1995 se realiza em Santa Cruz o Congresso “Terra, Território e Instrumento Político, ao 
que participam a Confederação Sindical Única de Trabalhadores Camponeses da 
Bolivia, CSUTCB; a Federação Nacional de Mulheres Camponesas da Bolivia-Bartolina 
Sisa, FNMCB-BS; a Confederação Sindical de Colonizadores de Bolivia, CSCB; e a 
Central Indígena do Oriente da Bolivia, CIDOB. Neste congresso nasce o MAS-IPSP sob o 
nome de Assembleia pela Soberania dos Povos, ASP. A presença destes diferentes atores 
nos mostra que este é o momento da construção da unidade política camponesa indígena e 
originaria (ZUAZO, 2009, p.39).  
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organizado como extensão das instâncias sindicais camponesas, 
que vinham protagonizando grandes mobilizações em defensa da 
terra, do território e contra a erradicação dos cultivos na região do 
Chapare, o lugar com maior repressão das forças policiais  bolivianas, 
com financiamento e assessoramento da DEA e outras entidades 
estadunidenses (STEFANONI, 2008, p.348, grifo nosso). 

 

O processo de resistência ao neoliberalismo nos anos 90, permitiu que uma 

série de movimentos sociais vinculados ao MAS, como a CSUTCB108, CIDOB109 e a 

CONAMAQ110 , protagonizassem os principais conflitos sociais e políticos. Nesse 

processo de rearticulação das lutas sociais e reorganização política da esquerda 

boliviana, os setores operários – em particular os mineiros– estiveram relativamente 

ausentes, como resultado da derrota sofrida em 1985, com o processo de 

“Relocalização” e demissão massiva nas minas. A COB e a FSTMB encontravam-se 

extremamente debilitadas no início dos anos 90, sobretudo pela crise da sua principal 

base social, os trabalhadores mineiros.  A construção do MAS ocorreu em um contexto 

de profundo refluxo do movimento sindical urbano.  

 

Dessa forma se foi revertendo o ciclo de derrotas e dispersão operado 
desde meados dos anos oitenta, e as tradições de resistência, 
oposição e luta que caracterizaram ao movimento popular 
boliviano “renasceram” do declive de suas anteriores formas de 
organização, com uma importante carga de renovação e um 
crescente protagonismo das organizações camponesas-
indígenas (STEFANONI, 2008, p., grifo nosso) 

 

Nessa conjuntura de crise e refluxo do movimento operário tradicional, 

articulado em torno da COB e da FSTMB, o MAS cumpriu o papel de direção política 

das lutas e enfrentamentos contra os governos neoliberais.  

                                                             
108 A Confederação Única dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia foi fundada em 1979 e 
está filiada à COB. A CSUTCB reúne as principais organizações e sindicatos camponeses do 
pais. Esta entidade nacional é a principal base de apoio e sustentação do governo nos 
movimentos sociais. 

109 A Confederação de Povos Indígenas da Bolívia foi fundada em 1982. A sua principal base 
social se encontra entre os povos indígenas do oriente boliviano. A CIDOB representa os 
setores indígenas mais críticos ao governo e esteve a frente das manifestações, em 2011, 
contra a construção de uma estrada que dividia ao meio o maior parque nacional indígena do 
pais, o TIPNIS. 

110 O Conselho Nacional de Ayllus e Markas do Quillasuyo representa as nacionalidades e 
povos indígenas das terras altas da Bolívia (ocidente) onde se concentram as comunidades 
indígenas de Aymaras, Quéchuas e Urus conhecidas como Ayllus. 
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O MAS nasceu das cinzas de um movimento popular cujo pilar 
tradicional foi durante meio século o sindicalismo mineiro. As 
reformas estruturais neoliberais das décadas de 1980 e 1990 
acabaram com a mineração estatal e com a matriz operária que 
animava organizativa e ideologicamente a combativa Central 
Operária Boliviana (COB). Pelo contrário, as organizações 
populares, estruturadas ao redor do campesinato conseguiram não só 
evitar a ofensiva, mas também, em última instância, sair fortalecidas 
dos sucessivos enfrentamentos com o Estado, cujas expressões mais 
duras foram os «combates» na região cochabambina do Chapare, 
para onde Evo Morales migrou nos anos 80. [...] Em outras palavras, 
foram os camponeses os que organizam sua própria presença no 
campo político, através de uma ferramenta particular: o 
«instrumento político». O ideal organizativo que se impôs ao 
término dos debates no seio da Confederação Sindical Única de 
Trabalhadores Camponeses da Bolivia (CSUTCB) foi o de um 
instrumento cuja relação com os sindicatos seria «orgânica», 
quer dizer, uma fusão. (DO ALTO, 2011, p.98, grifo nosso) 

 

O triunfo eleitoral de Evo Morales, em dezembro de 2005, foi expressão de um 

processo crescente de polarização social e acumulação de forças dos setores 

populares, indígenas e camponeses que vinha desde o início dos anos 90 

(STEFANONI, 2006). Em agosto de 1990, os povos indígenas do Oriente do país 

(Beni, Pando e Santa Cruz) realizaram a “Marcha por Território e Dignidade”. Durante 

30 dias, os indígenas camponeses marcharam em direção à cidade de La Paz 

exigindo do Estado boliviano o reconhecimento e o respeito dos seus territórios e suas 

manifestações étnico-culturais. Em 1994, os camponeses produtores de folha de 

coca, protagonizaram a “Marcha pela Vida, a Coca e a Soberania Nacional”. Segundo 

Stefanoni,  

 

Um dos principais marcos neste recurso de ação coletiva foi a 
Marcha pela Vida, a Coca e a Soberania Nacional, que ocorreu 
entre fins de agosto e setembro de 1994, pouco depois do início do 
plano de erradicação forçada “Opção Zero” (implementado logo depois 
da visita do Czar antidrogas Lee Brown à Bolivia), que conseguiu 
mobilizar a 3 mil camponeses, que durante 22 dias percorreram 620 
km entre Villa Tunari e La Paz, desviando os obstáculos e a repressão 
organizada pelo governo de Sánchez de Lozada [...]  A resposta 
cocaleira a escalada repressiva chegou em 8 de agosto, em meio a 
um estado de sitio de fato. Burlando as patrulhas policiais, e a 
escassos metros do quartel de Chimoré (no Chapare), mais de 10 mil 
produtores de coca das cinco federações do Trópico (Centrais Unidas, 
Yungas do Chapare, Trópico, Carrasco Tropical e Chimoré), 
representantes da COB, da CSUTCB e da Confederação Sindical de 
Colonizadores de Bolivia (CSCB) decidiram empreender uma marcha 
rumo a sede de governo, a que logo se somaria a Federação Nacional 
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de Mulheres Camponesas de Bolivia- Bartolina Sisa (FNMCB-BS) e a 
Confederação Indígena do Oriente Boliviano (CIDOB), além de 
representantes de organizações de direitos humanos e da 
Confederação Universitária Boliviana (Contreras Baspineiro, 1994)                  
(STEFANONI, 2008, p. 342-343, grifo nosso) 

 

Ambas as marchas representaram o início de um ciclo de revoltas e 

mobilizações protagonizadas pelos povos indígenas e camponeses, que alcançou seu 

nível mais elevado em outubro de 2003. Nas eleições presidenciais de dezembro de 

2005, a chapa presidencial Evo Morales e Álvaro Garcia Linera111 obteve a ampla 

maioria dos votos consolidando a chegada de uma liderança indígena e camponesa 

à presidência pela primeira vez na história do país. A eleição de Evo Morales em 

dezembro de 2005, com 53,74% dos votos – a maior votação de um presidente 

boliviano desde a Revolução Nacional de 1952 – ocorreu após um ciclo de rebeliões 

populares112, analisadas anteriormente, que marcaram a história recente da Bolivia.  

A vitória eleitoral de Evo Morales significou uma derrota dos partidos 

tradicionais (MNR-ADN-MIR-NFR) que governavam a Bolívia desde o fim da ditadura 

                                                             
111 É nesse contexto que se incorpora ao MAS o sociólogo e ex-militante do grupo guerrilheiro 
EGTK (Exército Guerrilheiro Tupak Katari) Álvaro Garcia Linera, que esteve preso durante 5 
anos (entre 1992 e 1997) sob a acusação de promover o “terrorismo e a insurreição contra o 
estado boliviano”. 

112 A “Guerra da Água” no ano 2000, como ficou conhecida a revolta popular na cidade de 
Cochabamba, representou a primeira grande derrota do neoliberalismo no continente latino-
americano. A revolta popular derrotou o processo de privatização da água e expulsou uma 
empresa transnacional francesa. Nesse processo se organizou a “Coordenação em Defesa 
da Água”, reunindo uma ampla rede de organizações sindicais, populares e indígenas-
camponesas. O conflito em Cochabamba abriu uma nova correlação de forças entre as 
classes marcada pela crise do modelo neoliberal e dos partidos tradicionais. A partir dos anos 
2000, a Bolívia presenciou uma ofensiva crescente das classes populares e dos movimentos 
sociais que culminaram na derrubada de dois presidentes e na eleição de Evo Morales no 
final de 2005. Em outubro de 2003, os bolivianos protagonizaram outra importante revolta 
popular em defesa dos recursos naturais, brutalmente reprimida pelo exército (morreram 
aproximadamente 65 pessoas). A “Guerra do Gás”, diferente do conflito em Cochabamba, 
teve uma dimensão nacional e provocou a derrubada do presidente Gonzalo Sanches de 
Lozada, “Goni”, que renunciou à presidência e fugiu do país.  A cidade de La Paz e El Alto 
esteve tomada durante dias pelas mobilizações de mineiros, camponeses e indígenas. Um 
setor do exército se recusou a reprimir as mobilizações; os policiais se somaram aos 
protestos; novos embriões de auto-organização popular foram forjados no calor da revolta 
social. Após a derrubada de “Goni”, o MAS (partido liderado por Evo Morales) respaldou a 
posse do vice-presidente Carlos Mesa. Em maio e junho de 2005, os bolivianos voltaram às 
ruas, agora, contra o presidente Carlos Mesa. Entre as principais reivindicações estavam a 
luta contra a privatização da água, a nacionalização e industrialização dos recursos naturais 
(gás, petróleo e minas) e a convocação de uma Assembleia Constituinte. As mobilizações 
derrubaram Carlos Mesa e o novo presidente interino foi obrigado a convocar novas eleições. 
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militar, em 1982, através de um sistema político que ficou conhecido como 

“Democracia Pactuada”, onde os quatro partidos (NFR, MNR, ADN e MIR) se 

alternavam no poder, através dos acordos realizados no congresso (TAPIA, 2013). A 

vitória do MAS representava para a ampla maioria da população boliviana o fim do 

saque dos recursos naturais e a chegada ao poder de um autentico representante dos 

povos indígenas e dos setores populares. Com Evo Morales, os povos e 

nacionalidades indígenas se propunham acabar com a histórica opressão étnico-

cultural a que foram submetidos desde o processo de colonização. Pela primeira vez 

na história do país, os bolivianos haviam eleito um presidente de origem indígena, 

indentificado por amplos setores da sociedade boliviana como a única alternativa 

política capaz de resolver a crise institucional, social e econômica que que o país 

atravessou entre os anos 2000 e 2005.  

 

Na Bolivia, o veredito popular das eleições presidenciais de 2005 
foi indiscutível. Juan Evo Morales, conhecido pelas maiorias 
simplesmente como Evo Morales, ganhou com quase 54% dos 
votos, um resultado eleitoral que evitou a necessidade de ir a uma 
eleição no congresso. O Movimento ao Socialismo (MAS), 
movimento mais do que partido político convencional, elegeu 72 
dos 130 deputados (Câmara Baixa). E, por pouco, não conseguiu a 
maioria no senado [...] Antes do ascenso de Morales, nenhum 
presidente eleito democraticamente havia ganhado por maioria 
absoluta, assim como nenhum congresso eleito democraticamente 
havia produzido uma maioria como a presente. Até o ano 2005, as 
disputas eleitorais haviam terminado em estranhas (e em alguns casos 
pouco honoráveis) alianças unidas pelos benefícios que o poder traz 
[...]. Os resultados eleitorais atraíram uma atenção internacional 
sem precedentes. Evo Morales foi visto por boa parte do mundo 
como o primeiro chefe de estado “indígena” em um país onde 
uma minoria branca havia monopolizado historicamente o poder 
político. Apesar de que a realidade era muito mais complicada, o 
simbolismo era muito convincente. Sua história pessoal, seu 
ascenso desde as origens mais humildes até a presidência, era 
particularmente notável. Por outro lado, seus laços com os dirigentes 
cocaleiros (produtores de folha de coca) do país, entre os movimentos 
sociais mais combativos e organizados, geraram preocupação nos 
Estados Unidos, pelas políticas que o novo governo seguiria. Evo não 
era somente o homem cuja possível eleição, em alguma ocasião, foi 
qualificada por um embaixador dos Estados Unidos como uma 
ameaça para as relações com esse país, como também sua 
aproximação com Fidel Castro e Hugo Chávez “confirmava” ao mundo 
o ressurgimento de uma “esquerda anti norte-americana” na América 
Latina [...]. O novo governo prometeu reescrever a Constituição de 
forma tal que permita aos grupos previamente “excluídos”, 
notavelmente, a população indígena do país, jogar um papel de 
liderança na política. Entre suas primeiras ações esteve o anuncio 
da eleição de uma Assembleia Constituinte para levar a frente essa 
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tarefa. Eleita com uma margem similar ao voto que obteve Evo 
Morales em 2005, a Assembleia foi inaugurada em agosto de 2006 
com a maioria dos seus membros (menos do que os 2/3 necessários 
para aprovar a nova constituição) provenientes das fileiras do MAS [...] 
O novo governo assumiu o poder logo depois de um período de 
alto conflito político e mobilização social [...] No entanto, apesar 
da margem de vitória de Evo Morales em 2005 e da mudança de 
poder que trouxe consigo, o conflito político não havia terminado 
( CRABTREE, 2009, p.10-11, grifo nosso).  

 

Como analisado por Crabtree (2009), a eleição de Evo Morales não foi 

suficiente para impedir o aprofundamento da crise política e o aumento da polarização 

social. O governo se deparou com a pressão das classes subalternas (indígenas, 

camponeses e operários) organizados em distintos grupos e movimentos sociais que 

haviam protagonizado as rebeliões populares de 2000, 2003 e 2005, cuja principal 

demanda era a nacionalização dos recursos naturais e a convocação de uma 

Assembleia Constituinte para refundar o Estado boliviano. 

 
Figura 5: Breve trajetória política de Evo Morales. Dirigente sindical camponês à 

presidente do Estado Plurinacional da Bolívia 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/12/nota/4099461/evo-
morales-se-proclama-ganador-elecciones-bolivia. Acesso em 28 de janeiro de 2016. 

 

Os movimentos sociais e sindicais impulsionaram a candidatura de Evo 

Morales e depositaram grandes expectativas no novo governo. No entanto, estas 

mesmas organizações não estavam dispostas a esperar pacientemente o 
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cumprimento de suas principais reivindicações. Além da pressão dos movimentos 

sociais, o novo governo enfrentou uma forte oposição das elites econômicas e 

políticas regionais que governavam as províncias mais ricas do país, onde se 

encontram as maiores reservas de gás e petróleo, além de concentrar o agronegócio 

e as grandes propriedades de terra (SORUCO, 2008). 

 
A oposição rapidamente optou por uma combinação de pressões 
constitucionais e extraparlamentares para bloquear aspectos do 
programa do governo [...]. O principal motor da oposição, nas 
terras baixas de Santa Cruz, utilizou sua influência regional para 
pressionar o governo com grandes mobilizações populares de 
apoio aos seus interesses. Outros departamentos seguiram essa 
direção, demandando maior autonomia do governo central [...]. As 
dificuldades para governar o país tornaram-se rapidamente 
evidentes para o novo governo, apesar de sua legitimidade e 
popularidade em grandes setores da população. O novo governo 
teve que enfrentar outros conflitos, não só com as elites das terras 
baixas, como também com outros setores da sociedade, inclusive com 
os que o apoiavam. Os conflitos, muitas vezes relacionados ao acesso 
ou controle dos recursos naturais, podiam desembocar rapidamente 
em uma confrontação violenta. Assim, em outubro de 2006, um 
conflito entre trabalhadores mineiros, sindicalizados por um lado 
e cooperativistas, por outro, deixou vários mortos. Os grupos se 
enfrentaram pelo controle de uma das reservas minérios mais 
ricas do país [...] Os setores críticos da extrema esquerda, por sua 
parte, não desaproveitaram a oportunidade para acusar ao novo 
governo de não satisfazer as expectativas “revolucionárias” 
(CRABTREE, 2009, p.11, grifo nosso).  

 

 As classes dominantes, concentradas no Oriente do país, representados por 

fazendeiros e latifundiários, produtores de soja e gado, temiam os efeitos da 

“Revolução democrática” e do “Proceso de Cambio113”, impulsionados pelo presidente 

Evo Morales e o MAS. A burguesia agrária e agroindustrial de Santa Cruz temia a 

possibilidade de uma ampla e profunda reforma agraria, que afetaria as bases do seu 

tradicional poder político e econômico, baseado no monopólio e controle da terra 

(SORUCO, 2008).  

                                                             
113  “Proceso de Cambio” é o principal lema político utilizado pelo governo Evo Morales. 
Segundo membros e intelectuais próximos ao governo essa marca representa um conjunto 
de transformações políticas, sociais, econômicas e culturais que vem ocorrendo na Bolívia 
desde a eleição de Evo Morales em dezembro de 2005. Por se tratar de um termo muito 
comum na cultura política boliviana e amplamente utilizado pelos entrevistados, optamos por 
manter este termo sem sua tradução ao português “Processo de Transformações”. 
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O mentor intelectual do Processo de Cambio e braço direito de Evo Morales, o 

vice-presidente, Garcia Linera, considerava que a vitória do MAS abria 

 

[...] a possibilidade de uma transformação radical da sociedade e 
do estado, mas não em uma perspectiva socialista (ao menos a 
curto prazo) como defende uma parte da esquerda [...] O 
capitalismo andino-amazônico é a maneira que, acredito, se adapta 
mais a nossa realidade para melhorar as possibilidades das forças de 
emancipação operária e comunitária a médio prazo. Por isso o 
concebemos como um mecanismo temporário e transitório (LINERA, 
2006, p.1, grifo nosso). 

 

Em uma entrevista, realizada em dezembro de 2005, logo após o triunfo 

eleitoral de Evo Morales, o vice-presidente tratou de esclarecer o significado da 

“Revolução Democrática”, impulsionada pelo novo governo. 

 

O mandato é muito claro: uma nova economia, um novo sistema 
e um novo comportamento político. É preciso nacionalizar os 
hidrocarbonetos e recuperar a presença do Estado. No âmbito 
estratégico é preciso acabar com as privatizações e o 
enfraquecimento do Estado e potencializar a microempresa, o 
empresariado boliviano, a economia indígena e camponesa. No 
aspecto político: convocar uma Assembleia Constituinte, o fim do 
colonialismo e a presença de indígenas no poder. O poncho e a 
gravata consolidando-se como o símbolo da unidade da Bolívia [...]. 
Já não há uma Bolívia polarizada entre regiões. Este mandato de 
mudança está presente em todo o país, desde o Oriente até o 
Ocidente, na cidade e no campo, entre mestiços e indígenas, 
entre empresários e trabalhadores. [...]. Por isso dizemos que é uma 
grande revolução democrática, um ciclo aberto em 2000 que agora se 
está completando com esta revolução descolonizadora através do 
voto e da democracia [...]. Esta luta pelo poder deve resolver-se 
de maneira pactuada. O que foi decidido agora é qual setor vai 
encaminhar e dirigir esse pacto. E o que se está mostrando é que os 
indígenas têm a liderança moral e intelectual desta saída que 
redistribua o poder entre regiões, grupos étnicos e sociais. Há uma 
nova hegemonia histórica que hoje se consagra democraticamente 
com a eleição e deve cristalizar-se institucionalmente com a 
Assembleia Constituinte [...] O aviso é muito claro. O povo se 
pronunciou. Nossa esperança é que o povo e o governo norte-
americano entendam e aceitem este aviso. Vamos manter a 
continuidade dos laços de cooperação e de diálogo. Mas nenhum 
presidente norte-americano, nem funcionário, nem embaixador 
definirá o que os bolivianos têm que fazer. Ninguém vai definir 
ministros, nem leis [...] (LINERA, 2005, p.1, grifo nosso). 

 

O governo Evo Morales, utilizou-se do respaldo dos movimentos sociais para 

aplicar um conjunto de reformas econômicas, políticas e constitucionais sem romper 
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com o regime de propriedade capitalista, de forma pacifica e pactuada com as antigas 

elites politicas e frações da classe dominante. No entanto, as frações da classe 

dominante se recusaram a pactuar uma saída para a crise, que implicasse algumas 

concessões às classes subalternas. A Assembleia Constituinte, convocada em 2006, 

foi uma das principais demandas dos povos indígenas e se transformou no principal 

cenário de disputas, conflitos e acordos entre o governo e a oposição de direita, cujos 

principais expoentes foram os governadores da região da Meia Lua.  

 

Mapa 3: Polarização social, étnico-racial e territorial na Bolivia entre 2006 e 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Bolivia_de_2008. Acesso em 07 de 
fevereiro de 2016. Em azul, os quatro departamentos do Oriente boliviano que formavam a 
Meia Lua. Apesar de contar com uma importante presença indígena (os guaranis) os 
departamentos da Meia Lua possuem uma população majoritariamente branca e mestiça, em 
especial os departamentos de Santa Cruz e Tarija. O departamento de Chuquisaca, apesar 
de formar parte da oposição ao governo Evo Morales em 2008, possuía uma população 
majoritariamente indígena. Em cinza os departamentos governados pelo MAS e com uma 
população majoritariamente indígena de origem aymara e quéchua. 

  

O principal objetivo do governo, como expressou o vice-presidente, era 

“reconciliar os bolivianos através de um grande pacto nacional e a preservação 

da unidade do país”. Diferente das previsões do vice-presidente, os primeiros anos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Bolivia_de_2008
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do governo foram marcados por uma profunda instabilidade política e uma crescente 

polarização social114. A politica do governo visava conciliar os interesses das distintas 

frações das classes dominantes (empresários, latifundiários e o capital financeiro) com 

as reivindicações das classes subalternas (os povos indígenas, os camponeses e os 

setores operários e populares). Entre os anos 2006 e 2008, a Bolívia se encontrava 

geográfica e politicamente dividida. Enquanto os departamentos do oriente do país 

(Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija) eram governados por representantes da oposição, 

vinculados às antigas frações da classe dominante,  os departamentos do Ocidente 

(La Paz, Oruro, Potosí) eram governados pelo Movimento ao Socialismo que ainda 

possuía maioria na Câmara de Deputados, enquanto a oposição dirigia o Senado.  

Diante do cenário de polarização social e instabilidade política, o governo 

buscou uma saída pactuada, apresentando como alternativa uma revolução pacifica, 

nos marcos do respeito à democracia e a propriedade privada. Segundo Linera (2005), 

                                                             

114  O “bloco econômico-político dominante”, expressão utilizada por Luis Tapia, inclui a 
oligarquia latifundiária, os núcleos corporativos empresariais e os partidos políticos 
tradicionais (MNR, PODEMOS e Unidade Nacional). Estas frações da classe dominante e as 
elites políticas que se concentravam no Oriente do país não reconheciam o governo Evo 
Morales, enquanto os movimentos sociais afins ao MAS exigiam o cumprimento de suas 
reivindicações: a nacionalização e industrialização dos recursos naturais e a convocação de 
uma Assembleia Constituinte. A pressão política dos setores sociais obrigou o governo a 
cumprir parcialmente algumas destas reivindicações, como a recuperação de algumas 
empresas privatizadas nos anos 90, a nacionalização-estatização de duas refinarias 
controladas pela Petrobras. As medidas do governo não foram suficientes para resolver a 
crise política e pacificar o país. Durante dois anos, a Assembleia Constituinte esteve 
paralisada pela pressão dos partidos da direita tradicional (MNR, UM, PODEMOS) e a política 
de conciliação do governo. Os partidos tradicionais haviam sido derrotados nas mobilizações 
de 2003 e 2005, no entanto se rearticularam em torno a Assembleia Constituinte. Em 
setembro de 2008, após o referendo revocatório, que ratificou Evo Morales na presidência 
com 67,41%, as frações da classe dominante cujos principais dirigentes eram os 
governadores da Meia Lua e os Comites Civicos, apoiados sobretudo por empresários e 
latifundiários de Santa Cruz, buscaram desestabilizar o governo, com gigantescas 
mobilizações nos departamentos da Meia Lua, através da ocupação de instituições e prédios 
públicos, em uma clara tentativa de deslegitimar o presidente. O grupo de choque da direita 
boliviana estava articulado no Comitê Cívico de Santa Cruz (que reunia os empresários, 
latifundiários e a União da Juventude Cruceña). No departamento de Pando estes setores 
foram responsáveis pelo massacre de 13 camponeses filiados ao MAS em setembro de 2008. 
A crise política foi resolvida depois de um pacto nacional entre o governo e o bloco econômico-
político dominante, particularmente as frações burguesas de Santa Cruz. O acordo possibilitou 
a aprovação da nova Constituição em plebiscito nacional, com 61,43% de apoio. A nova 
constituição gerou enormes expectativas na maioria da população, em particular entre os 
indígenas e camponeses. Em dezembro de 2009 se realizaram novas eleições presidenciais 
e Evo Morales foi reeleito com 64,2%. Em outubro de 2014, Morales é eleito pela terceira vez 
com 61,36%.  
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o novo governo representava “um mandato da nação, não um mandato de classe, 

nem de uma região, nem de um grupo étnico, é a nação que se colocou de pé”.  

Para Garcia Linera o governo Evo Morales representava um “mandato 

somente comparado ao de revoluções, como a Revolução Nacional de 1952 e “o 

MAS representa o despertar dos sujeitos subalternos para um novo 

nacionalismo revolucionário”, “mas isso não quer dizer que o movimento de 

Evo Morales pretenda ressuscitar a velha ideologia do nacionalismo 

revolucionário” (LINERA, 2006, p.1). O espírito nacionalista da Revolução de 1952 

é, segundo Garcia Linera, resgatado pelo governo Evo Morales, mas ressignificado a 

partir da incorporação do elemento étnico e cultural dos povos indigenas. Para Pablo 

Stefanoni (2006), a abertura deste novo ciclo nacionalista e indigenista, 

 

Diferentemente das experiências anteriores [...] não é articulado 
pelas Forças Armadas nem pelas classes médias urbanas, mas 
pelas massas indígenas-mestiças que recuperaram parcialmente 
os símbolos próprios do velho nacionalismo boliviano (luta entre 
a nação e a anti nação, anti-imperialismo e demanda de 
nacionalização da economia e do Estado), mas incorporando um novo 
componente étnico-cultural (STEFANONI, 2006, p.38). 

 

Em certa medida o discurso “nacionalista” do MAS é herdeiro da tradição 

política do MNR115. Em ambos os projetos políticos, está presente a ideia de que é 

necessário “desenvolver o capitalismo”, criar uma “burguesia nacional” e “industrializar 

o país” através de um modelo de capitalismo de estado, desenvolvimentista e 

intervencionista. No entanto, do ponto de vista das medidas econômicas, o 

nacionalismo do MAS é muito mais retórico e pragmático do que aquele representado 

pelo MNR nos anos 50. Isto é assim devido a aliança estratégica do governo atual 

com as grandes empresas estrangeiras e a manutenção e extensão do modelo 

extrativista. À diferença de Pablo Stefanoni, o intelectual boliviano Luis Tapia, 

considera que a retórica anti-imperialista e indigenista do governo Evo Morales, 

[...] implica retomar parte da experiência histórica do passado [...] 
sob o padrão de capitalismo de estado, que compartilha com o capital 

                                                             
115 O MNR (Movimento Nacionalista Revolucionário), foi fundado em 1941, se concentrava, 
sobretudo, entre os setores urbanos pertencentes à pequena burguesia, pequenos 
comerciantes e profissionais liberais. Era um partido formado basicamente em torno à crítica 
à oligarquia mineira e aos proprietários de terras. Após a Revolução Nacional de 1952 o MNR 
assumiu a presidência com Vitor Paz Estensoro. 
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transnacional a exploração dos recursos naturais hidrocarbonetos. Os 
processos de produção seguem basicamente a cargo de 
empresas transnacionais [...]. Nesse sentido, não há nenhum 
componente de socialismo nessa perspectiva (TAPIA, 2011, p.97, 
grifo nosso). 

 

Em uma nova chave explicativa, de matriz gramsciana, Tapia analisa as 

transformações e mudanças no partido de Governo, ao longo dos últimos dez anos, 

através da “noção de catarse e transformismo” (TAPIA, 2011).  

 

[...] O núcleo dirigente do MAS e do atual governo têm entrado em 
uma fase de transformismo cada vez mais acentuada. De 
intelectuais orgânicos de setores camponeses, indígenas e populares, 
têm se convertido em intelectuais orgânicos de um projeto de 
reconstituição do estado-nação na Bolívia em torno a um núcleo 
capitalista, que está reagrupando as estruturas de poder e 
dominação patrimonialistas com uma nova direção de origem 
popular [...]. Há algo peculiar nesse processo de transformismo. Hoje 
significa que os principais dirigentes do MAS não estão sendo 
cooptados pelo velho bloco dominante patrimonialista e burguês na 
Bolívia, mas que eles mesmos estão se transformando no núcleo 
dirigente de um novo projeto capitalista no país, que articula de 
maneira complementar e, em certo sentido, subordinada ao velho 
bloco dominante [...] As políticas econômicas e os planos de 
desenvolvimento do governo têm como eixo central o 
desenvolvimento do capitalismo: capitalismo de estado que 
alimenta e apoia o capitalismo privado transnacional, submetido 
a uma margem de contribuição fiscal muito mais alto, capitalismo 
monopolista nacional, capitalismo médio e pequeno, mas 
capitalismo ao fim (TAPIA, 2011, p.125-126, grifo nosso). 

 

Qual seria então, a grande novidade no processo político boliviano a partir da 

chegada de Evo Morales à presidência?  

O aspecto mais inovador do processo político boliviano é a emergência e 

incorporação no campo político e institucional, do elemento étnico. Esta 

particularidade se expressa, ainda que formal e discursivamente, na incorporação e 

no reconhecimento das nações e povos indígenas no Estado Plurinacional da Bolivia, 

a partir da aprovação da nova constituição, em janeiro de 2009116.  

 

                                                             
116  As políticas do estado burguês/colonial de homogeneização da sociedade boliviana 
fracassaram rotundamente, em grande medida pela resistência dos povos indígenas em 
preservar sua cultura, seus costumes, seu território e suas práticas de autogoverno nas 
comunidades. A emergência das lutas indígenas nos anos 90 colocou no centro do debate 
político boliviano a luta por um Estado Plurinacional. 
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Fotografia 48:  Cerimônia de Posse de Evo Morales em 22 de janeiro de 2006 no templo 
indígena de Tiwanaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Disponível em http://www.vermelho.org.br/noticia/256535-7. Acesso em 25 de janeiro 

de 2016. 
 

Fotografia 49: Cerimônia de posse do 3° mandato de Evo Morales em 21 de janeiro de 2015 
no templo indígena de Tiwanaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-01/um-dia-
antes-da-posse-evo-morales-visita-ruinas-e-pede-retorno-ao. Acesso em 25 de janeiro de 

2016 

http://www.vermelho.org.br/noticia/256535-7
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-01/um-dia-antes-da-posse-evo-morales-visita-ruinas-e-pede-retorno-ao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-01/um-dia-antes-da-posse-evo-morales-visita-ruinas-e-pede-retorno-ao
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[...]. A ideia do Plurinacional é um dos componentes mais 
importantes da reforma moral e intelectual que se operou na vida 
política boliviana nos últimos anos, já que implica um desvio do 
anglo e eurocentrismo liberal modernos, ainda que estes não são 
processos completados ou realizados, são uma tendência. 
(TAPIA, 2011, p.94, grifo nosso). 

 

A partir das elaborações de Garcia Linera e Pablo Stefanoni, identificamos que 

o governo Evo Morales busca articular em seu discurso político um conjunto de 

matrizes teóricas e ideológicas aparentemente contraditórias como o “nacionalismo”, 

o “indigenismo” e o “socialismo”. Estas matrizes discursivas foram ecleticamente 

sintetizadas na teoria do “capitalismo andino-amazônico”, desenvolvida por Garcia 

Linera, atualmente reelaborada através do conceito de “socialismo comunitário117”.   

A reforma do Estado e do regime político boliviano se expressou de maneira 

simbólica, a partir da aprovação da Nova Constituição Política do Estado, em janeiro 

de 2009, onde supostamente ocorreu uma “refundação do estado boliviano” e a 

                                                             
117 Segundo Garcia Linera, um dos principais defensores e entusiastas da tese do Socialismo 
Comunitário, “As nações indígenas oprimidas por séculos, os movimentos sociais explorados 
por décadas não só retomaram o protagonismo histórico como também, como na Bolivia, se 
transformaram em poder de Estado e hoje conduzem o país. Se avançou em dez anos mais 
do que nos 200 anos anteriores. Mas não basta. O despertar revolucionário dos povos 
abriu um horizonte de possibilidades muito mais profundo, muito mais democrático, 
muito mais comunitário, quer dizer socialista, ao que não podemos renunciar, se não 
corremos o risco de uma restauração conservadora em que nem se quer a memória dos 
mortos estará a salvo. Socialismo não é uma etiqueta partidária, pois, muitas vezes, isso só 
serviu para camuflar a aplicação da barbárie neoliberal. Socialismo tão pouco é um decreto, 
porque isso seria reduzir a ação coletiva do povo a uma decisão administrativa de funcionários 
públicos. Socialismo tão pouco é estatizar os meios de produção. Isso ajuda muito a 
redistribuir a riqueza, mas a estatização não é uma forma de propriedade comunitária 
nem uma forma de produção comunitária da riqueza [...], mas, para que esta nova 
civilização comunal triunfe se requer um longo e complicado processo de transição; 
uma ponte. E a essa ponte é que chamamos Socialismo [Comunitario]. O Socialismo é o 
campo de batalha dentro de cada território nacional entre uma civilização dominante, o 
capitalismo ainda vigente, ainda dominante, mas decadente, enfrentado contra a nova 
civilização comunitária emergente desde os interstícios, desde as gretas e contradições do 
próprio capitalismo [...] O socialismo não é uma nova civilização, não é uma economia ou uma 
nova sociedade. É o campo de batalha entre o novo e o velho, entre o capitalismo dominante 
e o comunitarismo insurgente. É a velha economia capitalista ainda majoritária, gradualmente, 
assediada pela nova economia comunitária nascente. É a luta entre o velho Estado que 
monopoliza decisões na burocracia e um novo Estado que cada vez democratiza mais as 
decisões em comunidades, em movimentos sociais, na sociedade civil [...] No Socialismo 
coexistem muitas formas de propriedade e de gestão da riqueza: está a propriedade 
privada e a estatal; está a propriedade comunitária e a cooperativa. Mas, há só uma 
propriedade e uma forma de administração da riqueza que tem a chave do futuro: a 
comunitária, que só surge e se expande em base à ação voluntária dos trabalhadores, 
ao exemplo e experiência voluntaria da sociedade (LINERA, 2015, p.68-69, grifo nosso). 
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fundação de um Novo Estado Plurinacional”. O referendo que aprovou a nova 

constituição política, obteve o apoio de 64% da população. O grande respaldo à nova 

CPE, se deu pela incorporação no âmbito jurídico-político do Estado boliviano de um 

conjunto de reivindicações étnicas e culturais dos povos indígenas, que se 

apresentaram em todos os processos de luta e resistências dos povos indígenas, a 

partir dos anos 90. 

  

Artigo 1. A Bolívia se constitui em um Estado Unitário, Social, de 
Direito, plurinacional, comunitário, livre, independente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado e com autonomias. 
Bolívia se funda na pluralidade e no pluralismo político, econômico, 
jurídico, cultural e linguístico, dentro do processo integrador do país. 
Artigo 2. Dada a existência pré-colonial das nações e povos 
indígenas originários camponeses e seu predomínio ancestral 
sobre seus territórios, se garante sua livre determinação no 
marco da unidade do Estado, que consiste no seu direito à 
autonomia, ao autogoverno, a sua cultura, ao reconhecimento de 
suas instituições e à consolidação de suas entidades territoriais, 
como a esta Constituição e a lei. Artigo 3. A nação boliviana está 
conformada pela totalidade das bolivianas e dos bolivianos, as nações 
e povos indígenas originário-camponeses, e as comunidades 
interculturais e afro bolivianas que em seu conjunto constituem o povo 
boliviano. (Constituição Política do Estado, 2009, grifo nosso)118. 

 

A luta por um Estado Plurinacional é parte de um longo processo de 

acumulação histórica dos movimentos sociais indígenas na Bolivia (um país 

multinacional e multiétnico, onde existem aproximadamente 36 nações e povos 

indígenas (a maioria são aymaras, quéchuas e guaranis). O Estado Plurinacional 

implica, segundo Garcia Linera, “[...] o reconhecimento de que a Bolívia é uma nação 

de nações, onde estamos Aymaras, Quéchuas, Guaranis, mestiços, afros bolivianos 

etc. A nova constituição reconhece que somos um estado plurinacional […]. O 

Estado, o poder político, as instituições são agora plurinacionais (LINERA, 2008, 

p.13, grifo nosso).  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas119, aproximadamente 70% 

da população pertence a algum povo indígena. Esses setores, majoritários na 

sociedade boliviana foram, ao longo da história do país, marginalizados, oprimidos e 

                                                             
118 Fonte: Disponível em http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf. Acesso em 26 

de outubro de 2015. 

119 Fonte: Disponível em http://www.ine.gob.bo/. Acesso em 10 de outubro de 2015. 

http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
http://www.ine.gob.bo/
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discriminados pela elite local, nacional e internacional. Com a Nova Constituição 

Política estes setores foram formalmente incorporados e reconhecidos na estrutura 

juridico-política do novo Estado boliviano.  

No entanto, apesar da retórica da Plurinacionalidade do Estado, a nova 

constituição legitima e mantêm intactos os grandes latifúndios, o domínio das 

empresas transnacionais sobre áreas econômicas estratégicas (Mineração e 

hidrocarbonetos) e o sistema político dominante. A estrutura fundiária no Oriente 

boliviano se manteve incólume. O monopolio e o controle da terra por uma parcela 

minoritaria da sociedade boliviana, representado pelo agronegócio, foi legitimado pela 

Nova Constituição. As instituições da democracia liberal burguesa, como o parlamento 

(agora Assembleia Plurinacional), a justiça e as forças armadas bolivianas, apesar das 

mudanças simbólicas, foram mantidas e fortalecidas. Essas instituições são 

hierarquicamente dominantes em relação às formas de autonomia e autogoverno 

indígena que seguem limitadas e subordinadas. 

 

[...] o projeto político e histórico do MAS vai em um sentido 
contrário à construção de um governo Plurinacional no país. O 
núcleo do projeto político é o capitalismo e o Estado Plurinacional 
opera como um discurso de legitimação em relação aos setores 
populares com os quais estão reorganizando as relações de 
subordinação e dominação (TAPIA, 2011, p. 126, grifo nosso). 

 

O “nacionalismo indígena” e a “plurinacionalidade do estado”, reconhecida na 

nova CPE, funciona “de maneira complementaria e como discurso de legitimação 

e conexão com parte de suas bases sociais” (TAPIA, 2011, p.99). Segundo Tapia, 

as políticas implementadas pelo governo, sobretudo em relação aos recursos naturais 

e as comunidades indígenas, 

 

[...] têm explicitado que o núcleo do seu programa implica uma 
ampliação do mesmo núcleo extrativista predominante 
previamente, quer dizer, represas na Amazônia que vão inundar 
territórios de povos e culturas que a nova constituição reconhece, mas 
a política do governo apaga; por outro lado, a construção de uma 
estrada que vai dividir ao meio uma das principais áreas protegidas do 
país afetando negativamente territórios comunitários. Novamente a 
ideia de desenvolvimento do governo nega o reconhecimento 
plurinacional. Tem forçado a aprovação para estender as áreas de 
prospecção e exploração [petroleo e gás] em territórios de 
comunidades indígenas. Os núcleos centrais do programa 
econômico do governo implicam a destruição da diversidade 
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cultural e a negação do reconhecimento da territorialidade 
indígena; já que sobrepõe as decisões do poder executivo sobre as 
decisões políticas e a deliberação dos povos que vão ser afetados [...] 
(TAPIA, 2011, p.97-98, grifo nosso). 

 

Nesse sentido a utilização do conceito de Nacionalismo Indígena para 

caracterizar o governo Evo Morales apresenta inúmeras limitações e contradições. 

Ainda que seja parcialmente correta, são conceitos insuficientes para analisar e 

caracterizar o governo Evo Morales. Estamos, de fato, frente a um governo cujas 

politicas expressam um projeto nacionalista e indigenista? Para responder a estas 

questões é preciso avançar na análise das políticas concretas implementadas e 

assumidas pelo governo Evo Morales entre os anos 2006 e 2014.  

Partimos da hipotese de que o governo Evo Morales representou, no primeiro 

mandato, um “nacionalismo moderado e pragmático” como resposta à pressão 

popular e aos movimentos sociais. Nesse sentido, o governo representa um projeto 

de reforma do Estado boliviano na perspectiva da construção de uma sociedade 

capitalista “moderna”, o “MAS de maneira nenhuma representa, encarna, defende 

ou desenvolve propostas de um modo comunitário de relação com a natureza e 

de transformação da estrutura econômica boliviana, em que cada vez tenham 

mais importância ou relevância as formas não capitalistas de direção, 

propriedade e gestão mais coletiva (TAPIA, 2011, p.128, grifo nosso).   

O projeto político implícito na teoria do “capitalismo andino-amazônico ou 

socialismo comunitário”, estabelece e legitima uma convivência pacífica e harmoniosa 

e subordinada do país frente ao capital privado nacional e transnacional. Em que pese 

a retórica anti-imperialista ou anti-norteamericana, não esteve colocado no horizonte 

político-estratégico do governo a ruptura das relações de dependência e subordinação 

com o imperialismo e, muito menos, uma estratégia de ruptura anticapitalista (TAPIA, 

2011). Como aponta Orellana Aillón (2006), ao não avançar em um conjunto de 

reformas estruturais como reivindicavam os trabalhadores mineiros de Huanuni e 

outros setores sociais, o governo Evo Morales passou a impulsionar o capitalismo 

dependente com uma roupagem anti-imperialista e indigenista: 

 

Os novos governantes do MAS compartilham com seus 
oponentes neoliberais o mesmo respeito pela propriedade 
privada e pelas instituições do Estado capitalista; como os 
governos anteriores, pretendem incentivar o investimento 
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estrangeiro, promover a segurança jurídica e trabalhar em 
sociedade com as empresas transnacionais [...]. O ascenso do 
novo governo, então, não indica uma mudança do regime de 
acumulação, senão a renovação de gerentes estatais que agora 
procuram revisar as funções regulatórias e redistributivas do Estado 
no processo de reprodução do capital monopolista, sitiado no setor 
primário exportador; sem transformar estas funções nem as 
bases econômico-sociais em que se fundamentam: o controle 
privado e transnacional sobre as principais condições objetivas 
da produção (ORELLANA AILLÓN, 2006, p.33, grifo nosso). 

 

A política impulsionada pelo governo Evo Morales frente aos recursos naturais 

do país (gás e mineração), que correspondem a 80% das exportações bolivianas, é 

motivo de muitas controvérsias e critica dos movimentos sociais e dos sindicatos 

mineiros, vinculados à FSTMB. No caso da mineração, a segunda atividade 

econômica mais importante do país, as empresas multinacionais seguem controlando 

grande parte da produção e exportação. Este aspecto será melhor discutido quando 

analisarmos os principais conflitos envolvendo os trabalhadores mineiros de Huanuni 

durante o governo Evo Morales (2006-2014). A seguir, analisaremos a complexa 

relação dos trabalhadores mineiros de Huanuni com o governo. 

 

4.2 OS DILEMAS DOS TRABALHADORES MINEIROS DE HUANUNI FRENTE AO 

GOVERNO EVO MORALES 

 

O governo Evo Morales assumiu uma posição de “árbitro” entre as distintas 

frações das classes dominantes (grandes empresários, proprietários de terras e 

produtores de soja) e os movimentos sociais, buscando conciliar distintos interesses 

políticos e de classe. Para cumprir o papel de arbitro, Evo Morales buscou subordinar 

e integrar as organizações camponesas, operárias e populares, à gestão do estado. 

 

[...] como é o caso dos dirigentes das associações de bairro de El 
Alto, da Federação de Cooperativas Mineiras, do sindicato 
industrial além do decisivo controle do MAS sobre as 
organizações camponesas e indígenas do país, indicam a 
probabilidade da formação de organizações populares e sindicatos 
paraestatais, que se constituiriam na base fundamental do novo 
governo e a base de sua legitimidade (ORELLANA AILLÓN, 2006, 
p.51-52, grifo nosso). 
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O destino da grande maioria dos dirigentes, organizações sindicais e 

movimentos sociais, que haviam estado à frente das rebeliões populares de 2000, 

2003 e 2005 foi a integração ao Processo de Cambio, através da ocupação de 

ministérios, vice ministérios e cargos importantes no aparelho estatal – o mesmo 

destino teve as organizações sindicais urbanas, como a COB e a FSTMB, ainda que, 

no marco de maiores tensões e conflitos. O governo estabeleceu um pacto entre o 

Estado e as organizações sindicais indígenas, camponesas, operárias e populares, a 

exemplo do que ocorreu entre os anos de 1952-1964, nos governos do MNR. 

A busca por controlar, subordinar e integrar os movimentos sociais ao aparelho 

estatal não ocorreu sem resistência e conflitos importantes, como identificamos entre 

os trabalhadores mineiros de Huanuni. Ao longo da pesquisa identificamos 

ambiguidades, dilemas e tensões, na relação dos trabalhadores mineiros de Huanuni 

com o governo Evo Morales, que alternava formas de autonomia e resistência, com 

mecanismos de integração e apoio ao processo de cambio. 

 

Houve um tema fundamental no governo Evo Morales, o fato de 
cooptar os dirigentes sindicais, especialmente aqueles dos 
setores mais representativos numericamente, de tal forma, até de 
chantagear ou de intimidar os trabalhadores para que não 
pudessem ter uma opção política própria ou uma possibilidade 
de poder expressar suas reivindicações e de ser escutados de 
maneira justa [...]. O governo Evo Morales desconheceu esses 
princípios que ele mesmo defendia, e que o levou à presidência [...]. 
Há um trabalho desleal para poder controlar as direções sindicais. 
Hoje, praticamente não se defende, como se deveria fazer, a 
independência de classe que se falava antes, praticamente foi 
desconhecida, pois a COB e até o sindicato de Huanuni está nessa 
situação e tudo porque os trabalhadores têm uma espécie de medo... 
(Miguel Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de julho de 2015, grifo 
nosso). 

 

   Um primeiro aspecto que identificamos nas falas e discursos dos trabalhadores 

mineiros e que nos auxília na explicação destas tensões, dilemas e ambiguidades é a 

própria natureza de classe do governo, sua origem e composição social. Diferente dos 

governos anteriores (pós -1985), claramente identificados pelos movimentos sociais e 

pelas classes subalternas, como agentes diretos das elites políticas e econômicas 

tradicionais, o governo Evo Morales, foi desde o primeiro momento identificado pela 

maioria da população, como um governo dos movimentos sociais. 
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Quando se têm um governo com essas características populares, 
que saiu do povo, votado pela maioria do povo, apoiado 
majoritariamente pelo povo, começa a existir uma situação 
incerta quanto ao futuro. Qual será a conduta que devemos ter? 
Não podemos ser cegamente críticos.... Nós levamos o governo a 
presidência, tampouco podemos aceitar tudo, porque se supõe que 
temos uma base, princípios, reivindicações básicas, objetivos pelos 
quais fizemos com que o governo Evo Morales chegue lá em cima. 
Isso é uma situação bastante conflitiva. É algo parecido com a época 
do MNR, onde eles cooptam aos sindicatos e a própria COB. No 
governo da UDP também ocorreu o mesmo. Então, aí estamos, 
vivendo esse dilema. É bastante difícil e problemático fazer com que 
nossa voz seja escutada pelo governo. Em tudo o que falamos 
somos acusados de ser da oposição ou da direita, ou de que 
estamos criticando o “Processo de Cambio”. Então, é um 
problema se as pessoas ainda confiam ou pensam que seus 
problemas serão [resolvidos] com o governo Evo Morales [...]. Por isso 
é que o projeto do PT foi praticamente destruído pelos mesmos que o 
impulsaram. (Miguel Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de julho 
de 2015, grifo nosso). 

 

Nessa entrevista, o trabalhador mineiro de Huanuni expressa de maneira direta 

os conflitos e ambiguidades que existiam na posição assumida pelos trabalhadores 

mineiros frente ao governo Evo Morales: por um lado, há um reconhecimento do novo 

governo como resultado das lutas populares protagonizadas pelos diferentes 

movimentos sociais contra os “governos da direita neoliberal”; por outro, a defesa da 

independência de classe e autonomia frente ao governo.  

Nos primeiros anos do governo Evo Morales, os mineiros expressaram uma 

posição de autonomia, distanciando-se das atitudes assumidas pelos povos 

indígenas-camponeses e suas organizações sindicais. A partir de 2009, os 

trabalhadores mineiros de Huanuni passaram a adotar um discurso distinto, de defesa 

e apoio ao “Processo de Cambio”. Esta mudança na orientação dos trabalhadores 

mineiros se expressou através de alianças políticas e eleitorais com o MAS e o 

governo. É importante frisar que em ambos os momentos essas posições não foram 

assumidas de maneira homogênea e coesa pelos trabalhadores mineiros. Existiram 

embates, disputas, conflitos e diferenças entre os próprios trabalhadores. 

Estas tensões dialéticas se expressaram frente aos governos e partidos, 

tradicionalmente considerados de “esquerda” e “nacionalistas”, como o antigo MNR, 

o governo da UDP (1982-1985) e mais recentemente ao longo dos 8 anos do governo 

Evo Morales (2006-2014). Durante grande parte do século XX, os trabalhadores 

mineiros preservaram uma forte identidade de classe, marcada pela autonomia e 
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radicalidade de suas organizações sindicais, mas, também por processos de 

integração e subordinação ao aparato estatal. Esta tradição e experiência histórica 

traduzida em uma memória coletiva exerceu uma forte influência nos posicionamentos 

políticos que os trabalhadores mineiros de Huanuni e suas organizações sindicais 

assumiram frente ao governo Evo Morales. 

Após as lutas pela nacionalização da EMH em 2002, das Jornadas de Outubro 

de 2003 e das mobilizações de maio/junho de 2005, os mineiros de Huanuni tiveram 

uma grande projeção nacional e se tornaram uma referência do movimento operário 

boliviano (que apresentava sinais de revitalização e fortalecimento). O processo de 

revitalização, a partir dos anos 2000, foi resultado de acumulações previas de 

experiências, sobretudo os conflitos e mobilizações deste setor entre os anos 2002 e 

2013, que sempre alcançavam uma dimensão nacional, trazendo instabilidade e 

crises ao governo Evo Morales. Um dos elementos que expressaram o fortalecimento 

politico e sindical dos mineiros de Huanuni foi a luta que culminou com a 

estatização/nacionalização da empresa em 2006 e o fato de que as principais 

organizações operárias do país (COB, FSTMB e COD Oruro) passaram a ser dirigidas 

por mineiros de Huanuni.  

 

Huanuni sempre esteve em todos os conflitos e lutas. Deve-se 
recordar que a assembleia nacional da Central Operária Boliviana 
que decidiu pelo “Fora Goni” foi realizada no distrito mineiro de 
Huanuni, em 24 de setembro de 2003 [...]. Inclusive, em 2002, 
Huanuni impulsionou um congresso orgânico da Federação de 
Mineiros que se realizou no distrito mineiro de Colquiri. Nesse 
congresso, aprovamos uma mudança total do comitê executivo da 
FSTMB […]. Porque víamos que as direções da FSTMB e da COB 
eram totalmente governistas. Então, em agosto de 2002, no distrito 
mineiro de Colquiri, se aprovou que no seguinte congresso ordinário 
se mudaria toda a direção da FSTMB. Se aprovou isso, e em março 
2003, se realizou no distrito mineiro de Bolívar, o congresso ordinário 
da Federação [...]. A partir de então, começamos um processo de 
desconhecimento da direção da COB e pedimos a realização 
imediata do congresso da COB, que estava em mãos do 
governismo. Até que, com muita insistência, conseguimos que, em 
agosto de 2003, se realizasse na cidade de Oruro um congresso de 
todos os trabalhadores da Bolívia, onde “impusemos” um secretário 
executivo, mineiro também, que era de Huanuni, o companheiro Jaime 
Solares. A partir de então, houve um pouco mais de coordenação 
entre a Federação de Mineiros e a Central Operária Boliviana para 
começar uma luta definitiva contra o governo (Miguel Zubieta, 59 
anos, mineiro aposentado, 4 de julho de 2015, grifo nosso). 
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Este processo de fortalecimento e acumulação histórica prévia permitiu que, 

em Huanuni, um grupo de trabalhadores e sindicalistas assumissem posições políticas 

radicais, que expressavam uma orientação sindical classista e combativa, cujas 

reivindicações transcendiam o tradicional caráter econômico e corporativo dos 

sindicatos e assumiam bandeiras politicas como a defesa da nacionalização sem 

indenização de todos os recursos naturais (gás, petróleo, minas, etc.) e a formação 

de um partido operário independente. Este núcleo120 de sinidicalistas havia ganhado 

enorme autoridade entre os trabalhadores mineiros, sobretudo por haver dirigido as 

mobilizações nacionais de 2003 e 2005, que haviam provocado a derrubada de dois 

presidentes. 

 Nas eleições presidenciais de 2005, os mineiros assalariados de Huanuni 

mantiveram uma posição independente e não realizaram um acordo eleitoral121 com 

o MAS. No entanto, identificamos no trabalho de campo que a ampla maioria dos 

trabalhadores mineiros de Huanuni votaram em Evo Morales na eleição presidencial 

de 2005, tanto aqueles trabalhadores mineiros assalariados, como o setor 

cooperativista (a direção nacional das cooperativas mineiras realizou um acordo 

eleitoral com o MAS). 

 

Eu acredito que Evo Morales começou bem. Quem lhes fala 
também apoiou Evo Morales. Eu o conheci em 2003, na FSTMB, 
quando ele era deputado e o expulsaram do parlamento. Veio à 
FSTMB a pedir apoio. Eu o conheci, era tranquilo e sociável, mas, 
lamentavelmente desse momento até agora, tem mudado muito. Já 
nem sequer o conhecemos. Então, acredito que a maioria dos 
bolivianos tínhamos esperança em Evo Morales, mas 
lamentavelmente ele foi sendo influenciado por oportunistas, por 
neoliberais, que tinham estado em outros governos, inclusive da 
ditadura (Mario Martinez, 56 anos, responsável pela extração do 
mineral, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

  É necessário remarcar que os mineiros de base assumiram, nas eleições de 

2005, uma posição de relativa autonomia em relação às suas próprias direções 

sindicais. Isso demonstra que havia entre os trabalhadores mineiros grandes 

                                                             
120 Pertenciam a esse grupo trabalhadores e dirigentes sindicais importantes, como Miguel 
Zubieta, Jaime Solares, Roberto Chavez, Pedro Montes, Mario Martinez, entre outros. 

121  Os mineiros cooperativistas, através da sua entidade nacional, a FENCOMIM – que 
representava 80% da força de trabalho nas minas (uma base social superior a 100 mil 
mineiros) – realizou um pacto com o governo e assumiu o Ministério de Mineração. 
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expectativas na eleição de Evo Morales, o que contrastava com as posições dos 

dirigentes mais radicais que “julgavam” das atitudes moderadas que Evo Morales e o 

MAS assumiram nos conflitos de 2003 e 2005. Miguel Zubieta, que esteve à frente de 

ambas mobilizações em 2003 e 2005, como secretário executivo da FSTMB, expressa 

o estado de ânimo dos mineiros assalariados de Huanuni naquele momento.  

[…] O triunfo de Evo Morales, com quase 54%, foi uma reação do 
povo à uma série de enganos que foram se sucedendo ao longo 
de todos os processos eleitorais [...]. A chegada de Evo Morales 
ao governo é uma derivação da luta do povo boliviano por 
transformar as estruturas econômicas e sociais do país. Se Evo 
não o fizer, o povo o fará sobre quem quer que esteja no governo. Por 
isso é que as organizações sindicais e a COD Oruro em seu último 
congresso, têm apontado muito claramente que reivindicamos a 
independência política de classe frente a qualquer governo no 
poder. Morales tem a missão e a obrigação de cumprir com as 
agendas apontadas. Não pode ser de outra maneira, do contrário o 
povo novamente estará nas ruas122 (“NECESSITAMOS...”, 2006, p.1). 

 

Em outro depoimento, um trabalhador de base da EMH, expõe o apoio à Evo 

Morales nas eleições de 2005 e 2009, e sua posterior decepção e desilusão com o 

governo: 

 

É muito importante fazer a análise, principalmente quando um 
companheiro indígena, ex-dirigente sindical, um companheiro 
que conheceu os bloqueios, enfrentamentos, repressões dos 
governos tenha chegado ao governo…. É um grande avanço para 
a classe trabalhadora. Em 2005, eu votei pelo companheiro Evo 
Morales. Na eleição de 2009 também votei. Em 2014 eu não fui votar, 
já não tenho uma opção política. Eu acredito que há decepções. Não 
foi somente eu quem tomou essa posição. Porque há muito ódio do 
governo quando uma pessoa não pensa como ele (Ronald Colque, 30 
anos, trabalhador perfurista, 14 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

Podemos perceber nas declarações dos trabalhadores que houve um apoio 

majoritário ao governo nas eleições de 2005, sobretudo pela identificação do novo 

presidente como um líder sindical, que esteve presente nas lutas contra “os governos 

neoliberais e entreguistas”: 

 

                                                             
122 Originalmente publicado em Socialismo Revolucionário, jornal do Socialismo ou Barbárie, 
em 9 de fevereiro de 2006. 
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Em 2005, nas eleições de dezembro, a expectativa do povo era 
muito grande, houve uma ilusão terrível de todos os 
trabalhadores de que as coisas iriam mudar. O MAS praticamente 
“varreu” nas eleições. Houve uma resposta de todos os 
trabalhadores no sentido positivo com Evo Morales […], nós 
estivemos, no início, bastante ligados ao governo, tratando de 
estabelecer objetivos, por que eles sempre falaram de 
nacionalização. Então, o primeiro que reivindicamos foi a 
nacionalização da Fundição de Vinto. Isso foi escutado, em 2007 se 
nacionalizou. Isso sim foi uma nacionalização, porque estava 
totalmente em mãos privadas [...]. Houve medidas que se 
aproximaram ao povo, como a Assembleia Constituinte, que mudou 
bastante a Constituição, mas, que mantém o setor privado, 
potencializa o setor cooperativista. Na realidade as regras da 
economia boliviana, ou seja, as estruturas econômicas se 
mantêm intactas sob esta constituição. A luta dos trabalhadores 
também foi por objetivos classistas, no sentido de que o sistema 
capitalista não funciona, porque traz muitos danos para o ser humano. 
É nesse sentido que nós sempre havíamos defendido uma 
mudança estrutural profunda, por isso criticávamos o MAS. 
Mudanças de estruturas que pouco a pouco foram esquecidas 
pelo governo. Fala-se de uma Revolução cultural que, antes que 
tudo, está abrindo cada vez em maior medida as portas do país 
aos capitais estrangeiros (Miguel Zubieta, 59 anos, mineiro 
aposentado, 4 de julho de 2015, grifo nosso). 

 

É importante notar as tensões e ambiguidades presentes na fala dos 

trabalhadores de Huanuni. Diferente do setor indígena-camponês, os mineiros de 

Huanuni não consideravam o governo Evo Morales como “seu governo”, mesmo tendo 

votado majoritariamente por Evo Morales nas eleições de 2005. As desconfianças em 

relação ao novo governo surgiram a partir do início do mandato de Evo Morales, 

sobretudo com a indicação de Walter Villarroel, um cooperativista de Huanuni, como 

Ministro da Mineração. As cooperativas disputavam o controle da mina Huanuni com 

os trabalhadores mineiros assalariados e tiveram um grande peso político no governo 

Evo Morales, fato que se expressou na ocupação de cargos importantes nos 

ministérios e no parlamento. A trabalhadora da EMH, Sandra Tola, expressa o apoio 

dado ao presidente Evo Morales, ao mesmo tempo em que critica a aliança entre o 

governo e as cooperativas123: 

                                                             
123 A aliança política entre o governo e as cooperativas gerou uma grande desconfiança entre 
os trabalhadores assalariados, filiados à FSTMB. As raízes dos conflitos entre mineiros 
assalariados e cooperativistas se agudizam a partir da década de 80, quando centenas de 
mineiros foram demitidos das empresas estatais e formaram cooperativas. Nos anos 90, o 
setor cooperativista havia sido um dos principais aliados das políticas neoliberais de 
privatização das minas. A partir de 2003, as cooperativas se transformaram em importantes 
aliadas do MAS. 
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Com Evo Morales no governo, as coisas têm mudado. Tem feito 
muito o que outros governos não fizeram. Tem feito bem e o está 
fazendo, mas, quando os cooperativistas pedem algo, o governo 
cede […], quando nós [os mineiros assalariados] vamos e 
queremos algo, sempre há um porém […]. Não recebemos apoio 
por parte do governo, mas como presidente, está fazendo bem aos 
cidadãos bolivianos, está fazendo bem (Sandra Lopez, 36 anos, 
Ajudante, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

A relação entre o governo e os trabalhadores mineiros de Huanuni esteve 

marcada por momentos de grandes enfrentamentos, tensões e conflitos, que foram 

intercalados por tréguas, acordos, pactos eleitorais e negociações. As posições dos 

trabalhadores oscilavam entre o apoio ao “Processo de Cambio e à Revolução 

Democrática” e o enfrentamento e a resistência contra o governo.  

 

Lamentavelmente, com o acordo político que se realizou com o 
atual governo, fomos absorvidos e estamos submetidos a tudo o 
que diz o governo Evo Morales. Somos poucos os que resistem, 
estamos na “lista negra” do atual governo […]. Nós trabalhadores 
acreditamos e tivemos a esperança de que o governo Evo Morales ia 
pelo menos solucionar algo, mas, lamentavelmente não está fazendo. 
Com isso está perdendo sua popularidade no setor dos trabalhadores, 
especialmente em Huanuni. Porque em Huanuni havíamos feito um 
acordo com o governo por decisão da assembleia geral, fomos 
poucos os que nos opusemos ao governo. Sabíamos que iam nos 
submeter a sua política... (Mario Martinez, 56 anos, responsável pela 
extração do mineral, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

As tentativas por conformar um acordo político estável entre os mineiros de 

Huanuni e o governo Evo Morales fracassaram ou foram constantemente 

questionados por trabalhadores de base, sobretudo quando se desenvolviam os 

conflitos por melhores condições de trabalho, salários e redução da idade de 

aposentadoria. No interior do movimento operário, o principal debate se deu em torno 

da questão da “independência e autonomia” frente ao governo. Podemos constatar 

que a relação entre os mineiros de Huanuni e o governo não esteve marcada por um 

apoio incondicional e absoluto, muito menos por uma oposição frontal e intrasigente.  

Na primeira assembleia nacional convocada pela COB, logo após a posse de 

Evo Morales, se aprovou uma resolução que expressava as ambiguidades das 

principais direções sindicais do país frente ao novo governo. A assembleia aprovou 

uma carta aberta dirigida ao presidente, onde se reafirmavam as principais 

reinvindicações dos trabalhadores.  
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A intervenção imediata do Governo sobre o Lloyd Aéreo Boliviano 
frente às denúncias de corrupção nesta linha aérea. A participação 
majoritária dos movimentos sociais na Assembleia Constituinte […]. 
Da reunião saiu uma carta aberta ao presidente Evo Morales Ayma 
em que lhe recordam “a luta do povo pela nacionalização dos 
hidrocarbonetos sem indenização” e sua industrialização, a 
reativação da mineração, a revogação do Decreto Supremo 21060 [...]. 
Nesta carta pública exigem ao mandatário cumprir de forma imediata 
com seus compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. “O 
povo não pode continuar faminto, sem emprego, sem-terra, 
enquanto as multinacionais e a oligarquia continuam se 
beneficiando para seus interesses mesquinhos”, acrescenta a 
carta (FINALIZA..., 2006, p.1, grifo nosso). 

 

Na mesma assembleia, o dirigente sindical mineiro de Huanuni, Jaime Solares 

– então Secretário Executivo da COB e um dos principais dirigentes das jornadas de 

outubro de 2003 – advertia que os trabalhadores não renunciariam a sua luta pelo 

aumento do salário mínimo de 60 para 185 dólares, como havia prometido o 

presidente Evo Morales na campanha eleitoral (FINALIZA..., 2006).  Em outra 

assembleia nacional da COB, realizada no distrito mineiro de Huanuni, se determinou 

reiniciar as lutas em todo o país, a partir do dia 21 de abril de 2006. As reivindicações 

transcendiam os aspectos econômicos e exigiam o cumprimento da “Agenda de 

Outubro de 2003”, como a “expulsão das transnacionais e o controle estatal sobre 

as reservas de gás e petróleo da Bolívia” (ECONOTICIASBOLIVIA, 2006).  

Ainda no mês de abril, os professores e trabalhadores da saúde saíram às ruas 

da cidade de La Paz reivindicando um aumento salarial superior à 7%. Os sindicatos 

dos professores e profissionais da saúde acataram de maneira disciplinada ao 

chamado da COB. No mês de junho de 2006, ocorreu o XIV Congresso Ordinário da 

COB, que esteve marcado por uma forte disputa entre os setores aliados e críticos ao 

governo, representado pelo grupo de sindicalistas de Huanuni, que, naquele momento 

assumiam uma posição autônoma frente ao governo.   

O novo secretário executivo da COB, Pedro Montes (trabalhador mineiro de 

Huanuni) eleito no XIV congresso, representava uma posição intermediária, que 

oscilava entre o apoio ao Processo de Cambio e a independência do governo. No 

entanto, para ser eleito com o apoio dos mineiros de Huanuni, Pedro Montes124 teve 

que assumir um discurso contestatário, se colocando como defensor da 

                                                             
124 Esse mesmo dirigente se transformou, alguns anos depois, num dos principais aliados do 
governo no interior do movimento sindical, sendo eleito senador pelo MAS em 2014. 
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independência da COB frente a qualquer governo. O Congresso da COB expressou 

os obstaculos que o governo encontraria para subordinar e integrar o movimento 

operário e suas organizações sindicais ao aparato estatal. Em uma entrevista, 

realizada logo após o congresso, o novo secretario executivo da COB afirmou que, 

 

“Aqueles que lutaram nas jornadas de outubro [de 2003, quando o 
povo derrotou o ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada], temos 
reivindicado uma Assembleia Constituinte, mas com participação das 
organizações sociais, não temos lutado para fazer reviver aos partidos 
tradicionais como a ADN, o MNR, o MIR [partidos da direita neoliberal] 
[…]. A COB não pode ser co-governo, deve ser independente. A 
FSTMB nunca foi [co-governo] por isso mantemos a 
independência classista, política, sindical e ideológica, nisso não 
vamos nos equivocar” (ECONOTICIASBOLIVIA, 2006, p.1, grifo). 

 

Os dirigentes sindicais buscavam conciliar essas tensões através da seguinte 

fórmula política: manter a independência sindical e aprofundar o Processo de 

Cambio.  No entanto, o apoio ao “Proceso de Cambio” não significou uma trégua nos 

conflitos e mobilizações, que assumiram um caráter cada vez mais radicalizado e 

violento, como os que ocorreram em outubro de 2006, em julho de 2007, agosto de 

2008 e abril/maio de 2013, todos estes, protagonizados pelos trabalhadores mineiros 

de Huanuni, e que terminaram em sagrentos enfrentamentos. 

Apesar do apoio eleitoral, Evo Morales não era reconhecido como uma 

liderança histórica dos trabalhadores urbanos e das minas. Não havia uma 

identificação direta da maioria dos trabalhadores filiados a COB com o governo. Como 

analisamos acima, o MAS se construiu a partir das organizações indígenas e 

camponesas, onde os cocaleros foram os principais protagonistas, no marco de um 

profundo refluxo e crise do movimento operário. No primeiro ano de governo Evo 

Morales enfrentou um dos conflitos mais trágicos e violentos na história recente da 

Bolivia, conhecido como a “Guerra do Estanho em Huanuni”, um enfrentamento entre 

mineiros cooperativistas, aliados ao governo, e mineiros assalariados. A razão do 

conflito se encontrava na disputa pela reserva de Huanuni.  

A partir de 2010125, o governo combinou à política de subordinação-integração, 

formas de repressão, perseguição e criminalização deliberada sobre os movimentos 

                                                             
125 A partir de 2010, o governo e o MAS apresentaram os primeiros sintomas de esgotamento 
e desgaste entre os setores indígenas, operários e populares. Os principais conflitos, a partir 
de 2010, não se deram entre o governo e a oposição de direita. A grande mudança na relação 
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sociais críticos ao governo.  Esta repressão já havia sido utilizada contra os mineiros 

de Huanuni, nos conflitos de 2007 e 2008, quando dois mineiros morreram nos 

enfrentamentos com a polícia e o exército. Mais precisamente, a partir de 2013, os 

dirigentes sindicais que passaram a questionar as políticas do governo foram 

perseguidos, processados e acusados de fazer o “jogo da direita e do imperialismo”. 

Esta política se aplicou de maneira mais firme com os trabalhadores mineiros de 

Huanuni, os principais promotores da construção do Partido dos Trabalhadores. 

Atualmente 20 mineiros de Huanuni estão sendo processados criminalmente pela 

participação nos conflitos da Lei de Pensões de 2013 (DOIS DIRIGENTES..., 2013)126.  

 

 

                                                             

do governo com os movimentos sociais se deu em dezembro de 2010, quando Evo Morales 
anunciou o decreto que aumentou em 100% o preço da gasolina, o famoso “gasolinazo”. A 
medida buscava atender aos interesses das grandes empresas do setor de petróleo e gás, 
mas provocou uma inflação generalizada nos produtos de primeira necessidade e no 
transporte. Após 4 dias de grandes mobilizações nas ruas de Laz e El Alto (as marchas 
reuniram entre 15 e 20 mil pessoas), o governo foi obrigado a retroceder. Foi a primeira grande 
derrota política do governo Evo Morales (LA PATRIA, 2010). Nesse mesmo ano, os operários 
das principais fábricas do país protagonizaram uma série de manifestações contra o novo 
Código de Trabalho apresentado pelo governo, que restringia o direito de greve. Em agosto 
de 2011, os povos indígenas do Oriente boliviano iniciaram uma marcha em direção à cidade 
de La Paz contra a pretensão do governo em construir uma estrada no interior do maior 
Parque Nacional Indígena da Bolívia, o TIPNIS. A construção da estrada é parte do projeto 
conhecido como “Corredor Bioceânico” que responde aos interesses do programa IRRSA 
(Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana) e do governo brasileiro 
de exportar suas mercadorias pelo Oceano Pacífico. A estrada é financiada pelo BNDES e 
será construída pela empreiteira brasileira, OAS. A marcha indígena contou com a simpatia 
da maioria da população e foi violentamente reprimida pelo governo (LA PRENSA, 2011). A 
dura repressão gerou um profundo desgaste do governo entre os indígenas do Oriente do 
país e a maior crise política desde a eleição de Evo Morales. Este foi o primeiro grande conflito 
envolvendo a principal base social do governo e gerou as primeiras fraturas e rupturas no 
interior do MAS. Em março de 2013 os trabalhadores filiados à COB organizaram um encontro 
nacional para fundar um partido operário independente (o Partido dos Trabalhadores). O 
encontro expressava um rico processo de reorganização política do movimento operário e 
ruptura com o governo e o MAS. O principal setor que impulsionou a construção do PT foram 
os trabalhadores mineiros de Huanuni. Em um primeiro momento, a COB e a FSTMB 
estiveram à frente da construção do PT, no entanto as principais direções sindicais 
retrocederam e se aliaram novamente ao governo e ao MAS. Os setores mais combativos de 
Huanuni foram perseguidos e processados logo após o conflito de maio de 2013, quando os 
trabalhadores protagonizaram uma greve geral exigindo do governo a aprovação de uma nova 
lei de aposentadoria. 

126  Disponível em: http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-
huanuni/289-2-dirigentes-y-20-trabajadores-de-huanuni-son-procesados-por-el-gobierno-de-
evo-morales-ayma. Acesso em 07 de fevereiro de 2016.  

http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/289-2-dirigentes-y-20-trabajadores-de-huanuni-son-procesados-por-el-gobierno-de-evo-morales-ayma
http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/289-2-dirigentes-y-20-trabajadores-de-huanuni-son-procesados-por-el-gobierno-de-evo-morales-ayma
http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/289-2-dirigentes-y-20-trabajadores-de-huanuni-son-procesados-por-el-gobierno-de-evo-morales-ayma
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4.3 A GUERRA PELO ESTANHO EM HUANUNI E O PAPEL DO GOVERNO EVO 

MORALES 

 

O objetivo deste tópico é analisar o primeiro grande conflito envolvendo os 

trabalhadores mineiros de Huanuni, o governo Evo Morales e as “cooperativas”. O 

crescimento econômico internacional, o aumento da demanda mundial por minérios e 

a elevação dos preços no mercado internacional abriu um novo ciclo de crescimento 

da economia boliviana (ver gráfico 12). Com os preços favoráveis no mercado 

internacional, milhares de trabalhadores retornaram ao trabalho nas minas; a ampla 

maioria como cooperativistas. Esse processo provocou um recrudescimento dos 

conflitos e das disputas pelo controle de áreas mineiras entre cooperativistas, mineiros 

assalariados e as comunidades indígenas e camponesas. 

O jornal El Diário constatou esse processo: “a alta das cotações das 

matérias-primas no mercado internacional, em especial dos minérios, está 

provocando no país uma série de enfrentamentos pelas reservas de minérios 

entre cooperativistas, comunidades indígenas e mineiros assalariados” (EL 

DIARIO, 2006, p.1, grifo nosso). Em maio de 2004, cooperativistas tomaram à força o 

Centro Mineiro Colquiri, administrado pela empresa privada COMSUR. No mesmo 

mês, cooperativistas do Centro Mineiro de Caracoles tomaram a mina Pacuni.  A partir 

do governo Evo Morales, as “cooperativas” obtiveram grandes benefícios, como a 

isenção de impostos e a concessão de novas áreas se transformando no principal 

aliado político do governo no setor mineiro. 

 
Gráfico 14 - Crescimento do PIB boliviano em Bilhões de dólares (2000-2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundo Monetário Internacional. Disponível em 
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Bolivia.  Acesso em 25 de janeiro de 
2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Bolivia
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Em Huanuni, além dos 700 trabalhadores mineiros assalariados, existiam 

quatro cooperativas: La Nueva Karazapato, La Salvadora Ltda, Playa Verde e Libres 

que reuniam aproximadamente 4000 sócios. As cooperativas trabalhavam com um 

sistema de exploração bastante rudimentar, pouco investimento em equipamentos e 

máquinas e quase nenhuma segurança industrial. Algumas dessas cooperativas 

existiam desde a década de 60, mas, em número muito reduzido, na medida em que 

a atividade mineira era controlada majoritariamente pela empresa estatal. Com as 

políticas neoliberais, o número de cooperativistas cresceu significativamente em 

Huanuni e outros tradicionais centros mineiros, como o Cerro Rico de Potosí, Catavi 

e Siglo XX, ampliando os conflitos entre mineiros assalariados e cooperativistas. Em 

muitos casos, as cooperativas funcionavam como empresas parceiras das 

multinacionais, como ocorria em Huanuni. 

 

O problema central era a falta de trabalho, a falta de fontes de 
trabalho para muita gente em Huanuni [...] e também a falta de 
áreas de trabalho para os cooperativistas. O que provocou um 
crescimento das cooperativas de maneira desmensurada... eles 
eram 4000 e nós éramos 800. Essa diferença de número fazia com 
que eles abusassem permanentemente. Desde muitos anos atrás, 
eles sempre buscaram tirar algum proveito e já em 2002 tiraram 
proveito para que lhes concedessem trabalhar até o nível zero, do 
nível zero para cima e assim sempre tratavam de obter vantagens. 
Aproveitaram cada conflito para poder seguir invadindo a 
empresa estatal. Concretamente, todos os dias se vivia uma situação 
de muito caos na mina. Por que? Porque eles praticamente tiravam 
tudo o que os trabalhadores estatais produziam, perfurando, 
explorando nas áreas. Eles recolhiam os minérios e vendiam como 
cooperativista. Praticamente havia um saque, um saque bem 
descarado. Então, isto foi o motivo de um permanente conflito [...], nos 
roubavam até perfuradoras. À margem desse grupo de 4000, que 
eram regulares de 4 cooperativas, havia também os jucus (ladrões de 
mineral) que vinham do norte de Potosí em grandes quantidades, que 
igualmente faziam isso, ou seja, era uma confusão, um caos [...]. 
Essas foram as razões pelas quais foram crescendo essas tensões. O 
presidente Morales, nesse momento, não tinha muita intenção de 
resolver o conflito, porque ele havia estabelecido um pacto 
bastante forte com as cooperativas para apoiar o governo (Miguel 
Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de julho de 2015, grifo nosso). 

 

As tensões entre os trabalhadores assalariados e as cooperativas se tornaram 

cada vez mais comuns por dois fatores, o aumento significativo dos preços dos 

minérios no mercado internacional que desatou uma serie de disputas pelo controle e 

exploração das reservas de minérios e a aliança do governo Evo Morales com as 
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cooperativas, que representou a indicação do cooperativista Villarroel como Ministro 

da Mineração em 2006. As cooperativas mineiras trabalhavam acima do nível 0127 e 

almejavam acessar os níveis inferiores da mina, que contavam com as melhores áreas 

para exploração do estanho. Em agosto de 2006, os cooperativistas ameaçaram 

tomar a mina Huanuni caso o governo não lhes concedesse novas áreas de 

exploração. Diante da ameaça das cooperativas, os mineiros assalariados advertiram 

com a defesa de suas fontes de trabalho (LA RAZÓN, 2006a)128.  

 

O abuso era diário, tinha que chegar o momento desse 
enfrentamento. Tinha que chegar. No entanto, antes do 
enfrentamento, houve projetos, houve a universidade que patrocinou 
soluções, fez planos técnicos, tudo isso para ‘unificar, compartilhar ou 
privatizar’, tantas coisas [...]. Logo, fizemos tentativas de aumentar o 
número de trabalhadores, o governo não quis, apesar de ter havido 
um movimento nesse sentido, queríamos aumentar o numero de 
trabalhadores, eram os “famosos 1500” que estavam bem registrados 
pelo sindicato para poder ingressar e poder ser mais e enfrentar 
melhor [...] (Miguel Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de julho 
de 2015, grifo nosso). 

 

A situação se agravou com os pronunciamentos radicais de ambas as 

organizações nacionais, a FENCOMIN e a FSTMB. Segundo os próprios dirigentes 

da FENCOMIN, as cooperativas de Huanuni buscavam transformar todos os 

assalariados em cooperativistas. Em entrevista ao jornal El Diario, Roberto Chávez, 

Secretário Executivo da FSTMB, denunciava o desejo dos cooperativistas em tomar 

a Empresa Estatal, “se há risco de uma apropriação das reservas, vamos responder 

como sabemos e isso trará consequências. As cooperativas somente buscam 

destruir as reservas que são de propriedade do Estado, aspecto que nós 

mineiros não vamos suportar” (EL DIARIO, 2006, grifo nosso)129.  

Dois meses antes do conflito mais sangrento, os jornais do país alertavam que 

o enfrentamento físico entre ambos grupos era inevitável, caso o governo não 

intercedesse: “o risco de enfrentamento no distrito mineiro de Huanuni, distante 

                                                             
127 A exploração do Cerro Posokoni em Huanuni se dá por Niveis de areas de trabalho, ou 
seja, existe o Nivel 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 e 300. As áreas mais ricas em minerio de 
estanho encontram acima do nivel 200 (ver figura 1. 
128 Originalmente publicado no jornal La Razón de 26 de julho de 2006. 

129 Originalmente publicado no jornal El Diario de 20 de setembro de 2006. 
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50 km ao sudeste de Oruro, é cada vez maior [...] (EL DIARIO, 2006b)130.  Diante 

da iminência do conflito, os mineiros assalariados bloquearam as estradas de 

Caihuasi e conformaram uma aliança política com as comunidades indígenas e a 

população local, com o objetivo de defender a empresa estatal. Essa iniciativa 

contribuiu para fortalecer a luta pela completa estatização da reserva mineira. Diante 

da fragilidade numérica, os mineiros assalariados, 

 

[...]. Decidiram realizar um pacto com os camponeses da região 
para defender e preservar as reservas minérios sob controle da 
empresa estatal COMIBOL. O pacto político demarcava que, 
prioritariamente, a Empresa Huanuni deve contratar 1500 
trabalhadores entre os desempregados da população e camponeses 
da região; também demarca que, imediatamente, o governo deve 
desembolsar 43 milhões de dólares para reativar a mina (URMA, 2006, 
grifo nosso). 

 

Com a radicalização dos bloqueios, os mineiros assalariados exigiram a 

presença de Evo Morales e García Linera, e se recusavam a dialogar com o Ministro 

da Mineração, por sua clara “inclinação ao setor mineiro cooperativista”. Por outro 

lado, Walter Villaroel (Ministro da Mineração), “natural de Huanuni e sócio da 

cooperativa La Salvadora, tinha uma posição claramente favorável ao setor 

cooperativista e buscava ampliar as áreas de trabalho para as cooperativas” (EL 

DIARIO, s.d.)131. Depois de quatro dias de bloqueios e barricadas nas principais vias 

que ligam o distrito de Huanuni às principais cidades do país, os mineiros assalariados 

e o governo chegaram a um pré-acordo para realização de projetos que gerassem 

gradualmente 1500 empregos para a comunidade.  

Os conflitos entre ambos setores colocavam em risco a intenção do governo de 

“refundar” a empresa estatal COMIBOL no dia 31 de outubro, data em que se 

comemora a nacionalização das minas de 1952. As primeiras propostas do governo 

para resolver a crise limitavam-se à exploração conjunta entre cooperativistas e 

assalariados estatais, estes projetos fracassaram rotundamente e o enfrentamento 

físico entre os setores se tornou inevitável no dia 5 de outubro de 2006.  

 

                                                             
130 Originalmente publicado no jornal El Diario de 2 de agosto de 2006. 

131 Originalmente publicado no jornal El Diario, data desconhecida. 
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Eram 4000 mil cooperativistas. Nesse momento eles trabalhavam na 
parte de cima da empresa e os assalariados trabalhavam nos níveis 
mais baixos. Como eram 4000 cooperativistas, acredito que as áreas 
de trabalho deles estavam acabando. Então, eles quiseram trabalhar 
nos níveis mais baixos, conseguiram baixar um nível mais [...]. Já não 
havia áreas para explorar na parte de cima. Então, por esse motivo, 
foram baixando nível por nível. Então, os assalariados já não 
queriam, porque já estavam invadindo seu território. Por essa 
razão houve esse enfrentamento entre assalariados e 
cooperativistas (Melina Fernandez, 39 anos, trabalhadora do 
engenho, 17 de junho de 2015, grifo nosso) 

 

Nesse dia, os dirigentes das cooperativas anunciaram em uma assembleia de 

todos os sócios cooperativistas, que não iam obter a concessão do nível 200, como 

eles reivindicavam (e prometido pelo Ministro da Mineração). Nessa assembléia 

decidiram tomar a mina e as instalações da EMH a partir do Engenho Santa Helena. 

A trabalhadora regular, Sandra Lopez, que em 2006, era uma cooperativista, relata 

como ocorreu a invasão: 

Um dia, quando os cooperativistas fomos mobilizar em Caihuasi… 
chegando lá nos chamaram para uma assembleia aqui na empresa, 
no setor Dolores. Uma assembleia só de cooperativistas. Então, a 
assembleia estava acontecendo pela manhã quando os 
cooperativistas começaram a provocar os trabalhadores da empresa 
e os que trabalhavam na empresa saíram e se reuniram. Houve muita 
dinamite, aí sim, vi sangue e gente morta, foi um calvário esse dia 
(Sandra Lopez, 36 anos, Ajudante, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

O enfrentamento, conhecido como “a Guerra pelo Estanho em Huanuni”, 

resultou na morte de 16 mineiros (12 cooperativistas e 4 assalariados), vários feridos, 

20 casas destruídas e vários locais da empresa danificados. Assim descreve o 

conflito, a trabalhadora de Huanuni, Melina Fatima, 

 

Houve o enfrentamento entre os companheiros cooperativistas e 
os assalariados. A sirene da empresa toca às oito da manhã. Quando 
a sirene toca é por que está acontecendo algo na empresa […]. A 
Rádio Nacional Huanuni nos avisou, ‘companheiros da população 
devem vir para proteger a nossa empresa, os companheiros das 
cooperativas estão querendo tomar nosso Cerro Pozokoni […]’. 
Nós que tínhamos sido parte dos 1500, fomos reforçar. A população 
também se levantou. Não permitiu que houvesse este 
enfrentamento como irmãos que somos. Foram proteger a nossa 
empresa. A população, estudantes, crianças, mulheres, donas de 
casas, todos foram resguardar a empresa e ao ver que havia um 
enfrentamento, era como…, se tivesse ocorrido uma guerra mundial, 
a terceira guerra mundial. Era terrível, era muito doloroso ver como 
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nós estávamos lutando entre irmãos (Melina Fernandez, 39 anos, 
trabalhadora do engenho, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

O conflito desencadeou uma onda de críticas ao governo e ao Ministro 

Villarroel, considerado, pelos trabalhadores assalariados, o principal responsável 

pelos enfrentamentos. O dirigente da FSTMB à época, Roberto Chávez, acusou 

duramente o governo (“agora que coloquem os caixões”) e exigiu a renúncia do 

Ministro de mineração. O então vice-presidente, García Linera saiu em defesa do 

governo, ao afirmar que “a ambição e a ganância por controlar exclusivamente 

essa riqueza foi a fonte deste lamentável e triste conflito” (LA RAZÓN, 2006b)132. 

No entanto, mais do que “ambição e ganancia”, estavam envolvidas outras questões 

estruturais, como a falta de fontes de trabalho, e a disputa entre duas lógicas distintas 

de exploração dos recursos naturais. 

 

Por um lado, a demanda dos assalariados reivindica a 
propriedade social (e estatal) dos meios de produção; 
contrariamente, o objetivo dessa camada privilegiada de 
dirigentes cooperativistas coincide com a política oficialista que, 
apesar do discurso altissonante de nacionalização, deseja 
desenvolver a mineração mediante a introdução de novos 
capitais estrangeiros através de alianças estratégicas. Essa 
orientação dos dirigentes cooperativistas em torno da reativação da 
mineração constituía a razão de sua aliança com o governo. Deste 
modo, assistimos a um enfrentamento entre trabalhadores, 
produzido pela ausência de soluções a seus problemas vitais por 
parte do governo, que retrocede cada vez que seus radicais 
discursos provocam o incômodo das transnacionais e das 
oligarquias do oriente (VARGAS, 2006, p.1, grifo nosso). 

 

Após os sangrentos enfrentamentos, o Ministro Villarroel foi destituído e um 

novo Ministro foi indicado (o ex-trabalhador mineiro e ex-dirigente sindical da FSTMB), 

Guillermo Dalence. Os cooperativistas reagiram imediatamente à destituição de 

Walter Villarroel e a nomeação de Dalence, historicamente vinculado à FSTMB e ao 

setor assalariado. Alfredo Duran, do Conselho de Vigilância da FENCOMIM, 

expressou o rechaço do setor: 

 

[...] nem sequer teve a gentileza de nos telefonar, estamos 
realmente indignados e chateados com Evo Morales. Quando 

                                                             
132 Originalmente publicado no jornal La Razón de 6 de outubro de 2006. 
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buscava ser Presidente da República inclusive nos visitou em nossas 
reuniões e agora temos que nos informar pela imprensa que 
designou novas autoridades da mineração destituindo o nosso 
companheiro Walter Villarroel, nem sequer nos comunicou como 
aliados (EL DIARIO, 2006c, p.1, grifo nosso). 

 

A aliança entre governo e os cooperativistas estava abalada depois dos 

enfrentamentos de Huanuni. A posição do governo de empossar um novo Ministro, 

próximo à FSTMB, gerou um enorme incomodo entre os cooperativistas. Em 10 de 

outubro, a FENCOMIM convocou uma Reunião Nacional de Emergência para 

rediscutir a aliança com o MAS. O governo se encontrava em uma encruzilhada: por 

um lado, a pressão do setor cooperativista, aliado estratégico nas eleições de 2005; 

por outro, a pressão dos assalariados e da maioria das organizações sindicais do país, 

que exigiam a completa nacionalização da mina. Frente ao dilema de entregar as 

reservas aos cooperativistas ou fortalecer a COMIBOL, o governo cedeu à pressão 

da COB, da FSTMB e da população de Huanuni e estatizou completamente a 

empresa. 

A população sempre nos apoiou, mas foi uma experiência muito 
dolorosa porque éramos das mesmas famílias, familiares, tios, às 
vezes pais e filhos enfrentados, irmãos. Era bastante doloroso 
esse enfrentamento, mas necessariamente tinha que acontecer, 
porque de alguma forma a empresa tinha que ser ou cooperativa 
ou estatal. Nesses dias, 5 e 6 de outubro se deram os enfrentamentos 
propiciados a partir do Ministério de Mineração, porque eles [os 
cooperativistas] diziam: ‘para nós, tomar Huanuni é como um pijche 
[fácil como mascar coca]’. No entanto, não puderam fazer. No 
princípio, entraram, mas depois foram desalojados e houve uma luta 
bastante sacrificada, gente da comunidade morreu, cerca de 
dezesseis mortos, quase 100 feridos. Foi muito doloroso, mas ao 
final o ministro que assumiu com a renúncia de Villarroel, 
Guillermo Dalence, teve essa decisão (estatizar completamente a 
mina) [...] ele foi muito decidido. Trabalhou nas bases dos 
cooperativistas. Foi pessoalmente, ainda com o risco de que lhe 
golpeassem, foi falar cooperativa por cooperativa para convencê-
los a aceitarem a incorporação à empresa como assalariados 
estatais e finalmente se deu isso. Em 31 de outubro saiu o decreto 
e a partir dessa oportunidade já éramos 4800 trabalhadores (Miguel 
Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de julho de 2015, grifo nosso). 

 

A solidariedade de diferentes organizações sindicais do país aos mineiros 

assalariados, incluindo organizações dirigidas pelo MAS, como a Central Operária 

Regional de El Alto e a Federação de Juntas de vizinhos de El Alto (ambas 

organizações ganharam enorme autoridade porque estiveram a frente das 
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mobilizações de outubro de 2003 pela nacionalização do gás), foi determinante para 

o desenlace dos acontecimentos. A COB e a FSTMB convocaram uma grande marcha 

para o dia 10 de outubro de 2006 em apoio aos mineiros assalariados. Outros setores 

se somaram à mobilização, como os professores urbanos, estudantes, petroleiros, 

pequenos comerciantes, camponeses e a COR de El Alto. Durante a marcha, Pedro 

Montes (Secretário Executivo da COB e trabalhador da EMH) manifestou que a 

nacionalização das minas “é uma ordem das heroicas jornadas de outubro de 2003 e 

junho de 2005” (ECONOTICIASBOLIVIA, 2006b)133.  

 

Fotografias 50a, 50b, 50c e 50d: Enfrentamento entre os mineiros assalariados e 
cooperativistas nos dias 4 e 5 de outubro de 2006. 

 
Fonte: Disponível em http://www.20minutos.es/noticia/159661/0/bolivia/muertos/mineros/ .  
Acesso em 15 de outubro de 2015. 

 

Frente ao ultimato da FSTMB e outras organizações, em 16 de outubro, 10 dias 

após os sangrentos enfrentamentos, o governo anunciou a possibilidade de incorporar 

os 4000 cooperativistas à empresa estatal e proporcionar “um salário digno aos novos 

                                                             
133 Originalmente publicado no site Econoticias Bolívia em 13 de outubro de 2006. 

http://www.20minutos.es/noticia/159661/0/bolivia/muertos/mineros/
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mineiros e demais benefícios revistos na legislação vigente, como férias anuais, 13º 

salário, aposentadoria, moradia, saúde e educação para dependentes, além de uma 

gratificação por serviços de utilidade pública” (LOS TIEMPOS, 2006d)134. A proposta 

do governo seduziu a maioria dos cooperativistas e gerou divisões entre a base e os 

dirigentes das cooperativas. Os operários das quatro cooperativas, em assembleias 

gerais, aceitaram ser incorporados à Empresa Mineira Huanuni como trabalhadores 

assalariados.  

Segundo o ministro Dalence: “com esta decisão põe-se um fim aos 

enfrentamentos em Huanuni, nunca mais nesse centro mineiro deve repetir-se a 

violência com tanta crueldade como vem se desenvolvendo a duas semanas” (EL 

DIARIO, 2006d)135. Em 31 de outubro, data programada para a implantação da nova 

Política Nacional Mineiro-Metalúrgica (PNMM), o governo entregou em Huanuni o 

Decreto Supremo nº. 28901, através do qual o Estado, por meio da COMIBOL, 

assumiu o total domínio sobre o Cerro Posokoni no centro mineiro de Huanuni 

(BOLÍVIA, 2006).   

Em meio ao fogo cruzado, entre cooperativistas e assalariados, o vice-

presidente García Linera emitiu uma declaração em defesa da exploração estatal de 

Huanuni: “em nenhuma circunstância, o Vice-presidente, o Poder Executivo, 

prometeu entregar o morro Posokoni aos cooperativistas mineiros, porque seria 

o mesmo que privatizar a EMH” (FUENTES, 2006)136. Logo após a declaração do 

vice-presidente, os cooperativistas convocaram uma reunião nacional onde 

anunciaram a ruptura política com o MAS e o não reconhecimento do novo Ministro 

de Mineração (os cooperativistas que faziam parte da bancada parlamentar do MAS 

se manterem fiéis ao governo (BBC, 2006)137. Os dirigentes nacionais da FENCOMIM 

rechaçaram a proposta: “o governo propõe novas áreas de trabalho e nos pede 

que integremos à empresa estatal, mas essa nunca foi nossa proposta” (LOS 

TIEMPOS, 2006c)138. O principal dirigente das “cooperativas”, Pascual Huarachi, fez 

uma dura declaração contra o governo: 

                                                             
134 Originalmente publicado no jornal Los Tiempos de 17 de outubro de 2006. 

135 Originalmente publicado no jornal El Diario de 20 de outubro de 2006. 

136 Publicado no site Bolpress Online em 14 de outubro de 2006. 

137 Originalmente publicado no site BBC Bolívia em 11 de outubro de 2006. 

138 Originalmente publicado no jornal Los Tiempos em 16 de outubro de 2006. 
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Nós éramos parte do governo, mas as declarações que fez o vice-
presidente romperam este pacto político. Ele é o único culpado 
por isto acontecer. Nunca as cooperativas mineiras exigiram 
cargos do governo, mas buscamos ser parte da construção de 
propostas que reativem a mineração. E mais, apresentamos vários 
projetos para o benefício do país, mas não fomos escutados, não sei 
se foi intencionalmente, mas o governo lavou as mãos (OPINIÓN, 
2006, grifo nosso)139. 

 

Apesar da aprovação do decreto e do tom otimista do ministro Dalence, os 

conflitos continuaram. Em 11 de novembro, aproximadamente 300 cooperativistas que 

não aceitaram ser incorporados à COMIBOL continuavam mobilizados e bloquearam 

a localidade de Caihuasi. Os enfrentamentos provocaram a morte de um policial. Por 

outro lado, os trabalhadores assalariados iniciaram uma greve geral por tempo 

indeterminado em torno de quatro demandas: “o pagamento dos salários de outubro 

como se fosse a planilha de setembro; o pagamento da PLR anual da gestão 2005-

2006; a reposição de um caminhão que foi destruído durante os conflitos de 5 e 6 de 

outubro; e, por fim, a devolução de cerca de oito milhões de dólares relativos aos 

lucros de Huanuni” (LA RAZÓN, 2006d)140.  

A situação retornou à normalidade apenas no final de novembro, quando o 

governo anunciou que a “FENCOMIN, junto à FSTMB, serão os dois pilares sociais 

sobre os quais se estruturará a nova política mineira” (EL DIARIO, 2006e)141. 

Segundo o governo, a nacionalização da mineração compreenderá áreas que não 

foram cedidas em contrato de arrendamentos ao setor cooperativista ou privado. 

Estes anúncios tranquilizaram o setor cooperativista e possibilitaram uma 

rearticulação do pacto político entre ambos. A nacionalização das empresas privadas 

e das cooperativas não estava nos planos e no programa do governo Evo Morales. 

[…] Embora o Governo de Evo Morales tenha expressado, junto 
ao Vice-presidente, sua decisão de cumprir com a modificação do 
Código de Mineração, a refundação da Corporação Mineira da 
Bolívia (COMIBOL) e a recuperação dos recursos mineiros para o 
país, lamentavelmente não existem maiores avanços. Ainda se 
mantém as leis adequadas ao melhor interesse das empresas 
privadas mineiras transnacionais permitindo-lhes grandes lucros que 
somente podem ser exploradas pela alta evasão fiscal, os baixos e 
ridículos impostos aplicados ao setor, a super exploração da reduzida 

                                                             
139 Originalmente publicado no jornal Opinión de 14 de fevereiro de 2007. 

140 Originalmente publicado no jornal La Razón de 16 de novembro de 2006. 

141 Originalmente publicado no jornal El Diario de 24 de novembro de 2006. 
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mão de obra contratada e as tremendas facilidades proporcionadas 
aos investidores (CEDLA, 2006, grifo nosso)142. 

 

As empresas transnacionais seguiram controlando a maioria das minas, em um 

contexto em que os preços dos minérios estavam em alta. Segundo Guachalla 

(2006)143, o governo maneja um duplo discurso no tema da mineração. 

 

[…] delineia negociar e pactuar parcerias com empresários da 
mineração para captar mais de 1,3 bilhões de dólares necessários 
com o objetivo de apoiar a reativação deste setor do aparato 
produtivo […]. A reativação da mineração estatal é fundamental para 
o país, mas a atitude do atual governo de conciliar com as 
transnacionais mineiras, faz com que este desejo permaneça no 
discurso, enquanto continuam vigentes as muitas janelas outorgadas 
pelos governos neoliberais. Portanto, o governo do MAS não aplica a 
Lei 2.400. Ante o confronto entre cooperativistas mineiros e 
trabalhadores sindicalizados, o governo joga com o diálogo, mas sua 
intenção não é a de reativar a mineração estatal com base nestas 
jazidas, senão ceder à pressão de seus aliados, os cooperativistas 
mineiros, que são, por sua vez, canais para a presença do capital 
transnacional na exploração dos recursos minérios, como 
demonstram os numerosos projetos no sul do país (GUACHALLA, 
2006, grifo nosso). 

 

Segundo dados do próprio Ministério de Mineração da Bolívia, a atividade 

mineira representou em 2010, 6,7% do PIB da Bolívia e contribuiu com 

aproximadamente 30% das exportações bolivianas. Em 2012, apenas 4 empresas 

estrangeiras controlavam 56% da mineração do país.  Ao todo, as empresas privadas 

nacionais e estrangeiras controlavam 75% da produção mineira, as cooperativas 

controlavam 22% e a empresa estatal, COMIBOL, detinha apenas 3%.  

 

 

4.4 O FORTALECIMENTO DO SINDICALISMO AUTÔNOMO E CLASSISTA EM 

HUANUNI  

 

O conflito em Huanuni culminou com a incorporação de 4000 cooperativistas à 

empresa estatal. Esta vitória do setor assalariado representou um fortalecimento do 

                                                             
142 Originalmente publicado no site do CEDLA em 13 de setembro de 2006. 

143 Publicado no site Bolpress Online em 21 de setembro de 2006. 
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centro mineiro de Huanuni como “bastião” do movimento operário boliviano. Os 

trabalhadores do distrito mineiro de Huanuni assumiram, a partir de 2003 e 2005, uma 

posição de direção da classe operária boliviana sendo os protagonistas em uma série 

de conflitos e mobilizações a partir da eleição de Evo Morales. Em uma entrevista ao 

jornal Alerta Laboral, Miguel Zubieta (Secretário Executivo da COD Oruro) analisa o 

ressurgimento do movimento operário e o fortalecimento do sindicalismo mineiro de 

Huanuni: 

 

“Nos damos conta de que quando se dão os conflitos, as lutas, é 
quando se produz um avanço na consciência de classe dos 
trabalhadores [...]. Eu vejo com muito otimismo a recuperação do 
caráter de vanguarda, com consciência social e luta nacional do 
movimento operário. Isto já se tinha visto no último Encontro Social 
convocado pela Central Operária Boliviana (COB), onde Huanuni 
havia proposto mobilizações para que o governo respeite as 
agendas de 2003 e 2005” (ALERTA LABORAL, 2007, p.4, grifo 
nosso). 

 

Em uma Assembleia Geral dos 700 trabalhadores mineiros assalariados, 

realizada no dia 4 de julho de 2006, os mineiros aprovaram uma carta em que 

convocava os “trabalhadores e explorados de todo o país” a lutar em torno às 

seguintes reivindicações: 

 

[…]. Os mineiros de Huanuni convocamos os trabalhadores e 
explorados do país a organizar-se e lutar por: “1. Consolidar e 
fortalecer a COMIBOL como única empresa estatal mineira que se 
encarregue da exploração de todos os recursos minérios do país para 
que seus lucros excedentes sirvam realmente para beneficiar aos 
explorados bolivianos. 2. aplicar novamente o controle operário 
coletivo para impedir que a COMIBOL termine novamente 
manipulada pelo estado, cujo conteúdo de classe não deixou de ser 
burguês, em favor do imperialismo e da empresa privada. 3. A 
nacionalização imediata de todas as jazidas minérios que hoje se 
encontram nas mãos das transnacionais e da empresa privada 
nacional, sem pagar um centavo de indemnização nem 
transformar o estado em sócio dos atuais usurpadores dos 
nossos recursos minérios. 4. Defender intransigentemente os 
recursos naturais e as empresas mineiras que ainda se encontram nas 
mãos do estado de toda pretensão de controlá-las por uma camada 
de novos ricos que acrescem suas fortunas à custa da exploração 
de companheiros que não têm a sorte de ser 'sócios'. 5. Todas as 
cidades do país, centros de trabalho, universidades, comunidades 
indígenas, etc., devem transformar-se em trincheiras de luta para 
defender a mineração estatizada e a COMIBOL; para forçar o governo, 
com a mobilização popular, a executar os objetivos acima destacados. 
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Os bolivianos têm que compreender que seu destino depende de 
como se defendem seus recursos naturais da ação depredadora 
do imperialismo, da empresa privada nacional e dos novos ricos 
que surgem à sombra da recuperação dos preços dos minérios. 
O petróleo, os minérios, os recursos florestais, a água, etc., significam 
o futuro dos bolivianos” (MENSAJE..., 2006, grifo nosso)144. 
 

 

É importante ressaltar o conteúdo político da declaração dos mineiros de 

Huanuni, que refletia um processo de radicalização, mas também uma acumulação 

política e ideológica. O discurso radical, muito característico do “sindicalismo 

revolucionário” de outrora, refletia a influência da memória e da tradição dos 

trabalhadores mineiros bolivianos na historia politica do país, como a luta por impor o 

contro coletivo nas empresas do estado. A declaração dos mineiros reivindicava a 

ação direta “para forçar o governo, com a mobilização popular, a executar os 

objetivos acima destacados” (MENSAJE..., 2006).  O fortalecimento do sindicato, 

com a incorporação dos 4000 cooperativistas à empresa estatal, transformava o 

distrito de Huanuni em um potencial adversário das politicas de mineração do governo 

Evo Morales.  

O fortalecimento de Huanuni como centro mineiro estatal, provocou o 

acirramento das disputas no interior da própria FSTMB, entre os defensores da 

mineração estatal e os dirigentes sindicais do setor privado, ambos filiados à FSTMB. 

Estas disputas se expressaram nos congressos da FSTMB de 2008 e 2011. Com a 

vitória do setor assalariado em Huanuni, a luta pela nacionalização das minas voltou 

a ganhar força entre os trabalhadores mineiros do país ao impor uma orientação 

combativa ao sindicalismo mineiro, em detrimento das posições moderadas dos 

dirigentes do setor privado, favoráveis a presença das empresas privadas, nacionais 

e estrangeiras.  

No início de 2007, se deu outro importante conflito, agora em torno a 

nacionalização sem indenização da Fundição Vinto145, que se encontra na cidade de 

Oruro. Essa empresa de Fundição havia sido privatizada em 1992 pelo valor de 14 

milhões de dólares, quando seu valor de mercado alcançava 100 milhões de dólares. 

                                                             
144 Originalmente publicado no site Bolpress Online, em 18 de julho de 2006. 

145 A Empresa Metalurgica Vinto funde e refina concentrados de estanho produzidos em 
Huanuni para ser vendido no mercado nacional e internacional. A empresa foi fundada em 
janeiro de 1971 durante o governo de Juan Jose Torres. Nos anos 90 a empresa foi 
privatizada, retornando ao contrle do estado em 2007. 
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A nacionalização de Vinto ocorreu sem indenização e gerou um profundo mal-estar 

entre os empresários privados, abrindo fissuras e diferenças importantes no interior 

da FSTMB. Surgiram duas posições claramente opostas: alguns dirigentes se 

colocaram ao lado dos empresários e “ameaçaram defender com armas qualquer 

intenção de intervenção sobre as reservas” (EL DIARIO, 2007b)146. 

O secretário geral da FSTMB, César Lugo (conhecido por sua defesa das 

empresas privadas) assinalava: “lamentamos que o governo atue dessa maneira, na 

reunião queríamos tratar sobre o tema do acordo com os cooperativistas e a 

nacionalização de Vinto, ao qual nos opomos, porque é uma expropriação que 

afeta a mineração privada [...]” (OPINIÓN, 2007). A posição defendida por Roberto 

Chávez (secretário executivo da FSTMB e trabalhador da EMH), era favorável a 

nacionalização sem indenização da Fundição Vinto. 

No mês de abril, os mineiros de Huanuni protagonizam outros dois importantes 

conflitos. O primeiro, ocorreu quando o Tribunal Constitucional admitiu analisar o 

recurso de inconstitucionalidade interposto pelos cooperativistas contra a 

nacionalização de Huanuni. O recurso consistia em impugnar o art. 1 do Decreto 

Supremo n.º 28.901, que dispôs a transferência das concessões mineiras do Cerro 

Posokoni à COMIBOL. Os mineiros assalariados temiam que o Tribunal Constitucional 

aceitasse a demanda dos cooperativistas, o que significaria a anulação do Decreto. 

Este fato fez com que cerca de dois mil mineiros de Huanuni se deslocassem 

até a cidade de Sucre, onde se encontra a sede do Poder Judiciário. Os mineiros 

exigiam que o governo elevasse o Decreto Supremo n.º 28.901 ao patamar de lei. A 

mobilização teve uma grande repercussão nacional; durante uma semana, a cidade 

de Sucre esteve praticamente paralisada pelas manifestações dos mineiros.  

Um mês após as mobilizações, o governo ainda não havia elevado o Decreto 

Supremo nº. 28.901 ao patamar de lei e o Poder Legislativo tão pouco havia discutido 

o tema. O incômodo dos mineiros era crescente e estavam dispostos a mobilizarem, 

“os mineiros estão dando um ultimato às autoridades do governo e aos 

parlamentares para que elevem ao patamar de lei o Decreto Supremo 28.901 

mediante o qual se nacionalizou todas as reservas minérios de Huanuni” (LA 

PATRIA, 2007a)147, declarou Miguel Pérez, Secretário Geral do SMTMH. 

                                                             
146 Originalmente publicado no jornal El Diario em 26 de janeiro de 2007. 

147 Originalmente publicado no jornal La Patria de 30 de maio de 2007. 
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Em uma assembleia geral realizada no dia 27 de abril, os mineiros de Huanuni 

decretaram uma nova greve geral por tempo indeterminado, exigindo do governo o 

pagamento do bônus de produção do mês de março, equivalente a 70% de seus 

salários. Havia entre os trabalhadores uma profunda insatisfação com as posições do 

governo, que beneficiava as cooperativas em detrimento do setor estatal. Após quatro 

dias de paralização e negociações, os trabalhadores conseguiram um bônus de 

produção equivalente a 60%. Em meados de julho, os trabalhadores de Huanuni 

entraram novamente em mobilização, dessa vez usando métodos mais radicalizados, 

com bloqueios de estradas e marchas que pretendiam parar o país. No dia 3 de julho 

de 2007, em uma assembleia geral, os mineiros decretaram uma greve por tempo 

indeterminado, com bloqueios de estradas nos povoados de Caihuasi e Caracollo, 

paralisando a rodovia principal que liga La Paz, Oruro e Cochabamba (LA PATRIA, 

2007b)148. 

 O sindicato apresentou um documento com 12 reivindicações: “a defesa e 

fortalecimento da mineração estatal, maior investimento do governo ($us 9,8 millones) 

para reativar a reserva mineira de Huanuni, aumento salarial, monopólio do Estado 

sobre a comercialização de estanho para evitar o roubo e saque” (LA PATRIA, 2007b). 

A principal reivindicação era o controle pelo Estado da mina, contra qualquer 

possibilidade de que as cooperativas mineras retornassem a explorar a reserva de 

Huanuni. Era o primeiro grande enfrentamento entre o governo e os trabalhadores 

mineiros depois da nacionalização da EMH, em outubro de 2006, e unificou os “velhos” 

e os “novos” trabalhadores. 

Com o SMTMH fortalecido e uma base social de 5000 mil trabalhadores, os 

mineiros exigiam do governo a transformação do Decreto Supremo n.º 28.901 em lei; 

o cumprimento do investimento de nove milhões de dólares na empresa, prometido a 

partir da nacionalização em 2006; e o controle social da empresa pelos trabalhadores 

(LA PATRIA, 2007b). O dirigente sindical Miguel Pérez afirmou à imprensa que, 

 

[...] Estes pontos de bloqueio são por culpa das mesmas 
autoridades do governo, já que não tem respondido a nossas 
demandas, além de não estarem cumprindo os anúncios de 
investimento que eles mesmos prometeram [...]. Se não há 
respostas a nossas demandas, os mineiros não nos moveremos dos 
pontos de bloqueios, já temos esperado pacientemente e os 

                                                             
148 Originalmente publicado no jornal La Patria de 3 de julho de 2007. 
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companheiros estão decididos a permanecer o tempo que for 
necessário, mas desta mobilização temos que sair com respostas (LA 
PATRIA, 2007b, grifo nosso). 

 

O dirigente mineiro Jaime Solares, que havia ocupado o cargo de secretário 

executivo da COB entre 2003 e 2006, cumpriu um papel de direção da mobilização. 

Seus discursos inflamados chamavam à radicalização das medidas, “os mineiros de 

Huanuni por convicção não têm nada que aliar-se à direita, mas tampouco 

respaldamos a política do MAS, que é reformista, o que estamos lutando hoje 

em Caracollo e Caihuasi é que o governo cumpra com os pedidos que lhe fez 

Huanuni, a muito tempo atrás” (LA PATRIA, 2007c, grifo nosso)149. 

As declarações da Comissão de Imprensa da greve, cujo porta-voz era Jaime 

Solares, puseram o governo em alerta; o bloqueio paralisava toda a região ocidental 

do país e centenas de passageiros permaneciam sem poder viajar nos terminais 

rodoviários de La Paz e El Alto. A mobilização alcançou dimensões políticas quando 

os trabalhadores exigiram a renúncia do governador de Oruro Alfredo Aguilar, do 

MAS, por considerá-lo incapaz de solucionar os problemas de Huanuni. Em uma 

assembleia geral, os mineiros exigiram a presença do presidente Evo Morales ou do 

vice-presidente García Linera: “[...] estamos dando um prazo de 24 horas para que 

o Presidente ou o Vice-presidente cheguem ao ponto de bloqueio” (LA PATRIA, 

2007c, grifo nosso). 

O governo planejou uma estratégia para desbloquear as estradas. Enquanto 

dialogava com os principais dirigentes na cidade de Oruro, enviou um amplo 

contingente de policiais para desalojar os pontos de bloqueio. A repressão foi violenta. 

Ao final, 46 mineiros foram presos. O cenário do conflito se parecia a um campo de 

batalha. Se estima que 825 policiais participaram do operativo, enquanto os mineiros 

se defendiam com dinamites e pedras. Em Huanuni, a população iniciou bloqueios em 

toda a cidade para impedir que os efetivos policiais que resguardavam a mina, 

saíssem para reprimir os trabalhadores. A FSTMB lançou uma declaração com duras 

críticas ao governo: 

 

Os eventos que ocorreram ontem, em que forças policiais romperam 
o bloqueio que levavam adiante os trabalhadores mineiros de Huanuni 
em Caracallo, Cahuasi e Machamarquita, demonstram mais uma vez 

                                                             
149 Originalmente publicado no jornal La Patria de 4 de julho de 2007. 
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que o governo central não atende as exigências do povo que o 
levou ao Palácio de Governo, ao contrário, pretende imitar as 
políticas de corte neoliberal e fascista. Devemos mostrar-lhes que os 
trabalhadores mineiros sempre estiveram com a predisposição ao 
diálogo para encontrar uma solução, muito antes de iniciar o bloqueio, 
mas o governo se omitiu [...]. A FSTMB, em uma análise frente ao 
acontecido, manifesta que não desmaiaremos ante as agressões 
sofridas do governo, pelo contrário, nos encontrarão em pé de luta 
para alcançar nossas reivindicações. Declaramos ESTADO DE 
EMERGÊNCIA NACIONAL nas fileiras mineiras até a resolução 
das demandas colocadas pelo distrito mineiro de Huanuni. Não 
descartamos assumir medidas mais radicais para alcançar estas 
reivindicações (FSTMB, 2007, grifo nosso)150. 

 

Em outra assembleia geral, realizada em 8 de julho de 2007, os mineiros 

exigiram a renúncia dos Ministros de Mineração e do Trabalho, Luis Echazú e Walter 

Delgadillo respectivamente. Os trabalhadores também decidiram não comparecer ao 

diálogo convocado pelo governo e seguir a greve geral por tempo indeterminado. 

Depois de uma semana de greve, o governo se comprometeu a atender algumas das 

reivindicações, como o investimento de 10 milhões de dólares.  

Uma semana após o conflito, o governo organizou uma cerimônia no Palácio 

do Governo para promulgar a lei que garantia uma exploração 100% estatal dos 

recursos minérios em Huanuni. O evento contou com a participação da FSTMB e dos 

dirigentes das “cooperativas”. Em seu discurso, Evo Morales pediu aos mineiros que 

fossem seus aliados estratégicos e acusou os dirigentes sindicais de irresponsáveis: 

“queremos ter mineiros revolucionários, mas lamentavelmente temos visto nos 

últimos dias dirigentes arrastados pelos partidos neoliberais que estão 

mentindo a suas bases” (EVO..., 2007)151.  

O triunfo dos trabalhadores de Huanuni significou uma trégua parcial com o 

governo. Após o conflito, o MAS mudou sua política frente aos trabalhadores de 

Huanuni com o objetivo de isolar os setores mais críticos, e buscar uma “aliança 

estratégica”. No entanto, em 31 de outubro, o SMTMH organizou uma série de 

atividades pelos 55 anos da nacionalização das minas, onde voltou a criticar o 

governo: 

 

                                                             
150 Boletim elaborado pela FSTMB e distribuído em 6 de julho de 2007. 

151 Publicado no site Bolpress Online em 31 de julho de 2007. 



269 

 

Os trabalhadores, com sua luta foram os que nacionalizaram 
Huanuni [...]. Temos que dizer, companheiros, que foram os 
trabalhadores com seu próprio esforço que construíram essa 
empresa, em que pese, que os compromissos de investimentos 
não foram realizados. Se o presidente Evo Morales não vem com 
investimento, melhor que não venha a Huanuni (LA PATRIA, 2007d, 
grifo nosso)152. 

 

 
Mapa 4: A região da “Meia Lua” concentrava os departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, 
Chuquisaca e Tarija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Disponível em http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,ERT12420-15227-
12420-3934,00.html . Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

 

O ano 2008 se caracterizou pelo auge da polarização social. O país esteve à 

beira de uma guerra civil e uma possível divisão territorial, historicamente reivindicada 

por frações das classes dominantes de Santa Cruz153 (QUISPE, 2008). No centro da 

                                                             
152 Originalmente publicado no jornal La Patria em 1º de novembro de 2007. 

153 Para Wilfredo Plata Quispe, “A crise política que vive a Bolivia é, obviamente, o reflexo da 
luta pelo poder. A emergência do mundo indígena no cenário político iniciada pela revolução 
de 1952, aprofundada por Filipe Quispe no ano 2000 e convertida em contraditória gestão 
pública governamental por Evo Morales desde 2006 implica a possibilidade de que os setores 
mestiços que controlavam a administração pública nas últimas duas décadas percam seus 
privilégios. Para não perder esses privilégios, as elites bolivianas, especialmente as 
localizadas em Santa Cruz, construíram um agressivo discurso regionalista separatista 
de caráter étnico, sob o nome de autonomia [...] A ocupação do território e a apropriação 
dos recursos naturais foram convertidas pelas elites cruceñas em um debate de caráter 
étnico-político. Em Santa Cruz se argumenta que os cruceños são diferentes 
racialmente do restante da população boliviana de maioria indígena, por que os 
cruceños tem origem hispânica [...]. A noção de ser distinto do resto da sociedade boliviana 
se converteu em uma poderosa arma política que está dando passo ao surgimento do novo 
separatismo cruceño. Ainda que a ideia do separatismo sempre esteve latente nas elites 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,ERT12420-15227-12420-3934,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,ERT12420-15227-12420-3934,00.html
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disputa estava o controle sobre os recursos naturais, em especial a terra. Nos três 

primeiros anos, o governo esteve pressionado pela dura oposição dos governadores 

departamentais da Meia Lua, cuja principal bandeira era a defesa da Autonomia 

Departamental 154  e o rechaço à proposta de nova constituição elaborado pelas 

organizações e movimentos sociais governistas, reunidos no Pacto de Unidade155, 

que exigiam a nacionalização dos recursos naturais, a reforma agraria e a convocação 

de uma Assembleia Constituinte, principal cenário da polarização e das disputas entre 

o governo nacional e a oposição. No entanto, a polarização não se deu apenas entre 

governo e a direita; o movimento operário também protagonizou entre 2006 e 2008 

uma série de mobilizações e conflitos de dimensão nacional 

O governo buscou reunir todos os setores sociais em apoio ao presidente Evo 

Morales, a “defesa da unidade da pátria” e o combate a “ofensiva da direita fascista” 

(LA PATRIA, 2007e). A partir da visita do vice presidente, Garcia Linera, ao distrito de 

Huanuni, os mineiros aprovaram em assembleia geral a “defesa da Assembleia 

Constituinte frente aos ataques da direita”, “nos mobilizaremos caso os oligarcas do 

Oriente queiram obstaculizar este processo que o povo boliviano está esperando que 

termine” (LA PATRIA, 2007e) 156 . Esta posição representava uma mudança de 

orientação dos trabalhadores mineiros de Huanuni frente à Assembleia Constituinte. 

                                                             
cruceñas em distintos momentos e em distintas intensidades políticas, durante o governo de 
Evo Morales este debate sobre as autonomias departamentais está carregado de racismo anti 
colla (com são chamados pelos cruceños os indígenas do ocidente andino) (QUISPE, 2008, 
p.162-163).  

154  Segundo Ximena Soruro, “A demanda de autonomia que é o eixo que articula o 
enfrentamento com o governo de Morales responde a este desafio, a desesperada 
busca de controle do território e seus recursos naturais para proteger seu modelo de 
acumulação e assegurar sua sobrevivência a médio prazo. O controle territorial também 
poderia servir para negociar concessões com o governo central e aderir as demandas de 
outras elites regionais e o descontento de uma classe média ambígua frente a Morales. 
(SORUCO, 2008, p. 91). 

155 O Pacto de Unidade se formou em setembro de 2004, na cidade de Santa Cruz de la Sierra 
e contou com a participação das prinicpais organizações indigenas e camponesas da Bolivia. 
Se construiu com o objetivo de articular a participação dos movimentos sociais na Assembleia 
Constituinte, umas das demandas das “Jornadas de Outubro” de 2003. O Pacto de Unidade 
era conformado por 6 organizações indigenas-camponesas: A Coordenadora de Povos 
Étnicos de Santa Cruz (CPESC), o Conselho Nacional de Ayllus e Markas do Qullasuyo 
(CONAMAQ), a Confederação Sindical de Trabalhadores Camponeses da Bolivia (CSUTCB), 
a Confederação Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Federação Nacional de 
Mulheres Camponesas Bartolina Sisa (FNMC-BS) e o Movimento Sem Terra da Bolivia (MST-
B).  

156 Originalmente publicado no jornal La Patria de 5 de dezembro de 2007. 
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O principal dirigente do SMTMH, Miguel Perez, expressava a mudança de orientação: 

“acreditamos que o presidente Evo Morales tem que nos incluir na nova 

Constituição Política do Estado para que a COMIBOL tenha prioridade na 

exploração dos recursos minérios” (LA PATRIA, 2007f)157. Frente a esta situação, 

os mineiros assumiram o compromisso de “defender a democracia e a paz entre os 

bolivianos” (LA PATRIA, 2007f), “nós estamos marchando para repudiar as 

atitudes que têm [os membros] da Meia Lua158, e a divisão que estão provocando 

dentro do país [...]” (LA PATRIA, 2007f). O governo conseguia assim, sob o discurso 

da “defesa da pátria”, uma trégua momentânea com o movimento operário, 

neutralizando os setores mais críticos e combativos. Depois de dois anos de mandato, 

Evo Morales, em um gesto simbólico, visitou o centro mineiro de Huanuni, no Dia do 

Trabalhador Mineiro (data em homenagem aos mineiros assassinados no massacre 

de Catavi em 21 de dezembro de 1942).  

 

Os oligarcas bolivianos que hoje defendem as autonomias 
separatistas respondem plenamente a estes interesses 
sobretudo à estratégia norte-americana de ocupar militarmente a 
Bolivia para restaurar o modelo neoliberal e apropriar-se de 
nossos recursos naturais. A oligarquia local como demonstra a 
história nacional não tem pátria, tão só ambições [...]. Hoje por 
seus interesses mesquinhos, em cumplicidade com a embaixada 
norte-americana, pretendem dividir e desintegrar nossa pátria sob 
pretexto das Autonomias Departamentais [...] Os trabalhadores 
mineiros da Bolivia, fieis a sua tradição histórica, de luta consequente, 
convocam a todas as organizações sindicais, sociais, populares, das 
cidades e do campo, a homens e mulheres, a Kollas, cambas e 
chapacos a unir, organizar e mobilizar ao povo boliviano em defesa 
da unidade e integridade nacional, desenvolvendo diversas 
modalidades de mobilização e luta para derrotar a conspiração 

                                                             
157 Originalmente publicado no jornal La Patria de 7 de dezembro de 2007. 

158 A região da “Meia Lua” (Media Luna) concentra os departamentos que faziam oposição ao 
governo Evo Morales e eram governados por representantes tradicionais da direita boliviana, 
“O conflito na Bolívia se intensificou com a aproximação de um referendo em dezembro para 
aprovar uma nova Constituição. A região conhecida como Meia Lua, formada pelas províncias 
de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija e Chuquisaca, onde está a maior parte das reservas de 
petróleo e gás, entrou em estado de insurreição. Nela, há latifundiários com medo da reforma 
agrária. Há quem tenha propriedades de mais de 100.000 hectares, e a proposta de Morales 
é impor um limite de 10.000 hectares. Os governadores da Meia Lua também temem perder 
arrecadação caso os recursos da exploração de petróleo e gás fiquem nas mãos do governo 
central. Os ânimos ficaram mais exaltados depois dos referendos recentes promovidos para 
confirmar a permanência de Morales no poder e prover maior autonomia às províncias. 
Morales teve aceitação de 67% da população, mas os governadores “ganharam” a autonomia” 
(Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,ERT12420-15227-12420-
3934,00.html).  
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direitista e fascista e resgatar o processo de cambio para aprofunda-
lo em direção dos interesses do povo (FSTMB, 2008, p.145, grifo 
nosso). 

 

A trégua do movimento operário terminou quando iniciaram-se os conflitos pela 

Lei de Pensões. Pressionado pelos trabalhadores de base, a nova direção sindical de 

Huanuni retomou o discurso “combativo e independente do governo”. Na posse da 

nova direção sindical, o secretário executivo Guido Mitma afirmava que “os novos 

dirigentes do sindicato trabalharemos pela defesa de nossas reivindicações 

trabalhistas, pela estabilidade no emprego e principalmente para que o Estado faça 

investimentos na empresa para melhorar a produção” (LA PATRIA, 2008a)159. Na 

mesma ocasião, Zubieta, declarava, “é hora de exigir ao governo que devemos 

impor as Agendas Políticas de 2003 e 2005 que estabelecem claramente a 

recuperação de nossos recursos naturais, a nacionalização da mineração que hoje 

está nas mãos das empresas privadas” (LA PATRIA, 2008a). A FSTMB, seguindo as 

orientações dos mineiros de Huanuni, defendia uma orientação de enfrentamento à 

“direita tradicional e exigências ao governo”. 

 

Os trabalhadores mineiros do país devem advertir ao povo 
boliviano sobre as más intenções da Direita Neoliberal que desde 
algum tempo vem impedindo o avanço das massas como foi 
proposto em outubro de 2003 e maio e junho de 2005. São as 
únicas agendas que deveriam ser debatidas ao nível do Governo, 
já que nessas mobilizações se mudou o rumo de nossa história à 
custa do sangue mineiro, sangue de El Alto. Enfim, sangue 
boliviano. Estas mudanças injetaram nos departamentos mais 
benefícios dos Recursos de IDH e agora servem de maçã de discórdia 
para a disputa entre governadores e o presidente. A luta permanente 
no país é uma constante luta de classes entre ricos e pobres. É 
esta definição que nos permite exigir ao Governo Evo Morales a 
execução das demandas defendidas em outubro de 2003: o 
cumprimento da pauta nacional de reivindicações da Central 
Operária Boliviana, a aprovação da nova Lei de Pensões e um 
aumento salarial de acordo com a Cesta Básica.  Aos Prefeitos 
devemos manifestar que não duvidaremos em utilizar a força operária 
para que sejam cumpridas nossas reivindicações com uma mudança 
estrutural, política, econômica e social. Se o presidente e os 
governadores não entendam que o povo precisa, serão os operários e 
o povo boliviano os que imporão uma política socialista (FSTMB, 2008, 
grifo nosso)160. 

                                                             
159 Originalmente publicado no jornal La Pátria em 14 de janeiro de 2008. 

160 Declaração da FSTMB, La Paz, 22 de janeiro de 2008. Fonte: Arquivo da FSTMB. 
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A declaração da FSTMB estabelecia um conjunto de reivindicações e 

exigências ao governo, entre elas, a defesa de uma nova Lei de Pensões e a redução 

da idade da aposentadoria. Em uma reunião nacional, a COB, com o respaldo de 

alguns poucos sindicatos, federações e Confederações, aprovou o chamado à greve 

geral com bloqueios de estradas, a partir de 18 de fevereiro de 2008, o objetivo, 

aprovar uma nova Lei de Aposentaria. 

A Central Operária Boliviana exige a atenção a sua pauta de 
reivindicações enviado ao Poder Executivo no ano passado e que até 
agora não teve nenhuma resposta do Ministério do Trabalho. Entre 
outras exigências da principal organização sindical está a 
anulação da atual Lei de Pensões e um aumento salarial de 
acordo a atual situação econômica que atravessa o país161  

 

Essa foi a primeira vez que os trabalhadores bolivianos assumiram a medida 

da greve geral, desde que Evo Morales chegou ao governo. Entretanto, os 

trabalhadores de base temiam que uma ação dessa natureza pudesse favorecer o 

crescimento da direita. Em 12 de fevereiro, uma nova assembleia nacional da COB 

ratificou a continuidade da greve.  Nesse momento, a CSUTCB, principal organização 

camponesa filiada à COB e dirigida pelo MAS, afastou-se das posições defendidas 

pela direção da Central, acusaram a COB e os mineiros de Huanuni de fazerem o 

“jogo das oligarquias e da direita”. Para Isaac Avalos, principal dirigente da 

CSUTCB, “a COB está equivocada, pois deveriam defender a unidade do país e 

apoiar a luta contra os oligarcas que buscam seus interesses econômicos e não 

os interesses do povo boliviano” (LA PATRIA, 2008b)162.  

A COB conseguiu realizar alguns pequenos bloqueios e marchas em Oruro e 

Potosí. As mobilizações ficaram cada vez mais isoladas, levando ao fracasso da greve 

geral. Os mineiros de Huanuni não acataram a greve geral (LA PATRIA, 2008b). O 

governo se aproveitou da debilidade das mobilizações e convocou os dirigentes 

nacionais para trabalhar juntos na elaboração de uma proposta consensuada. A falta 

de coordenação das mobilizações e a pouca disposição dos trabalhadores de base 

levaram ao fracasso da greve geral. É nesse contexto, marcado pela derrota das 

primeiras mobilizações em defesa de uma nova Lei de Pensões, que ocorreu o XXX 

Congresso Nacional da FSTMB. 

                                                             
161Originalmente publicado na Rede Erbol, 29 de Enero de 2008. 

162 Originalmente publicado no jornal La Patria em 18 de fevereiro de 2008. 
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4.5 XXX CONGRESSO DA FSTMB: A DEFESA DA NACIONALIZAÇÃO DAS MINAS  

 

Entre os dias 24 e 29 de março de 2008, se realizou o XXX Congresso Nacional 

dos Trabalhadores Mineiros (FSTMB) na comunidade de Villa Chuquiña em Oruro. O 

congresso contou com a presença de 319 delegados de 35 distritos mineiros e ocorreu 

em uma situação de fortes tensões políticas no país. Haviam os conflitos envolvendo 

os governadores da oposição de direita e o governo, e uma serie de lutas por aumento 

salarial (professores e trabalhadores da saúde, por exemplo). O Congresso esteve 

marcado por uma enorme disputa entre os delegados das minas pertencentes ao 

estado e os delegados das empresas mineiras privadas. Com a privatização das 

minas nos anos 80 e 90 os trabalhadores mineiros do setor privado passaram a 

exercer uma grande influência no interior da FSTMB. Este setor havia ganhado os 

últimos congressos da FSTMB e quase sempre indicavam o Secretário Executivo, 

principal cargo da federação. 

 Com a nacionalização de Huanuni e Vinto, o setor estatal cresceu 

significativamente em número de delegados e os mineiros de Huanuni haviam 

conquistado o status de “nova vanguarda” dos trabalhadores mineiros bolivianos. O 

Congresso esteve dividido em três tendências políticas: os defensores da 

nacionalização, representados pelos delegados de Huanuni, Vinto, Caracoles e 

apoiados pelos mineiros aposentados; os defensores da mineração privada, 

representados pelos delegados das minas de Porco, Inti Raymi e Bolívar; por fim, 

haviam os que defendiam a autogestão, que representavam uma pequena 

minoriacom pouca expressão no congresso. Este setor esteve representado pelos 

delegados da mina Avicaya.  

É importante identificar que nem todos os delegados das empresas privadas 

compartilhavam a posição contrária à nacionalização das minas. No interior das 

empresas privadas existiam muitas diferenças políticas, mas, a maioria dos delegados 

do setor privado defendiam os contratos de Risco Compartilhado e as concessões 

privadas, sob o argumento da defesa das suas fontes de trabalho. Durante todo o 

Congresso, os delegados do setor privado ameaçaram romper a unidade da 

Federação de Mineiros e abandonar o congresso. Alfredo Aguilar, trabalhador da 

empresa multinacional Sinchi Wayra (ex-Secretário Executivo da FSTMB), afirmava 

abertamente que “se acaso não fosse inserida na declaração política a defesa do 

investimento privado e não nos deem a Secretaria Executiva, nós sairemos do 
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Congresso, nós vamos a Oruro e fundamos a Federação do setor privado” 

(Lucha Socialista, 2008). 

 Os “nacionalistas”, representados pelos delegados de Huanuni, estavam em 

maior número e contaram com o apoio dos mineiros da empresa Caracoles que 

reivindicavam a nacionalização integral deste centro mineiro: “pedimos apoio moral 

e material e a decisão política do Governo central para que assuma a 

administração direta da mina Caracoles” (ORTEGA, 2008)163.  Os mineiros de 

Huanuni, que no congresso anterior tinham apenas 20 delegados, ampliou sua 

bancada no XXX congresso para 100 delegados, apresentaram um documento 

político onde defendiam a nacionalização das minas privadas, exigiam mais 

investimentos do governo nas minas estatais e a criação de mais fontes de trabalho. 

O Congresso da FSTMB expressou uma forte insatisfação dos trabalhadores mineiros 

com as medidas aplicadas pelo governo. Na Comissão Política do Congresso, se 

discutiram quatro documentos, que ao final convergiram em torno do documento 

apresentado pela delegação de Huanuni, que presidia esta comissão. As 

intervenções, sobretudo dos mineiros de Huanuni, estiveram marcadas por fortes 

denúncias e críticas ao governo Evo Morales e sua política mineira.  

A tese apresentada pelos delegados de Huanuni recorria todo o imaginário 

político e cultural dos trabalhadores mineiros do país e apoiava-se nas históricas 

Teses de Pulacayo de 1946 e na Tese Socialista de 1970. É importante ressaltar que 

que as teses politicas formam parte do imaginaririo e da cultura política do movimento 

sindical boliviano. Esta cultura política levou em muitos momentos a análises 

triunfalistas, que não refletiam a real correlação de forças que de fato existia. Ainda 

que estas teses não traduzissem ou refletissem as reais posições dos trabalhadores 

mineiros de base, elas representaram um importante guia para ação política e sindical 

dos trabalhadores durante o século XX.  

O documento aprovado refletia o contexto político, social e econômico no qual 

se encontrava o país, a polarização social e os dilemas do sindicalismo mineiro frente 

ao governo. O discurso triunfalista aparece já na primeira fase do documento, “o 

desmoronamento do sistema capitalista é inevitável” (FSTMB, 2008, p.59). É 

importante ressaltar que o congresso ocorreu em um contexto de forte crise 

econômica mundial que afetou diretamente a Bolivia, em especial o setor mineiro (pela 

                                                             
163 Publicado no site Bolpress Online em 27 de março de 2008. 
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queda dos preços dos principais minérios exportados pelo país), “frente tal panorama 

desolador a partir do qual se destrói a sociedade e o mundo não temos outra 

alternativa que não seja escolher entre o socialismo ou a barbárie” (FSTMB, 

2008, p.61). No tópico sobre a situação política da América Latina, se comparam os 

difíceis anos 90, de ofensiva neoliberal, com a situação política que se abriu nos anos 

2000, afirmando que “a correlação de forças em nível latino-americano já não é a 

mesma” (FSTMB, 2008, p.61). A crise do modelo neoliberal e dos seus 

representantes políticos foram a marca desta nova etapa na América Latina, 

sobretudo na Bolívia, Venezuela, Argentina e Equador. O documento ressalta a 

eleição, na maioria desses países, de governos “progressistas e de esquerda” que 

gozam de um forte respaldo da maioria da população. O documento assinala que 

 

Muitas dessas demonstrações gigantescas de repúdio ao modelo e ao 
sistema se transformaram em verdadeiras rebeliões populares que 
determinaram uma mudança de governo pela via eleitoral, já que os 
trabalhadores e o povo não contam com sua direção política 
revolucionária que conduza de maneira radical às 
transformações que as massas exigem. [...] Esse aprofundamento 
deve conduzir as massas para a tomada do poder e impor um 
verdadeiro regime de transformação social, destruindo o modelo 
neoliberal e o sistema capitalista” (FSTMB, 2008, p.61, grifo nosso). 

 

Gráfico 15: Evolução do preço do estanho no mercado mundial em dólares (2005-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Disponível em http://pt.slideshare.net/fmilenio/la-empresa-minera-estatal-huanuni-
algunos-hechos-en-su-desempeo-econmicola-empresa-minera-estatal-huanuni-algunos-
hechos-en-su-desempeo-econmico. Acesso 17 de fevereiro de 2016. 

http://pt.slideshare.net/fmilenio/la-empresa-minera-estatal-huanuni-algunos-hechos-en-su-desempeo-econmicola-empresa-minera-estatal-huanuni-algunos-hechos-en-su-desempeo-econmico
http://pt.slideshare.net/fmilenio/la-empresa-minera-estatal-huanuni-algunos-hechos-en-su-desempeo-econmicola-empresa-minera-estatal-huanuni-algunos-hechos-en-su-desempeo-econmico
http://pt.slideshare.net/fmilenio/la-empresa-minera-estatal-huanuni-algunos-hechos-en-su-desempeo-econmicola-empresa-minera-estatal-huanuni-algunos-hechos-en-su-desempeo-econmico
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Na maioria dos países da América Latina, houve um ciclo de resistência e 

mobilizações contra o neoliberalismo e uma mudança na consciência de amplas 

camadas da população em defensa dos recursos naturais. No tópico sobre a 

conjuntura nacional são feitas duras críticas ao governo Evo Morales e assinala a 

necessidade do movimento sindical mineiro manter a independência sindical e política 

frente ao governo. 

 

Em 2005, se produz uma vitória eleitoral histórica do MAS, 
produto da derrota das forças políticas neoliberais pela ação das 
massas nas lutas que antecederam as eleições de dezembro de 
2005. O povo, ao não contar com seu legítimo instrumento de 
direção política, deposita no MAS a confiança e a esperança de 
uma verdadeira transformação que leve à prática as Agendas de 
2003 e 2005. Lamentavelmente, o MAS, fiel a sua linha reformista, 
desconhece e não aplica as demandas presentes nas agendas de 
luta do povo boliviano. Mantendo a política econômica neoliberal e 
ocasionando a crise e problemas econômicos que são próprios do 
modelo [...]. Os acordos, pactos e concessões cedidas pelo MAS à 
minoria oligárquica é parte de sua política de conciliação e 
entendimento com o inimigo de classe, utilizando o conto de converter 
em sócios os patrões, ou seja, tentar outra vez, ingenuamente, 
sensibilizar os capitalistas, humanizar a exploração, quando sabemos 
que os reformistas tentaram por décadas e séculos sem conseguir 
(FSTMB, 2008, p.63-64, grifo nosso). 

 

A conclusão de que “a saída constitucional e eleitoral que se deu em 

dezembro de 2005 é produto da falta de um instrumento político dos 

trabalhadores” (FSTMB, 2008, p.63) serviu de base para as sucessivas discussões 

no movimento operário boliviano sobre a necessidade de se construir, a partir dos 

sindicatos e da COB, uma alternativa politica, o Partido dos Trabalhadores. Essa 

conclusão expressa um avanço na organização política dos trabalhadores mineiros.  

Este tema tem um significado importante e expressa a desconfiança que existia 

na base dos trabalhadores mineiros frente ao governo eleito em 2005. No XXIX 

Congresso da FSTMB, realizado no distrito mineiro de Huanuni, se aprovou uma 

resolução política que assinalava a necessidade de se construir um novo Instrumento 

Politico dos trabalhadores. No entanto, esta orientação, aprovada em sucessivos 

congressos nunca foi além dos documentos e discursos dos dirigentes sindicais. 

Apenas em 2013, a COB, com a presença massiva dos trabalhadores mineiros de 
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Huanuni, organizou um Congresso nacional dos trabalhadores do país, com o objetivo 

de fundar o seu próprio partido político. A plataforma de luta aprovada no XXX 

Congresso ratifica o princípio da independência sindical e a defesa do “sindicalismo 

revolucionário”. 

 

Unidade do povo latino-americano e mundial, contra qualquer 
intervenção do imperialismo através das multinacionais. Unidade dos 
trabalhadores e do povo boliviano contra a minoria oligárquica e 
latifundiária que pretende dividir o país através de Comitês Cívicos da 
Meia Lua, entidades empresariais e transnacionais, partidos políticos 
neoliberais reciclados como UN, PODEMOS, MNR, MIR NFR, etc. 
Urgente luta pela derrogação do inconstitucional decreto 21.060 e as 
demais leis que mantém a política econômica neoliberal. 
Nacionalização dos bancos. Luta pela reposição e aumento salarial de 
acordo com o aumento do custo de vida e em base aos índices e 
reivindicações da COB. Luta por uma nova Lei de Pensões que 
possibilite uma aposentadoria digna e permita o acesso ao emprego 
de milhares de desempregados. Preservar a independência política 
dos trabalhadores e suas organizações sindicais. Rechaçar o 
sindicalismo amarelo e consolidar o sindicalismo revolucionário 
de acordo com os princípios e estatutos de nossas organizações 
matrizes (FSTMB, 2008, p.69, grifo nosso). 

 

No documento final, aprovado por consenso, é retirado a reivindicação da 

nacionalização das minas, presente na primeira versão do documento, apresentado 

pela delegação de Huanuni. A bandeira da nacionalização das minas foi retirada pela 

pressão dos delegados das empresas privadas que ameaçaram romper com o 

Congresso. A consigna da nacionalização, foi substituída por uma defesa geral da 

“refundação da empresa estatal, COMIBOL”, priorizando “o fortalecimento da primeira 

Empresa Estatal Mineira” (FSTMB, 2008, p.70).  

Depois de aprovado o documento político, o tema mais polêmico foi a eleição 

da nova direção da FSTMB. Os delegados da empresa privada indicaram Cesar Lugo 

(trabalhador da empresa mineira Porco), para a Secretaria Executiva. Segundo Miguel 

Zubieta, “com a postulação de Cesar Lugo, a empresa privada quer ter alguns 

dirigentes ao serviço dos interesses patronais, porque quer ter peças no interior da 

Federação de Mineiros” (LUCHA SOCIALISTA, 2008). 

Os mineiros de Huanuni propuseram o nome do seu principal dirigente, o 

mineiro Guido Mitma. O estatuto da FSTMB estabelece que a eleição do secretário 

executivo deve ser através de resoluções das assembleias dos diferentes distritos 
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mineiros, ou seja, cada sindicato tem direito a um voto. Essa forma de eleição foi 

duramente criticada pelos delegados de Huanuni, que reivindicavam um congresso 

orgânico da FSTMB para mudar os estatutos. Com este procedimento, os sindicatos 

da mineração privada sempre teriam a maioria necessária para eleger o secretário 

executivo: “um sindicato com 5000 trabalhadores tem um voto no congresso, 

enquanto que outro sindicato com apenas 400 também tem um voto, isso é uma 

injustiça” (LUCHA SOCIALISTA, 2008), manifestou o delegado Miguel Zubieta. Na 

plenária final, a luta política chegou às vias de fato, com enfrentamentos físicos entre 

os delegados. 

 A possibilidade de ruptura e divisões era cada vez mais inevitável na medida 

em que não havia consenso sobre o método de eleição da secretaria executiva. A 

eleição de Lugo na plenária final foi impedida diante do apoio majoritário que tinha o 

outro candidato, Guido Mitma. Segundo explicou, Miguel Zubieta, os dirigentes da 

mineração privada, que defendem as transnacionais, tentaram eleger Cesar Lugo 

para anular a decisão dos mineiros estatais de avançar rumo a nacionalização das 

minas164.  

Diante do impasse, a maioria dos delegados do setor privado decidiram 

abandonar o Congresso.  Frente à consumada divisão, se resolve, “para dar 

viabilidade à eleição do novo Comitê Executivo com a responsabilidade de meditar no 

tempo, se procede a decretar a suspenção do congresso e reiniciar-se a última 

plenária ao término de três meses, ficando a cargo da mesa que presidiu o congresso 

a condução da FSTMB nesse período” (FSTMB, 2008, p.150). 

Mesmo com todas as disputas, o XXX Congresso da FSTMB representou um 

fortalecimento político e ideológico do movimento sindical mineiro. Nos anteriores 

congressos, em particular aqueles realizados nos anos 90, as discussões 

expressavam a crise politica, ideológica e organizativa que atravessava o setor 

minero. A plenária final do congresso foi retomada no dia 30 de junho, no Salão do 

Paraninfo Universitário da Universidade Técnica de Oruro. Um acordo entre os 

delegados elegeu a nova direção com Guido Mitma de Huanuni na Secretaria 

Executiva e Cesar Lugo como secretário Geral. O acordo possibilitou a unidade da 

FSTMB, e uma vitória dos trabalhadores da mineração estatal.   

 

                                                             
164 Informação contida em diário de campo. 
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4.6 A RADICALIZAÇÃO OPERÁRIA CONTRA O GOVERNO 

 

            Após o congresso mineiro se abriu uma conjuntura de violentos conflitos entre 

o governo e o movimento operário. O primeiro ocorreu no distrito de Huanuni. Em 2 

de abril, os trabalhadores de Huanuni decretaram a greve geral indefinida e exigiram 

um aumento salarial de 35% e o pagamento do bônus de insalubridade. O Secretário 

Geral do Sindicato, Guido Mitma, indicou que “as autoridades da COMIBOL estavam 

na obrigação de pagar o bônus de insalubridade, que é uma conquista social 

desaparecida com o Decreto Supremo 21.060, em agosto de 1985. Entretanto, agora 

que Huanuni é uma empresa estatal este benefício deve ser pago com 

regularidade” (CONGRESO..., 2008, grifo nosso). 

O governo declarou na imprensa que o pagamento do bônus era inviável e 

ofereceu 11% de aumento salarial. Os mineiros se manifestaram contra a proposta do 

governo. Depois de 9 dias de paralisação da empresa, o governo ofereceu um 

aumento salarial de 20%. Os mineiros rechaçaram a proposta e mantiveram a 

mobilização pelo aumento salarial de 30%. A inflação era o principal motivo de 

preocupação do conjunto dos trabalhadores do país: em 2007, chegou a 12% e nos 

três primeiros meses de 2008 já alcançava 5%. Outros setores se encontravam em 

mobilização por reajuste salarial, como os trabalhadores dos correios, da saúde e da 

educação (La Pátria, 2008). Os mineiros de Huanuni “fizeram uma paralisação 

pacífica e o governo não nos escutou, agora tomaremos medidas muito mais radicais” 

(La Pátria, 2008) anunciou Guido Mitma, principal dirigente dos mineiros de Huanuni. 

 Em uma assembleia geral, os mineiros decidem não realizar o bloqueio de 

estradas temendo que sua mobilização pudesse ser utilizada pela direita de Santa 

Cruz. Segundo Mitma, os mineiros “não vamos dar oportunidade aos oligarcas de 

Santa Cruz que ao final querem a divisão do país, não apoiamos o Referendo de 

4 de maio165, por isso não bloquearemos as estradas do departamento, seria 

                                                             
165 O Referendo Autonômico foi realizado em 4 departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando e 
Tarija), região conhecida como Meia Lua com o objetivo de aprovar o Estatuto Autonomico 
para os quatros departamentos. O refrendo foi motivo de inumeras polêmicas entre o governo 
central e os governadores. A Corte Nacional Eleitoral e o governo Evo Morales denunciaram 
a ilegalidade do referendo. O Estatuto Autonomico de Santa Cruz tinha como um dos pontos 
centrais o controle sobre as terras e os hidrocarbonetos pelos Departamentos. Os estatutos 
foram aprovados por ampla maioria da população, mas não tiveram nenhuma validade 
juridica-politica.  
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contraditório sair em mobilização” (MINEROS..., 2008)166. A greve geral seguiu de 

maneira pacífica. Ao final, os mineiros aceitaram a proposta de aumento salarial 

apresentada pelo governo.  

Em julho de 2008, em meio a uma crescente polarização social, ocorreu um 

ciclo de mobilizações que envolveram a maioria dos trabalhadores do país, entre eles 

os professores, os operários da construção civil, trabalhadores da saúde e os 

mineiros. A reivindicação que unificava o conjunto do movimento operário boliviano 

era a defesa de uma nova Lei de Pensões. Em sua campanha eleitoral, Evo Morales 

havia se comprometido a revogar a Lei de Pensões aprovada no governo de Gonzalo 

Sánchez de Lozada (a Lei 1.732), assim como, encaminhar ao Congresso uma nova 

lei em consenso com o movimento operário.  

Depois de fracassarem as mesas de diálogo com o governo, a COB convocou 

novas mobilizações para o mês julho. Nos primeiros dias da greve geral houve 

pequenos conflitos isolados. Algumas categorias, como os mineiros e professores, 

sobretudo do departamento de Oruro, se concentraram na localidade de Caracollo, 

para bloquear a estrada que liga a cidade de Oruro à La Paz. Mas, o pequeno número 

de trabalhadores foi facilmente desalojado pela polícia. Os trabalhadores das minas 

Poopo, Bolívar, Tiahuanacu e Totoral, fizeram um bloqueio nas estradas que ligam as 

cidades de Oruro e Potosí e que serve de passagem para as cidades de Sucre e 

Tarija. Frente à dura repressão, a COD Oruro suspendeu os bloqueios e convocou 

marchas na cidade. O governo utilizou as mobilizações para acusar os dirigentes 

Jaime Solares e Pedro Montes de fazer o jogo da direita (LA PATRIA, 2008).   

Apenas no dia 25 de julho, os mineiros de Huanuni decidiram que seus 

dirigentes deveriam se incorporar às mobilizações e bloqueios, mas não decretam a 

greve geral, convocada pela COB. A tática do governo era negociar em separado com 

os mineiros de Huanuni com o objetivo de evitar sua adesão às mobilizações. No 

entanto, a tática de dividir o movimento não funcionou, e a COB retomou o bloqueio 

de estradas no dia 28 de julho.  Com a incorporação de aproximadamente 200 

trabalhadores de Huanuni, entre dirigentes e delegados sindicais, os bloqueios 

começaram a ganhar força e se estenderam pelas principais regiões do país, 

impedindo o transporte de pessoas e mercadorias.  

                                                             
166 Originalmente publicado no jornal La Pátria em 15 de julho de 2008. 
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Os trabalhadores fecharam a estrada na localidade de Caracollo, enquanto 

que, em diversas cidades do país se desenvolviam marchas e mobilizações.  Diante 

da massificação dos conflitos, a COB decide convocar uma grande marcha na cidade 

de La Paz para o dia 30 de julho. O centro da cidade esteve completamente paralisado 

durante horas, ao som das dinamites, “os estrondos fizeram os pedestres fugirem 

apavorados e causou um congestionamento veicular de proporções em toda a cidade” 

(EL DIARIO, 2008)167.   

 

Fotografias 51a, 51b e 51c: Mineiros ocupam o Edifício do governo em julho de 2008. 

Fonte: Disponível em http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=16680-
1&f=20080731. Acesso em 15 de outubro de 2015. 

 

Os mineiros eram a maioria na mobilização que reuniu aproximadamente 5 mil 

trabalhadores. No mesmo dia, ao final da marcha, os trabalhadores ocuparam, através 

da explosão de dinamites, o prédio do Palácio das Comunicações, onde funcionam 

cinco ministérios da área econômica, incluindo o Ministério de Mineração. A marcha 

                                                             
167 Originalmente publicado no jornal El Diario em 31 de julho de 2008. 

http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=16680-1&f=20080731
http://www.jornadanet.com/Hemeroteca/n.php?a=16680-1&f=20080731
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em La Paz teve uma repercussão nacional e provocou um aumento das mobilizações 

em todo o país. Em 31 de julho, em uma massiva assembleia, os 5000 trabalhadores 

da Empresa Mineira Huanuni aprovam a greve geral por tempo indeterminado e 

suspendem as atividades em todos os níveis de produção. 

A radicalização das medidas ocorreu logo após o governo enviar ao 

parlamento, em 31 de julho, sua proposta de Lei de Pensões, que segundo a COB 

não levava em consideração a sua proposta. O Secretário de Relações do sindicato 

de Huanuni, Fernando Chávez, manifestou que “o mesmo governo nos obrigou a 

radicalizar as medidas de pressão, já que nos anteriores dias reprimiu os 

trabalhadores do departamento de Oruro, e posteriormente na quarta e quinta 

em La Paz também reprimiu os trabalhadores mineiros e de outros setores168 (La 

Pátria, 2008, grifo nosso). Em outra assembleia, realizada no dia 02 de julho, se 

decidiu radicalizar as medidas com os bloqueios a partir de agosto, em Caihuasi e 

Caracollo. 

Com a entrada dos trabalhadores mineiros de Huanuni na greve geral e nos 

bloqueios, a situação se tornava insustentável para o governo. A radicalização das 

mobilizações operárias poderia desgastar a imagem do presidente às vésperas do 

referendo revogatório169. Na maioria dos departamentos, os professores urbanos e 

rurais se somaram a greve geral. As quatros principais vias do país estavam 

bloqueadas pelos trabalhadores. No dia 04 de agosto, mais de 4000 trabalhadores de 

Huanuni consolidaram o bloqueio na localidade de Caihuasi, sem permitir a passagem 

de caminhões e ônibus com passageiros.  

À noite se realizou uma reunião dos Secretários Gerais dos sindicatos filiados 

à COD Oruro e se decidiu manter o bloqueio até que o Presidente Evo Morales atenda 

suas demandas, “as autoridades não respondem às nossas demandas, ao 

contrário, formaram uma comissão e depois outra comissão no Parlamento; 

para nós é uma dilatação que não aceitamos, se o governo quer um consenso 

                                                             
165 Periódico La Patria, 31 de julho de 2008 

169 No dia 10 de agosto de 2008 se realizou na Bolivia o Referendo Revogatorio para decidir 
a permanencia do presidente Evo Morales, do vice-presidente Alvaro garcia Linera e dos 
governadores de oito departamentos. Evo Morales foi ratificado na presidencia com 67,43% 
dos votos. Os governadores de Chuquisaca, Oruro, Potosi, Tarija, Santa Cruz, Beni e Pando 
também foram ratificados. Os governadores de La Paz e Cochabamba, que faziam parte da 
oposição tiveram seus mandatos revogados pelo voto popular. A pesar do avanço da votação 
de Evo Morales nos departamentos da oposição, o referendo rearfirmou a polarização politica, 
social e territoral, ao ratificar os principais governadores da oposição. 
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do seu projeto com o da COB, que o faça de uma vez, os trabalhadores estão 

cansados de ser enganados170 (La Patria, 2008, grifo nosso). 

O dirigente sindical de Huanuni, Vidal Choque, expressava a impaciência dos 

operários com o governo, ao mesmo tempo em que denunciava as tentativas da direita 

de derrubar o presidente: “nós queremos deixar claro que não estamos apoiando 

a Meia Lua ou grupos da direita, queremos uma nova lei de pensões, respostas 

a nossas demandas. Estamos esperando por bastante tempo” (LA PATRIA, 

2008c)171.  Durante os dias do conflito, o governo realizou fortes críticas aos setores 

mobilizados, acusando-os de fazer “o jogo da direita e do imperialismo”. O Ministro do 

Trabalho, Walter Delgadillo (ex-dirigente da COB) denunciou que a direção da COB 

havia se aliado com a “reação fascista, separatista”. 

 Já o presidente Evo Morales, em um discurso na comunidade de Warisata, 

insinuou que os trabalhadores mineiros estavam fazendo o jogo da direita, “não sejam 

instrumentos do império, da oligarquia, da direita ou da Meia Lua” (NO SEAN..., 

2008)172. Os mineiros responderam as acusações do governo em um comunicado 

aprovado pela assembleia geral, 

 

Rechaçamos as afirmações do Governo que acusa aos 
trabalhadores bolivianos de servir à direita e ao Imperialismo. Evo 
Morales deve recordar que a COB, FSTMB e todas as 
organizações matrizes encabeçaram as lutas que derivaram nas 
eleições de dezembro de 2005. Assim mesmo, o governo deve 
recordar que tem o compromisso e a obrigação de cumprir com a 
Agenda de 2003-2005, onde se encontra como um dos objetivos a 
aprovação de uma nova Lei de Pensões (ECONOTICIASBOLIVIA, 
2008ª, grifo nosso)173. 

 

Fracassadas as negociações, o único meio encontrado pelo governo para 

impedir a radicalização dos protestos foi reprimir violentamente os trabalhadores 

mineiros.   

 

                                                             
167 Periódico La Patria, 4 de agosto de 2008.  

171 Originalmente publicado no jornal La Patria em 18 de julho de 2008. 

172 Publicado no site Hoy Bolivia.com em 2 de agosto de 2008. 

173 Resoluções da Assembleia Geral de Emergência dos Mineiros de Huanuni, de 9 de agosto 
de 2008. Publicado originalmente no site Econoticias Bolivia, e retirado de publicação do site 
Argentina Indymedia do dia 13 de  
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Fotografias 52a e 52b: Assembleia Geral dos trabalhadores mineiros de Huanuni no Ginásio 
de Esportes municipal, no dia 01 de junho de 2011. 

 

Elaborado por mim. As assembleias gerais ocorrem regularmente no distrito mineiro de 
Huanuni, com uma massiva participação dos trabalhadores de base. 
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No dia 5 de agosto, uma forte repressão policial provocou a morte de dois 

mineiros de Huanuni, Luis Montero (morto com um ferimento à bala, no coração) e 

Roberto Cáceres, outros 41 mineiros ficaram feridos (LA PATRIA, 2008d). Segundo 

Felipe Machaca, dirigente da COB,  

 

O governo está agindo como os governos neoliberais: prender-
nos, massacrar-nos, nos fizeram comer terra, nos pisotearam. A 
polícia nos fez isso em Caracollo (na repressão do bloqueio da entrada 
entre Oruro e La Paz), nos pisotearam, dançaram sobre nossas 
costas, nos fizeram perder nossos documentos, nossos celulares e 
posteriormente nos levaram a tapas a um ônibus e nos meteram no 
camburão e ali nos meteram gás. Muitos companheiros quase se 
asfixiaram [...], aí nos recordamos dos governos neoliberais 
(ECONOTICIASBOLIVIA, 2008b, grifo nosso) 174. 

 

O enterro dos mineiros, considerados “mártires da luta pela Lei de Pensões”, 

se transformou em um grande ato contra o governo. O secretário de relações do 

sindicato, Fernando Chávez, afirmou à imprensa: “para nós é uma tristeza imensa 

que dois companheiros tenham morrido no enfrentamento de Caihuasi, mas 

isso é graças a este governo neoliberal que mata aos trabalhadores, porque nos 

meteu bala sem piedade alguma” (LA PATRIA, 2008d, grifo nosso)175 . Para o 

secretário da FSTMB, Guido Mitma,  

 

Os dirigentes não têm medo deste governo, que no devido 
momento demos apoio para que Evo Morales seja presidente da 
Bolivia, mas agora nos manda a reprimir com gases e armas de 
fogo [...]. Os mineiros farão respeitar as conquistas sociais, assim seja 
nos enfrentando com os policiais ou militares, o único que dizemos 
é que Evo Morales esqueceu seu passado de dirigente sindical 
que bloqueava, que fazia greves de fome e apoiava outras 
medidas de pressão (LA PATRIA, 2008, grifo nosso). 

 

Os mineiros de Huanuni anunciavam um voto castigo contra Evo Morales no 

referendo revogatório. No entanto, a indignação provocada pela morte de dois 

mineiros, não se expressou em uma maior radicalização do confloto. Pelo contrário, a 

repressão gerou confusões e desmoralização entre os proprios trabalhadores.  No dia 

                                                             
174 Originalmente publicado no site Econoticias Bolivia em 5 de agosto de 2008. 

175 Publicado originalmente no jornal La Pátria em 08 de agosto de 2008. 
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seguinte ao enterro, os mineiros de Huanuni realizaram uma assembleia onde 

decidiram pela continuidade da greve geral. Na mesma assembleia, os mineiros 

aprovaram a destituição dos três principais dirigentes do sindicato e uma moção 

desconhecendo os dirigentes sindicais – Pedro Montes, da COB; Guido Mitma, da 

FSTMB; e Jaime Solares, da COD Oruro – responsabilizando-os indiretamente pelas 

mortes. A derrota da greve abriu um período de refluxo dos trabalhadores mineiros de 

Huanuni, que foi aproveitado pelo governo para avançar sobre o controle dos 

sindicatos operários. 

Apesar de massivas e radicalizadas, as mobilizações dos trabalhadores não 

contaram com o apoio do restante da população, que viu os conflitos pela Lei de 

Pensões como uma demanda coorporativa, em um país onde 70% da força de 

trabalho se encontra no mercado informal, sem direito sociais e trabalhistas. Outro 

aspecto relevante que contribuiu para a derrota dos trabalhadores foi a vacilação das 

direções sindicais, que logo após a repressão propuseram uma trégua de 45 dias ao 

governo. O governo se utilizou da polarição com os governadores da Meia Lua e da 

campanha do referendo revogatorio para acusar a mobilização dos trabalhadores de 

estar a serviço da direita, o que também contribuiu para o arrefecimento da luta (La 

PATRIA, 2008).   

No acordo, realizado um dia antes do referendo revocatorio, o governo se 

comprometia a revogar a Lei 1732 e elaborar uma nova Lei em consenso com a 

proposta apresentada pela COB. Os mineiros de Huanuni e a FSTMB foram os 

primeiros a respaldar o acordo, encerrando unilateralmente as mobilizações, “os 

secretários mineiros determinaram respaldar o acordo assinado por nossa 

organização matriz e se determinou suspender a greve geral indefinida”, afirmou 

Guido Mitma (La PATRIA, 2008, grifo nosso). Após 15 dias de greve, os mineiros de 

Huanuni decidem em assembleia geral retornar ao trabalho. Os resultados deste 

conflito abriram um período de relativa estabilidade na relação do movimento operário 

com o governo. A partir de então, o governo avançou em uma série de acordos, pactos 

e alianças políticas com o objetivo de integrar os setores operários ao Processo de 

Cambio. A derrota representou o isolamento dos setores mais radicais e críticos ao 

governo, que se encontravam no distrito mineiro de Huanuni. 

A crise política e a radicalização operária ganharam novos contornos com o 

início da crise econômica mundial em 2008, que afetou duramente a Bolívia, por ser 

um país tradicionalmente exportador de matérias primas, sobretudo de gás e minérios. 
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No início da crise, o governo afirmava que a economia boliviana estava sólida e que 

não seria afetada, no entanto os preços das matérias primas exportadas caíram 

drasticamente e as empresas privadas mais importantes anunciaram demissões em 

massa, aumento da jornada e redução de salários e direitos. O fantasma do 

desemprego em massa, como em 1985, voltava a assustar a população nos 

acampamentos mineiros. No início de 2009, uma onda de demissões começou a 

ocorrer nas fábricas e minas. 

 

A partir de outubro de 2008, os preços dos principais minérios 
produzidos em nosso país estão em queda livre. Os três minérios 
cujos preços caíram de forma considerável são o zinco, o estanho e o 
plomo, em tanto que o ouro e a prata mantêm certa estabilidade ou 
inclusive um aumento conjuntural. Nosso país é altamente vulnerável 
às variações dos preços internacionais porque depende quase 
totalmente do mercado mundial das matérias primas e das 
exportações de seus minérios e hidrocarbonetos para sobreviver, os 
quais se vendem sem valor agregado, portanto a preços baixos e de 
lenta recuperação [...] Dezenas de empresas privadas anunciaram 
o fechamento das minas. O gerente regional da Corporação Mineira 
da Bolivia (COMIBOL) em Potosí, Manuel Farfán, admitiu que a 
exploração de minérios no Cerro Rico de Potosí (por milhares de 
cooperativistas mineiros) se reduziu drasticamente “a produção não 
chega nem se quer às 2.300 toneladas, o que significa uma drástica 
redução de mais de 50 por cento. Muitos cooperativistas mineiros 
deixaram de trabalhar devido às baixas cotizações dos minérios 
no mercado internacional” [...] as empresas mineiras, medias e 
grandes, tentam aumentar sua produção para compensar a baixa dos 
preços [...]. Os efeitos sociais da crise mineira se veem refletidos 
no fechamento das cooperativas mineras, a demissão massiva de 
mineiros das empresas privadas e o aumento da sobre 
exploração por parte dos grandes projetos mineiros 
transnacionais. O pânico se expande entre os cooperativistas 
mineiros que não tem resguardos de uma estrutura laboral sólida para 
manter sua fonte de trabalho. As cifras parciais a continuação, foram 
encontradas na imprensa e se mencionam como exemplos, em vista 
de que não existe uma estimação certa por parte das autoridades 
nacionais, da quantidade de empregos perdidos. - O fechamento da 
mina Solução, deixou na rua a 120 trabalhadores mineiros, - As 
demissões na mina Tiwanaku - Oruro (ZINC): 110 demissões. - De 
mais de 20 mil cooperativistas mineiros no departamento de 
Potosí, se reduziu a um pouco mais de 12 mil, segundo a direção 
da FENCOMIN. - Em Potosí, 14 empresas privadas entregam cartas 
de pré-avisos aos seus trabalhadores, entre elas Sinchi Wayra. - Em 
Oruro, 4 cooperativas paralisaram as operações. - A Companhia 
Mineira San Bartolomé, anunciou um recorte de 25 % do seu pessoal 
(PETROPRESS, 2009). 
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A crise afetou de maneira direta as minas que exploravam zinco, que 

representam uma importante porcentagem das exportações de matérias primas do 

país. A crise fez o preço do zinco despencar de U$1,85 a libra fina, em janeiro de 

2007, para U$0,52 no final de 2008. Diante da crise dezenas de cooperativas 

fecharam suas áreas de trabalho e milhares de cooperativistas abandonaram o Cerro 

Rico de Potosí. Os departamentos de Oruro e Potosí foram os mais afetados pela 

queda dos preços dos minérios. Os empresários mineiros reagiram à crise retirando 

direitos, diminuindo os salários e aumentado a jornada de trabalho. A Empresa Minera 

Huanuni, a principal produtora de estanho do país, também viu sua rentabilidade ser 

afetada pelos efeitos da crise. O estanho, que em maio de 2008, alcançou o preço de 

U$11,47 a libra fina, chegou a custar U$6,00 no final de 2008. 

 

Frente à crise registrada a partir do final da gestão passada, as 
empresas mineiras têm respondido com o corte em seus planos de 
investimento e redução dos custos produção, afetando principalmente 
os custos do trabalho. A diminuição dos lucros é combatida com a 
redução ou congelamento de salários, aumento da produtividade, 
incremento de horas de trabalho, férias coletivas obrigatórias, 
demissão de pessoal e corte na subcontratação de empresas 
(GUACHALLA, 2009, p.4). 

 

Fotografias 53: Seminário Internacional Minero no distrito de Huanuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado por mim. Na mesa de abertura no seminário estão presentes Guido Mitma 
(secretário executivo da FSTMB), Dirceu Travesso (CSP-CONLUTAS), Roni Cueto (Peru), 
Esteban Urquizo (representante da COB). 
 
 

Os setores contrários à estatização da empresa aproveitaram o contexto da 

crise para denunciar que a empresa estatal era deficitária e inviável, e que a única 
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alternativa era “a demissão de trabalhadores e a reestruturação da empresa”. A 

reação dos trabalhadores frente à possibilidade de demissões e a retirada de direitos 

ocorreu apenas no final de 2008. No dia 25 de novembro desse ano ocorreu um 

Encontro Internacional no distrito mineiro de Huanuni, convocado pela FSTMB, que 

contou com a participação de dirigentes sindicais mineiros do Brasil e Peru.  

O encontro tinha o objetivo de discutir os impactos da crise econômica na 

mineração e os desafios do sindicalismo mineiro. Participaram do evento 

aproximadamente 100 trabalhadores e dirigentes sindicais de diferentes distritos 

mineiros. O objetivo do seminário era discutir um programa de ação comum para atuar 

frente a crise da mineração e estreitar os laços de solidariedade internacional entre os 

trabalhadores latino-americanos. Uma das resoluções do encontro foi a realização de 

um dia de luta dos trabalhadores mineiros, ainda no mês de dezembro. Diante do 

aprofundamento da crise, a FSTMB convoca uma assembleia nacional, que se realiza 

no Complexo Metalúrgico Vinto, na cidade de Oruro. 

 

Exigimos ao governo e aos empresários privados um plano de 
emergência urgente para encarar esta crise da mineração, e 
assim evitar as demissões massivas nas minas como ocorreu na 
década de oitenta com a famosa relocalização… A assembleia 
nacional mineira declara estado de emergência em todas as fileiras do 
setor mineiro assalariado até obtermos uma resposta favorável a 
nossas reivindicações, do contrário tomaremos medidas de fato para 
defender nossa estabilidade laboral (FSTMB, 2008, grifo nosso)176. 

 

Os trabalhadores mineiros do setor privado, que haviam estado na retaguarda, 

foram os primeiros em reagir. As duas principais empresas privadas que operam no 

país como a San Cristóbal e Sinchi Wayra, tiveram uma queda significativa nos 

volumes de produção. A empresa Sinchi Wayra, operava, na ocasião, 11 minas em 

todo o país, e empregava aproximadamente 3500 trabalhadores. As exportações da 

empresa reduziram-se a 24% no mês de dezembro, segundo os gerentes da empresa. 

Em 11 de dezembro, a empresa Sinchi Wayra anunciou a demissão de 50 

trabalhadores e a diminuição salarial de 15%.  

Na mina Porco, de propriedade da multinacional Sinchi Wayra, entregaram-se 

cartas de aviso prévio. Em 25 de dezembro de 2008, aproximadamente 700 

                                                             
176 Resoluções da Reunião Nacional Mineira. Oruro, 5 de dezembro de 2008. 
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trabalhadores respondem com a ocupação da sede do governo estadual de Potosí 

(La Razon, 2009). Os dirigentes sindicais das minas Colquiri, Porco e Bolívar 

denunciam que cerca de 35% dos trabalhadores de Sinchi Wayra haviam recebido 

cartas de aviso prévio. A empresa havia iniciado uma política de reestruturação 

impondo férias coletivas, a redução de pessoal, o aumento da jornada laboral para 12 

horas diárias e o desconto de 15% dos salários. Em uma resolução da assembleia 

dos trabalhadores da mina Bolívar se afirma que, “por unanimidade determinamos 

realizar uma paralização de 24 horas no dia 24 de dezembro em sinal de protesto e 

rechaço pelas atitudes que demostra a empresa contra os trabalhadores e nós 

ratificamos plenamente em nosso estado de emergência até conseguir o respeito de 

nossas reivindicações sindicais”177.  

A experiência com a crise fez ressurgir entre os trabalhadores mineiros do setor 

privado o debate sobre a nacionalização das minas, que havia polarizado o XXX 

Congresso Mineiro. Frente ao aumento das demissões, alguns sindicatos da 

mineração privada passam a exigir abertamente do governo a estatização da empresa 

Sinchi Waira. A primeira grande mobilização contra as demissões foi convocado pela 

FSTMB para o dia 9 de janeiro de 2009. O secretário executivo da FSTMB, Guido 

Mitma, afirmou: “para que não haja mais demissões, para que não haja mais caos 

no país, nem desemprego, a FSTMB determinou a paralização com mobilização 

de 24 horas esta sexta-feira, em repudio às demissões”178 (La Razon, 2009), “se 

os empresários não estão com capacidade para encarar esta crise e continuam 

com esta série de abusos, não nos resta outra alternativa que expulsar a estas 

transnacionais e os trabalhadores mineiros tomaremos as minas para 

nacionalizá-las com a ajuda do governo” (FSTMB, 2009).  

A paralização nacional de 24 horas ocorreu com importantes mobilizações nos 

departamentos de Oruro e Potosí e contou com a participação massiva dos sindicatos 

filiados à FSTMB. Na cidade de Oruro a marcha contou com a presença de 

aproximadamente 1000 trabalhadores mineiros, acompanhados por suas esposas. No 

encerramento do ato, Guido Mitma exigiu a nacionalização de todas as minas. 

 A mobilização obtém uma vitória parcial ao conseguir evitar as demissões, mas 

para manter os empregos, a mina Sinchi Wayra propõe quatro condições: redução de 

                                                             
177 Comunicado do Sindicato Bolivar, 23 de dezembro 

178  Originalmente publicado no Jornal La Razón, 8 de janeiro de 2009. 
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pessoal, mudança nos horários de trabalho, revisão dos contratos e diminuição de 

salários (Caderno de campo, 2009). Ao final, os empresários conseguiram o 

compromisso dos dirigentes de não lutar por aumento salarial durante todo o ano 

2009. O acordo constituiu uma grande armadilha para os trabalhadores, já que em 

muitos casos os empresários ameaçam com demissões com o único objetivo de 

negociar a retirada de direitos dos trabalhadores.  

 

Em 14 de janeiro de 2009, com a finalidade de tornar sem efeito as 
demissões e encontrar uma saída para o conflito, representantes da 
empresa, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Mineração e 
Metalurgia e dos Trabalhadores, assinam um acordo desfavorável 
para estes últimos. Se acordou um 0% de incremento salarial para o 
ano 2009, com a finalidade, que na realidade significa uma diminuição 
salarial, devido à inflação acumulada. Endossando o interesse 
empresarial, se acordou submeter os contratos a busca de 
alternativas em cada operação, para incrementar a produtividade 
com o conseguinte aumento da exploração do trabalhador 
(GUACHALLA, 2008, p.4, grifo nosso) 

 

Entretanto o acordo não encerrou os conflitos, na medida em que a empresa 

seguia com sua política de reestruturação, e pretendia aumentar a jornada de trabalho 

para 10 horas.  Diante do não cumprimento do acordo de 14 de janeiro, os 

trabalhadores de Sinchi Wayra determinam em assembleia geral retomar o “Estado 

de Mobilização”. Frente a crítica situação do setor e as constantes ocupações das 

minas por comunidades indígenas179, a FSTMB decidiu convocar uma marcha da 

localidade de Caracollo, em Oruro, em direção à cidade La Paz, distante 226 Km. No 

                                                             
179 A questão das ocupações das minas pelas comunidades indígenas é bastante complexo. 
Na maioria das vezes, são organizadas por comunidades simpáticas ao governo, por 
reivindicações “justas”, contra o saque dos recursos naturais realizado pelas empresas 
mineras, pela contaminação ambiental e a falta de fontes de emprego para os comunarios 
(moradores das comunidades) da região, de onde se explora a mina. O choque entre os 
mineiros assalariados e os comunarios não é algo novo, mas se aprofundou durante o governo 
Evo Morales. Em outros casos, as invasões são protagonizadas por cooperativistas em 
aliança com os comunarios. Frente às constantes invasões, os mineiros assalariados temem 
por suas fontes de trabalho e exigem do governo a elaboração de um decreto que proíba as 
invasões. Os proprietários das minas invadidas consideram positiva esta reivindicação, 
porque também preserva seus investimentos e lucros. A única consigna capaz de unificar as 
comunidades afetadas pela exploração irracional dos recursos naturais e os trabalhadores 
mineiros, é a luta pela nacionalização das minas, que por diferenças no interior da FSTMB 
não é levantada pelos mineiros. 
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dia 18 de maio, às 8:00h, aproximadamente 2000 mil mineiros partiram de Caracollo, 

com o objetivo de chegar na cidade de La Paz no dia 25 de maio.  

 

A marcha é para que todas as empresas respeitem as oito horas, 
não só nas minas privadas. Os empresários abusam em todos os 
setores, nas fábricas, nas empresas da agroindústria. Estão abusando 
dos mineiros, estão abusando dos fabris, estão abusando dos 
trabalhadores no comercio, nas construções, em todo lado. Esta luta 
é para todos. O governo tem que assumir sua responsabilidade e 
fazer cumprir as leis laborais180 (Econoticias, 2009, grifo nosso).  

 

Os mineiros caminhavam 8 horas por dia, acompanhados por enfermeiras da 

cidade de Oruro. Com a marcha os trabalhadores mineiros buscavam reeditar a 

histórica Marcha pela Vida, que ocorreu em agosto de 1986. Desta vez esperavam 

um final distinto. Todos os dias novos distritos mineiros se somavam à marcha. No 

terceiro dia a marcha já contava com a presença de 4000 mil trabalhadores.  

 

Fotografia 54: Marcha dos mineiros em 18 de maio de 2009 

 

Fonte: Elaborado por mim. Os mineiros percorreram 270Km. Sairam da cidade de Oruro em 
direção à cidade de La Paz. A macha reuniou aproxumadamente 5 mil trabalhadores mineiros 
de diferentes distritos. A ampla maioria pertencia às empresas privadas. 

                                                             
180  Originalmente publicado no site de notícias Econoticias, 27 de maio de 2009. 
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O almoço (geralmente sopa de macarrão) era servido ao meio dia, em alguma 

comunidade. A folha de coca era base da alimentação dos mineiros quando estavam 

caminhando. À noite, depois de um breve descanso, ocorriam assembleias e reuniões 

para avaliar o movimento (Caderno de Campo, 2009).  Apesar de ser uma marcha 

pacífica e não se enfrentar diretamente contra o governo, ganhava contornos cada 

vez mais radicalizados e políticos, na medida em que se aproximava da cidade de La 

Paz. Os mineiros exigiam do governo uma clara posição frente as “ práticas abusivas 

das empresas”, sobretudo pela pretensão dos empresários mineiros de aumentar a 

jornada de trabalho para 10 horas. A marcha recebeu uma grande solidariedade da 

população das cidades de El Alto e La Paz. 

A presença de 5 mil mineiros na capital do país, significava a possibilidade da 

extensão e radicalização do conflito. No entanto o governo não consegue convencer 

os trabalhadores. Frente à intransigência da empresa os trabalhadores decidem em 

uma grande assembleia seguir a mobilização. No dia 24 de maio (domingo), os 

mineiros chegam na cidade de El Alto, já são aproximadamente cinco mil mineiros, 

preparados para entrar segunda-feira na cidade de La Paz.  

Os dirigentes se comprometem com o governo não explodir “uma quantidade 

excessiva” de dinamites.  Na cidade de La Paz, os dias que antecederam a chegada 

dos mineiros forma um clima de expectativas e apreensão, com a possibilidade de 

ocorrer violentos enfrentamentos, mas a ampla maioria da população apoia a luta dos 

mineiros, que chegam dispostos a radicalizar as medidas de pressão. Um forte cerco 

policial impede os mineiros de ingressarem na Praça Murillo, onde se encontram o 

parlamento e o Palácio do Governo,  

Depois de marchar por diferentes ruas da cidade de La Paz, os mineiros se 

concentram na principal Avenida da cidade, em frente à sede nacional da FSTMB. 

Nesse dia, La Paz esteve convulsionada pela mobilização dos mineiros, que parou 

completamente o centro da cidade. Um setor mais radicalizado queria dirigir-se ao 

escritório da empresa Sinchi Wayra, mas a direção da FSTMB se opôs a iniciativa. 

Enquanto os mineiros aguardavam as negociações entre o governo, a empresa e os 

dirigentes sindicais, ocorriam marchas diárias pelo centro de La Paz. Com a 

mobilização os mineiros conseguem um compromisso dos empresários de que a 

jornada de trabalho se manterá em 8 horas e o incremento salarial de 12%.  Dois 

meses após o conflito, a FSTMB denuncia a empresa Sinchi Wayra por não cumprir o 

acordo de maio, que incluía o pagamento da PLR anual e o aumento salarial de 12%.  
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Fotografias 55: Acordo da Lei de Pensões entre a COB e o governo em 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Disponível em http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com/morales-promulga-en-

cob-historica-ley-de-pensiones-concertada-con-los-trabajadores/. Acesso em 26 de janeiro 
de 2016. 

 

Fotografia 56: Evo Morales e Alvaro Garcia Linera participam do aniversário de 70 anos de 
fundação da FSTMB. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em http://www.vicepresidencia.gob.bo/Presidente-pide-unidad-a-mineros. 
Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

 

Em 11 de agosto os trabalhadores da mina Bolívar, subsidiaria da Empresa 

Minera Sinchi Wayra, entram em conflito, contra o não cumprimento do acordo pela 

empresa. Fortalecidos com a marcha a La Paz e depois de três dias de greve, 

conseguem um novo acordo com a empresa, que se compromete a atender as 

reivindicações. 

http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com/morales-promulga-en-cob-historica-ley-de-pensiones-concertada-con-los-trabajadores/
http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com/morales-promulga-en-cob-historica-ley-de-pensiones-concertada-con-los-trabajadores/
http://www.vicepresidencia.gob.bo/Presidente-pide-unidad-a-mineros
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4.7 A REORIENTAÇÃO DA FSTMB: DA AUTONOMIA AO PACTO ELEITORAL EM 

2009 

 

A relação entre os sindicatos e o governo mudou qualitativamente após as 

mobilizações contra a lei de pensões. Na medida em que aumentava a polarização 

entre o governo e a direita, os dirigentes da COB e da FSTMB assumiam posições 

cada vez mais próximas ao governo. O mês de setembro representou o auge da 

polarização entre a direita e o governo. Diante da gravidade da situação politica, os 

movimentos sociais alinhados ao governo construíram uma frente de organizações 

chamada CONALCAM, uma espécie de Coordenação de entidades e movimentos 

sociais dirigidos pelo MAS. O governo buscava capitalizar a polarização com a direita 

para aproximar os setores mais críticos e independentes, em particular os 

trabalhadores mineiros de Huanuni. 

O alvo principal do governo era a integração da COB ao “Proceso de Cambio”. 

No evento de formação da CONALCAM, Evo Morales destacou a disposição da COB 

“para respaldar o ‘Proceso de Cambio’ impulsionado por sua administração, 

através de uma nova Constituição Política do Estado” (La Razon, 2008) 181. O 

acordo entre a COB e a CONALCAM estabelecia como principio “defender a 

democracia, a unidade e integridade do território nacional”. O pacto foi assinado 

na sede da COB, e estiveram presentes, o presidente, Evo Morales Ayma, o então 

ministro do Trabalho Walter Delgadillo; o presidente interino da empresa estatal de 

petróleo (YPFB) Santos Ramírez; o principal dirigente da CONALCAM Fidel Surco; e 

o secretário executivo da COD de El Alto Edgar Patana, e outros dirigentes sindicais.  

O "Acordo” consistia em sete pontos: 

 

1 - Defender a unidade da pátria, que estava ameaçada pelo golpe 
de estado civil dirigido por terroristas e fascistas de carácter civil, 
que pretendem destruir a unidade da Bolívia para seguir mantendo 
seus privilégios em detrimento da classe despossuída de nosso povo. 
2 – Defender a democracia que custou luto e sangue dos 
trabalhadores e povo em geral, que esta conquista está sendo 
ameaçada por terroristas e fascistas que atentam contra a 
institucionalidade e a vida dos bolivianos. 3 – Respaldamos e 
defendemos este processo revolucionário de Cambio em busca 
da equidade, igualdade e justiça social que é dirigido por nosso 

                                                             
181 Originalmente publicado no jornal La Razón, 17 de setembro de 2008.  
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irmão, o presidente Evo Morales Ayma, para construir uma pátria 
nova com aprovação de uma nova Constituição Política do 
Estado. 4 – Repudiar o ódio e o racismo fascista e neonazista e a 
atitude dos governadores e dirigentes neoliberais, que, financiados a 
partir da embaixada norte-americana contratam grupos de 
paramilitares e fascistas para bater, apedrejar e assassinar nossos 
irmãos indígenas e camponeses. 5 – Expropriação dos latifúndios 
improdutivos assim como seus meios de produção e que especulam 
com a fome do povo. 6 – Saudamos a atitude revolucionária de nosso 
presidente Evo Morales Ayma pela expulsão do embaixador do 
imperialismo ianque de nossa terra, que pela primeira vez na América 
Latina se dá esta atitude, dignificando aos povos e sua soberania. 7 – 
Exigimos o julgamento e encarceramento de Leopoldo Fernández182 
pelos delitos de terrorismo e genocídio (COB..., 2008, grifo nosso)183. 

 

O 3º ponto do acordo evidencia uma mudança expressiva na orientação política 

e sindical da COB. Com a assinatura do ocordo se deu processo crescente de 

nstitucionalização e cooperação184 entre a COB e o governo Evo Morales, seja através 

da indicação de cargos no governo, participação nas eleições com candidatos a 

deputados e senadores pelo MAS, ou por meio da construção de sedes sindicais e 

doação de automóveis para os sindicatos.  

Esta mudança de orientação, da autonomia185 ao pacto político, não implica 

que devemos entender esse processo como algo homogêneo, ou seja, os conflitos e 

                                                             
182 Ex governador de Pando, se encontra preso desde setembro de 2008, acusado de planejar 
o massacre de indígenas-camponeses na região do Porvenir. 

183  Fonte: Disponível em http://noticiasbolivianas.fmbolivia.net/noticia4333-cob-y-conalcam-
firman-pacto-de-unidad-para-defender-la-integridad-de-bolivia.html. Acesso em 26 de janeiro 
de 2016.  

184“A participação na gestão do social e na regulação econômica pode levar à perda de 
autonomia do sindicalismo, isto é, a sua subordinação à agenda governamental ou à ideologia 
gerencial, mas sua subordinação não é nem completa, nem inevitável. Ela varia conforme seu 
projeto político-ideológico e o modo pelo qual o sindicato equaciona a interface entre 
participação e mobilização. Pois o sindicalismo de contestação também negocia, participa, do 
mesmo modo que o sindicalismo de negócios ou de parceria social também mobiliza e faz 
greves. O que o diferencia são os pressupostos que orientam o diálogo e a negociação. O 
sindicalismo de parceria tende a minimizar as diferenças, a atenuar o conflito de interesses 
entre capital e trabalho em nome do compromisso entre parceiros; admite mais facilmente a 
possibilidade de se obter consensos e de celebrar pactos com o estado e o patronato com 
vistas a reformar o existente, deixando de lado a perspectiva de superá-lo”. Para Galvão 
(2015, p.7) 

185 Segundo Galvão (2015, p.5-6): “As formas institucionais afetam a ação sindical, limitando 
sua autonomia. A questão da autonomia se refere, evidentemente, às relações com governos 
e patronato, mas também com partidos. Estas podem ser de subordinação, cooperação ou 
autonomia. Na linguagem das disputas políticas cotidianas, fala-se não em subordinação e 
sim em cooptação, categoria utilizada para criticar a ação de indivíduos (as direções) mas 
cuja capacidade de explicar processos sociais nos parece limitada. [...] Mouriaux (2006, p.34) 
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entre a COB e o governo não deixaram de existir com a assinatura do acordo. Pelo 

contrario, presenciamos que nos anos seguintes ocorreram situações, conflitos, 

mobilizações, greves e paralizações que colocaram a COB em uma situação de 

enfrentamento aberto com o governo. É preciso empreender uma abordagem distinta 

da visão dicotômica e reducionista, presente na maioria dos estudos sobre o 

movimento sindical. É preciso entender que “os sindicatos adotam práticas e 

assumem configurações múltiplas”, “a dicotomia mascara a variedade de 

combinações e de situações, o que impede a compreensão da complexidade, 

das ambiguidades e das contradições que impregnam a instituição sindical” 

(GALVÃO, 2014a, p.109).  

 

No que se refere à relação entre contestação e 
institucionalização, a hipótese assumida por uma parte 
importante dessa literatura é que se a oposição entre polos 
dicotômicos ajuda a esclarecer os traços constitutivos do 
sindicalismo, há uma fluidez entre polaridades, que deve ser 
considerada. Assim, conflito e negociação, contestação e 
institucionalização, mobilização e moderação não se excluem, mas, 
antes, se engendram mutuamente. Desse ponto de vista, a 
integração às arenas institucionais não significa 
necessariamente renúncia à mobilização ou domesticação do 
conflito, embora possa levar à substituição de formas de ação 
consideradas muito radicais por perspectivas mais moderadas 
(KELLY, 1996) (GALVÃO, 2014b, p.17, grifo nosso). 

 

 A partir das mobilizações de 2003 e 2005, a COB vinha recuperando seu 

protagonismo político e sindical e, mesmo debilitada, esta entidade seguia sendo uma 

referência para os trabalhadores do país. Pela primeira vez, desde a Revolução 

Nacional de 1952, a COB apoiava explicitamente um governo. O acordo era parte de 

uma mudança de estratégia do governo frente às organizações operárias, mas 

também uma reorientação da estratégia das principais organizações operárias. A 

                                                             

identifica ‘três condições para a independência sindical: democracia, especificidade e projeto’ 
próprio para não ser o esteio de outras organizações, para escapar da instrumentalização 
pelo partido. Essas considerações nos levam a formular duas hipóteses: 1) há diferentes 
níveis de autonomia, relacionados aos diferentes projetos sindicais. 2) autonomia não significa 
a recusa em negociar com o governo ou o patronato, ou de participar das instituições estatais. 
A autonomia refere-se à capacidade do sindicalismo constituir e defender um projeto de 
classe, um projeto que reconheça que o capitalismo é atravessado pelo antagonismo de 
interesses entre capital e trabalho, ainda que os adversários possam efetuar acordos e 
alianças pontuais. Pois ‘o sindicalismo o mais coerente é ao mesmo tempo reformista e 
revolucionário, reformista para ser um verdadeiro revolucionário, revolucionário para levar as 
reformas até o fim’ (MOURIAUX, 2006, p.35)”.   
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política do governo, a partir de então, foi utilizar o aparato estatal para fortalecer a 

infraestrutura dos sindicatos, através da entrega de sedes sindicais e automóveis às 

federações e confederações nacionais. Além do sindicato de Huanuni, que foi 

beneficiado com a construção de sua sede sindical, outros sindicatos e organizações 

receberam caminhonetes e sedes sindicais (MORALES..., 2011)186.  

O acordo provocou uma série de reações entre os trabalhadores – inclusive no 

interior da própria direção da COB, houve questionamentos de que não havia sido 

produto de uma discussão democrática com os sindicatos do país.  A FSTMB, principal 

organização filiada à COB questionou também questionou o acordo. Seu principal 

dirigente declarou que a postura da direção da COB era unilateral e “comprometia a 

independência política dos trabalhadores e seu ideário socialista”, “isto [o pacto 

com o governo] é um tema “político” e os trabalhadores não podemos nos prestar 

a isto”, “refutamos esta atuação do companheiro Pedro Montes [principal dirigente da 

COB], que de maneira inorgânica assinou um pacto com o governismo (La Pátria, 

2008)187. Em uma assembleia nacional da FSTMB se aprova uma resolução onde se 

rechaça o acordo: 

 

A reunião mineira censura e rechaça o documento assinado entre 
a COB e a CONALCAM por ser contrário ao pensamento dos 
trabalhadores [...]. O Comitê Executivo da COB deve convocar o XV 
Congresso Nacional ordinário nos próximos 90 dias, assim como reza 
o estatuto da COB. A reunião nacional mineira solicita ao governo 
central que abra um espaço para a discussão sobre a nova CPE 
porque temos sérias observações. Exigimos a aprovação da nova Lei 
de Pensões proposta por nossa entidade matriz, a COB (FSTMB, 
2008). 

 

Para os setores críticos, o governo buscava dar legitimidade a suas 

negociações com os governadores da direita e para isso, necessitava o apoio da 

maioria das organizações sindicais e dos movimentos sociais. Mas, esta posição 

crítica e independente da FSTMB mudaria radicalmente. Em meio a uma complexa 

situação política, a FSTMB reviu suas posições anteriores e decidiu participar da 

mobilização em apoio à nova constituição. Em uma nova declaração sobre a 

                                                             
186 Fonte: Disponível em http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20140910/16653. Acesso em 

07 de fevereiro de 2016. 

187 Originalmente publicado no jorna La Pátria, 18 de setembro de 2008. 

http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20140910/16653
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conjuntura, a FSTMB expressava a mudança de orientação e estratégia frente ao 

governo. No momento em que a declaração foi emitida, em 28 outubro de 2008, os 

mineiros enfrentavam uma situação de grande instabilidade devido às ameaças de 

demissões e retirada de direitos, como resultado da queda dos preços dos minérios. 

O acordo que se realizou entre a COB e o governo, este último 
representado pela CONALCAM, fizemos sérias observações. 
Apesar disso, a Federação de Mineiros participa da marcha 
Caracollo - La Paz, que foi uma resolução de nossa COB, em 
defesa da democracia e o cumprimento da agenda de outubro e 
para apoiar ao “proceso de cambio” […]. O fato de apoiar o 
“proceso de cambio” não quer dizer concordar com o atual 
governo do MAS. Nós como entidade matriz dos trabalhadores 
mineiros estaremos sempre velando, lutando por melhores condições 
de vida, melhores salários de nossos filiados, lutar pelo cumprimento 
da Tese de Pulacayo e da Agenda de outubro. [...]. Pela queda dos 
preços dos minérios no mercado internacional, não permitiremos a 
demissão de nenhum trabalhador assalariado, exigimos ao governo 
central e aos empresários privados garantir nossas fontes de trabalho, 
pedimos às autoridades governamentais uma verdadeira política 
mineira, econômica e social a favor de nossos companheiros e da 
população em geral (DECLARAÇÂO...,2008, grifo nosso) 188. 

 

No interior do movimento operário se desenvolveu o debate sobre participação 

ou não na marcha convocada pelo governo. Em uma assembleia nacional da COB, 

onde participam os secretários executivos das federações e confederações nacionais 

e das CODs departamentais, a maioria das entidades ratificam o apoio a marcha, 

convocada para o dia 13 de outubro.  Durante 8 dias, aproximadamente 50 mil 

pessoas, marcharam sob a bandeira, “Por uma Nova Constituição Política com 

Autonomias”, assinada pela COB e a CONALCAM. Na medida em que a mobilização 

se aproximava da cidade de La Paz, o governo negociava no Parlamento mudanças 

importantes nos artigos do texto aprovado pela Assembleia Constituinte e que seria 

submetido a Plebiscito. 

Uma série de reuniões e negociações com os governadores da “Meia Lua”, com 

o objetivo de “buscar consensos em torno à proposta de nova constituição”. Mudanças 

importantes foram realizadas no texto constitucional aprovado pela Assembleia 

Constituinte. Diante do impasse nas negociações, o governo, em aliança com os 

movimentos sociais, convocou uma grande marcha, em defesa da nova constituição 

com o objetivo de pressionar o parlamento a convocar uma Lei de convocação do 

                                                             
188 Fonte: Arquivo da FSTMB. Declaração da FSTMB, 28 de outubro de 2008.  
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plebiscito sobre a nova Constituição. A marcha mobilizou a grande maioria dos 

movimentos sociais, em particular os povos indígenas e os camponeses. 

Aproximadamente 111 artigos foram modificados para atender as exigências 

dos governadores da Meia Lua e dos partidos tradicionais da direita. O objetivo 

principal do governo era realizar o acordo no Parlamento até a chegada da marcha à 

cidade de La Paz. O acordo com os partidos de oposição no congresso, foi apoiado 

pelos governadores da Meia Lua, e estabeleceu as bases do pacto nacional, o que 

permitiu o fim da crise política, que havia durado aproximadamente 3 anos. A CIDOB 

e outros setores indígenas do Oriente, próximos ao MAS, questionaram o acordo, que 

para eles mantinha intacta a estrutura fundiária do país e o poder das oligarquias. O 

acordo foi apresentado como um grande pacto nacional que encerrou a crise política 

e marcou a abertura de uma conjuntura de relativa estabilidade.  

O governo buscava capitalizar a grande vitória eleitoral que obteve no plebiscito 

do referendo revogatório, quando 67,43% dos eleitores votaram SIM à continuidade 

do mandato de Evo Morales, além de ampliar o apoio ao presidente nos 

departamentos da Meia Lua. Em Santa Cruz, Evo Morales obteve 40%, em Beni 

(43%), Tarija (50%) e Pando (52%) (MOLINA, 2008).  Outro aspecto relevante na 

vitória de Evo Morales foi a derrota de dois governadores que faziam oposição ao 

governo central, o que enfraqueceu o bloco da Meia Lua. 

O governo aproveitou a conjuntura de vitórias políticas e eleitorais, para 

avançar na desarticulação do bloco conhecido como Meias Lua.  Em abril de 2009, o 

serviço de inteligência do governo descobriu um grupo de paramilitares e mercenários 

na cidade de Santa Cruz de la Sierra, que supostamente havia articulado ataques 

“terroristas” para desestabilizar o governo. Este fato foi utilizado amplamente utilizado 

pelo governo como uma evidencia de que a “oligarquia de Santa Cruz estava 

preparando uma guerra civil e a consequente divisão da Bolívia”.  

Com o fim da polarização social e da crise política, o governo voltou-se para a 

eleição presidencial, programada para dezembro de 2009. O período pré-eleitoral era 

oportuno para avançar na relação com os sindicatos e isto foi possível através da 

realização de pactos e acordos eleitorais com diferentes setores e organizações 

sindicais. A prioridade do governo era a construção do acordo político com a FSTMB 

e os sindicatos mineiros, em especial com os trabalhadores mineiros de Huanuni, que 

haviam sido os principais focos dos conflitos nos três primeiros anos da gestão de Evo 

Morales.  
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Fotografias 57 a e 57b:  “Marcha Por Uma Nova Constituição” convocada pelo COB e 
CONALCAM reúne aproximadamente 50 mil pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Disponível em http://www.losandes.com.ar/noticia/un-386542. Acesso em 26 de 

janeiro de 2016. 

 

Nos três primeiros anos do governo Evo Morales o discurso contestatário dos 

mineiros de Huanuni entrou em constante enfrentamento com as concepçãoes e 

orientações do Nacionalismo Indígena. Como identificamos nas entrevistas e no 

trabalho de campo, a mudança de orientação dos trabalhadores mineiros se deu a 

partir do conflito pela Lei de Pensões, quando dois mineiros morreram nos 

enfrentamentos com o exército e a polícia. Nesse momento os setores mais críticos e 

contestatários foram destituídos da condução do sindicato em uma assembleia.  

Para avançar em sua política de integração do movimento sindical de Huanuni, 

o governo e o MAS se apoiaram nos ex-cooperativistas mineiros que passaram ao 

quadro de trabalhadores da EMH, em outubro de 2006. Este grupo representava 

aproximadamente 4000 trabalhadores, sem grandes tradições de luta e haviam sido 

http://www.losandes.com.ar/noticia/un-386542
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anteriormente uma base de apoio do MAS nas eleições presidenciais de 2005, quando 

as cooperativas realizaram um pacto eleitoral com Evo Morales. A maioria dos 

trabalhadores, passaram a questionar a política de enfrentamento e oposição ao 

governo. Era necessário passar a uma política de cooperação e colaboração com o 

governo, visando obter conquistas imediatas.  

 

Os conflitos a partir de 2008 se deram por uma má condução 
sindical, uma má orientação, uma má decisão de sair ao conflito. 
Por que eu digo isso, porque temos um governo que gosta de 
resolver o problema conversando, em uma mesa de diálogo. 
Estamos vendo nessa gestão, novamente o tema da Lei de Pensões, 
o governo entendeu que muitos ex-trabalhadores das cooperativas 
não nos haviam reconhecido nossa insalubridade, lhes estão dando 5 
anos mais. Mas, em 2008, o que passou, houve uma má orientação, 
uma má condução...isso foi o que passou.... Por isso em base a 
essas experiências negativas que temos, tomamos muito em 
conta para tomar outras atitudes.... Em 2013, da mesma maneira. 
Em 2013, a direita queria entrar ao sindicato, já sabemos quem 
foram. Houve influências dentro do sindicato, e os companheiros 
que estavam a frente do sindicato se equivocaram [...]. Em 2008 
tivemos mortos. Para modificar uma lei de pensões, a 065, não pode 
ser que novamente saíamos ao conflito, quando pode haver 
consequências graves, crianças sem pais, mulheres viúvas, e a vida 
não se compra. Lhes dei essa orientação. E o que me disseram alguns 
companheiros, “você é masista, está orientando mal”. Esta orientação 
não é por ser “masista”, mas pensando e vendo a realidade, as 
experiências negativas que tivemos. Eu não gostaria de ver a nenhum 
companheiro deixar filhos órfãos ou suas mulheres viúvas. Não 
gostaria. As orientações que demos foram construtivas. Então, para 
mim foram erros, influências da direita e interesses criados. Em 2008, 
dois mortos. Depois, em 2013, um companheiro perdeu um olho, 22 
foram processados [...]. Tudo se podia resolver de outra forma, em um 
diálogo com o governo. Ser dirigente, é saber dirigir, conduzir, orientar, 
quando muitos companheiros querem desorientar [...] O dirigente deve 
saber tomar decisões nesse momento[...]. Assumir responsabilidades 
[...] ( Javier Canchari, 40 anos, perfurista, 01 de julho de 2015). 

 

Estas mudanças no distrito mineiro de Huanuni repercutiram imediatamente na 

linha adotada pela FSTMB, que tinha como principal dirigente, um mineiro de Huanuni. 

O pacto entre o MAS e a FSTMB foi legitimado por uma assembleia com 5 mil 

trabalhadores do distrito de Huanuni. Esta mudança na orientação da FSTMB foi 

ratificada na assembleia nacional do setor, do qual participaram os secretários 

executivos dos sindicatos, em setembro de 2009.  
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Fotografia 58: Evo Morales participa do 1° de maio de 2011 no distrito mineiro de Huanuni. 

 

 
 
  
  
  
  
  
. 

 

 

 
 
 

Fonte: Disponível em http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/EVO-ELIMINA-
PROYECTA-PAQUETE-NORMAS_0_1387061307.html. Acesso em 26 de janeiro de 2016 
Fotografias 59: Evo Morales sendo carregado pelos trabalhadores mineiros de Huanuni em 

26 de junho de 2014. 

 

Fonte: Disponível em http://www.la-razon.com/economia/Presidente-Morales-preve-
nacionalizar-minas-rentabilidad_0_2077592270.html. Acesso em 26 de janeiro de 2016. O 
evento ocorreu no distrito mineiro de Huanuni, onde o governo emprestou 350 milhões de 

bolivianos à EMH. 

 

A reunião analisará a situação política nacional e tomará uma 
definição sobre a atual conjuntura eleitoral, além de considerar alguns 
aspectos inerentes ao desenvolvimento das atividades mineiras”.  O 
dirigente mineiro reconheceu “que existe uma grande 
possibilidade de apoiar a chapa conformada por Evo Morales e 
Álvaro García Linera (La Pátria, 2009). 

 

http://www.la-razon.com/economia/Presidente-Morales-preve-nacionalizar-minas-rentabilidad_0_2077592270.html
http://www.la-razon.com/economia/Presidente-Morales-preve-nacionalizar-minas-rentabilidad_0_2077592270.html
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O jornal La Pátria publicou uma matéria sobre o acordo com o seguinte título: 

“Mineiros buscam reconstituir bancada parlamentar mineira com o MAS”. 

 

Os mineiros sindicalizados do país determinaram reconstituir a 
brigada parlamentar mineira, participando nas Eleições Gerais de 
6 de dezembro, como candidatos pelo MAS e pedirão ser tomados 
em conta nas listas de candidatos. A resolução da reunião realizada 
recentemente em Potosí, determina a participação do setor junto ao 
partido governista para ter representantes na Assembleia 
Plurinacional com um documento nos aspectos políticos, econômico e 
social elaborado pelo CEN (Comitê Executivo Nacional) atual. “As leis 
de nosso país, não podem ser concretizadas com marchas, 
bloqueios e greves de fome, consequentemente nós, como 
trabalhadores e proletários, queremos ter presença no 
Parlamento, e a partir dai dar soluções em benefício de nossos 
companheiros”, disse o Secretário de Seguridade Social da 
Federação Sindical de Trabalhadores Mineiros da Bolívia (FSTMB), 
regional Oruro, Félix Loredo. À determinação dos mineiros 
sindicalizados soma-se uma posição similar assumidos dias antes 
pelo setor cooperativista. As posturas dos mineiros, se baseia na 
doutrina da Tese de Pulacayo, anteriores participações de 
mineiros no Congresso Nacional, como Simón Reyes, e inclusive 
com a chegada à Vice-presidência do País do líder histórico da 
Central Operária Boliviana, Juan Lechín Oquendo, no primeiro 
governo do Movimento Nacionalista Revolucionário (LA PATRIA, 
2009, grifo nosso)189. 

 

Nesta reunião nacional foi aprovado a conformação de um pacto eleitoral com 

o MAS e a participação de trabalhadores mineiros como candidatos a deputados e 

senadores nas eleições de dezembro de 2009. O Pacto Político tinha como principais 

pontos: “a garantia da estabilidade no emprego”, “o cumprimento da agenda de 

outubro”, a aprovação de uma nova Lei de Pensões”, a “participação de mineiros na 

chapa do MAS” e a “presença dos mineiros em cargos do governo”190. Durante a 

reunião, os sindicalistas da FSTMB se apoiavam nos acordos realizados pelo histórico 

                                                             
189 Originalmente publicado pelo jornal La Patria em 1º de setembro de 2009. 

190 Não tivemos acesso ao documento oficial do acordo entre o MAS e a FSTMB. Tivemos 
conhecimento do seu conteúdo através do informe oral de Guido Mitma, na reunião nacional 
da FSTMB, em 05 de março de 2010. A reunião foi realizada no Paraninfo Universitário da 
Universidade Técnica de Oruro. Este ampliado ocorreu 3 meses depois da vitória eleitoral de 
Evo Morales em dezembro de 2009 e foi marcado por duras discussões entre os dirigentes 
favoráveis e contrários ao acordo. Um pequeno panfleto que denunciava o comitê executivo 
da FSTMB circulou durante o ampliado. O mineiro que dividia o panfleto foi expulso do local. 
Este fato e muitos outros refletiam que a aliança eleitoral entre a FSTMB e o MAS não 
significara o fim dos conflitos entre os mineiros e o governo. 
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dirigente sindical Lechín com o MNR, e na Tese de Pulacayo para defender a 

realização do pacto eleitoral com o MAS.  

Apesar da trégua, produto do acordo eleitoral, a relação entre o movimento 

operário e o governo seguiria instável. O pacto eleitoral não significou o fim dos 

conflitos. No entanto, passou a predominar uma visão de que a orientação anterior, 

marcada pela independência e o enfrentamento não trouxe benefícios e resultado 

positivos para os trabalhadores. Nesse momento, o a aliança eleitoral foi mais uma 

cosequência da cooptação das direções sindicais, do que a expressão do apoio e 

identificação das bases mineiras com o governo. 

 
 

Fotografia 60: Início da campanha eleitoral de Evo Morales com a presença de Pedro 
Montes (COB) e Guido Mitma (FSTMB) em setembro de 2009. 

 
 

Fonte: Disponível em http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090926/reyes-
villa-har%C3%A1-campa%C3%B1a-con-3-millones-de-d%C3%B3lares_38152_63750.html. 

Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

 

Este aspecto é facilmente identificável quando, poucos meses depois das 

eleições, os trabalhadores mineiros de Huanuni ameaçaram romper o pacto com o 

MAS. 

O Sindicato Misto de Trabalhadores Mineiros de Huanuni, a maior 
organização operária do país, deu ao Governo um prazo para reduzir 
a idade de contribuição da aposentadoria de 30 a 20 anos, no projeto 
de Lei de Pensões, que será analisado proximamente pela Assembleia 
Legislativa Plurinacional, com maioria governista. Os mineiros 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090926/reyes-villa-har%C3%A1-campa%C3%B1a-con-3-millones-de-d%C3%B3lares_38152_63750.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090926/reyes-villa-har%C3%A1-campa%C3%B1a-con-3-millones-de-d%C3%B3lares_38152_63750.html
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também advertiram ao Executivo sobre romper o pacto político 
com o Movimento Ao Socialismo (MAS), partido governante, em 
caso de continuar a negativa a sua petição, sem descartar novas 
medidas de protesto nos seguintes dias. De acordo com a proposta 
do Governo, um trabalhador com 30 anos de contribuição terá direito 
a receber 70% de renda, de acordo ao cálculo das últimas 24 folhas 
de pagamento. Os trabalhadores do subsolo consideram irreal a 
proposta porque um mineiro não pode trabalhar todo esse tempo 
no interior da mina, somado às condições insalubres. Ainda que o 
Governo tenha oferecido reduzir a idade de aposentadoria de 58 para 
51 anos para os mineiros, os mesmos rechaçam a oferta. A posição 
nasce da resolução da assembleia de emergência do maior 
sindicato de trabalhadores do país realizado em Huanuni, na 
terça-feira, 3 de agosto, onde cerca de 5 mil trabalhadores 
mineiros exigiram a suas entidades matrizes, a Central Operária 
Boliviana (COB), a Federação Sindical de Trabalhadores Mineiros 
de Bolivia (FSTMB) e a Central Operária Departamental de Oruro 
(COD) convocar ampliados de emergência para analisar a 
situação da Lei de Pensões. O representante dos mineiros de 
Huanuni na COD Oruro, Vidal Colque, afirmou que existe incômodo no 
interior dos trabalhadores da única empresa estatal de mineração do 
país, porque o governo continuou dilatando o tratamento da Lei de 
Pensões (LA PATRIA, 2010)191. 

 

Como vimos, as tensões seguiram existindo, mas no marco da manutenção do 

acordo político com o MAS. Apesar dos questionamentos de alguns dirigentes 

sindicais, os acordos foram ratificados uma e outra vez pela direção da FSTMB. O 

pacto com os mineiros se manteve estável até o ano 2013, quando voltaram a ocorrer 

violentos conflitos e enfrentamentos entre os trabalhadores mineiors de Huanuni e o 

governo. 

 

 

4.8 OS MINEIROS DE HUANUNI E A FORMAÇÃO DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES 

 

 Entre 2003 e 2005 teve início entre os mineiros de Huanuni o debate sobre a 

construção de um PT, impulsionado pela COB e os sindicatos, que se apresentasse 

nas eleições presidenciais de 2005, com uma candidatura operária independente. 

Apesar dessa iniciativa ter fracassado inúmeras vezes, o debate sobre a construção 

do PT, esteve presente ao longo do mandato de Evo Morales; entre idas e vindas, 

                                                             
191  Originalmente publicado no jornal La Patria em 5 de agosto de 2010. 
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avanços e retrocessos, se concretizou em março de 2013, quando ocorreu um 

congresso nacional dos trabalhadores bolivianos, no distrito mineiro de Huanuni, que 

marcou a fundação do PT boliviano.  Entretanto, é preciso entender a formação do PT 

a partir de uma perspectiva histórica. Os debates sobre a formação de um Instrumento 

Político dos Trabalhadores, se iniciam no XIII congresso da COB, em agosto de 2003. 

 

Na Bolivia sempre houve esse objetivo, desde muitos anos atrás. 
Nos anos 40, inclusive, houve congressos onde se tentou formar 
Partidos dos Trabalhadores com diferentes nomes, mas, sempre 
foram metodicamente penetrados pelos governos e essas 
experiências acabaram terminando em nada.  […]. Este objetivo se 
coloca por exemplo no congresso da COB, realizado na cidade de 
Oruro, em agosto de 2003, onde se aprova que Jaime Solares 
(executivo da COB) deve impulsionar a construção de um partido. 
Lamentavelmente não se deu e apenas no final de 2005 se começou 
a dar os primeiros passos na construção do Partido dos trabalhadores, 
que não teve tempo para poder disputar as eleições de dezembro de 
2005. Logo, esse objetivo é novamente ratificado no congresso 
seguinte da COB, em 2006, na cidade de El Alto, onde Pedro Montes 
é eleito para secretaria executiva da COB. (Miguel Zubieta, 59 anos, 
mineiro aposentado, 4 de julho de 2015, grifo nosso). 

 

Apesar das sucessivas resoluções dos congressos, nunca se tomou iniciativas 

efetivas para concretiza-lo. No informe do Comitê Executivo Nacional da FSTMB ao 

XXX Congresso Nacional Mineiro, que se realizou no distrito mineiro de Inti Rayme, 

entre os dias 24 e 28 de março de 2008, se afirma que: 

 

A saída eleitoral não foi uma reivindicação das massas nas lutas de 
maio-junho de 2005. O que se exigiu foi a nacionalização sem 
indenização de nossos hidrocarbonetos e a recuperação total de 
nossos recursos naturais e uma verdadeira e originaria Assembleia 
Popular Constituinte, no entanto, o sistema dominante nos impôs 
novamente suas regras de jogo devido a falta do IPT, que comande 
a luta de todo o povo boliviano [...]. (FSTMB, 2008, p.17, grifo 
nosso). 

 

Entre as principais resoluções do XXX congresso da FSTMB, estava a 

conformação do IPT “para fazer realidade a proposta histórica e revolucionaria do 

povo” (FSTMB, 2008). No entanto, esta resolução não foi implementada devido ao 

pacto político realizado entre a COB e o governo, em setembro de 2008, e a aliança 

eleitoral que se realizou entre a FSTMB e o MAS nas eleições de dezembro de 2009, 
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esta ultima, ratificada pelos trabalhadores mineiros de Huanuni em uma assembleia 

geral. O debate sobre a construção do IPT é retomado no XXXI Congresso da FSTMB, 

realizado na cidade de Potosí, entre os dias 5 e 11 de setembro de 2011. 

 

Fotografias 61a, 61b e 61c: 1° Congresso Nacional Político e Sindical dos Trabalhadores da 
Bolivia no Coliseu de Esportes do Distrito Mineiro de Huanuni. 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo pessoal do trabalhador mineiro Mario Martinez 

 

No informe aos delegados do congresso se realiza uma crítica aos sindicatos 

governistas e novamente se apresenta como saída a construção de uma alternativa 

política dos trabalhadores, “a crescente incorporação de organizações sociais e 

dos próprios sindicatos dentro do esquema governista (MAS), é resultado da 

falta do Instrumento Político e de uma direção política que permita encarar este 

evidente processo de ascenso de massas” (FSTMB, 2011, p.93). 
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Para cumprir nossa missão histórica, os trabalhadores devemos 
contar com formas próprias de organização: os sindicatos, o 
Instrumento Político dos Trabalhadores como a direção política 
revolucionaria da Frente anti-imperialista e anticapitalista. 
Contamos com nossas próprias bandeiras de luta ideológicas e com 
nossos próprios métodos de combate que conduzem a conquista de 
nosso próprio governo, que por ser o governo dos trabalhadores, 
camponeses e setores médios empobrecidos será o governo mais 
autenticamente nacional do país. (FSTMB, 2011, p.94, grifo nosso). 

 

Na resolução contida na Plataforma de Luta Unitária, praticamente se repete o 

encaminhamento do congresso anterior, “conformação do Instrumento Político dos 

Trabalhadores como organização política para executar a proposta histórica e 

revolucionaria do Povo Boliviano” (FSTMB, 2011, p.). Entre ambos os congressos 

da FSTMB, a proposta de se construir uma organização política esteve 

completamente paralisada, e foi formalmente aprovada no XV congresso da COB, 

realizado em janeiro de 2012. O IPT seguiu sendo uma carta de intenções até o início 

de 2013, quando se deram uma série de condições que permitiram um salto qualitativo 

na efetiva organização de um partido operário independente com a ampla participação 

dos trabalhadores de base, em particular dos mineiros de Huanuni. 

Para entender este processo, precisamos retomar uma análise dos conflitos 

que ocorreram no ano 2012. Este ano esteve marcado pela eclosão de uma série de 

mobilizações envolvendo os trabalhadores bolivianos dos mais diferentes setores e 

categorias contra o governo Evo Morales. Esta conjuntura, permitiu que o debate 

sobre a construção de uma alternativa política da COB ganhasse força entre os 

trabalhadores do país. O primeiro grande conflito de 2012, foi protagonizado pelos 

trabalhadores do setor de saúde, que realizaram uma vitoriosa greve, que durou 50 

dias, contra a proposta do governo de aumentar a jornada de trabalho de 6 para 8 

horas no serviço publico. 

Mas, sem dúvida, o mais importante conflito, pelo alcance nacional da luta, foi 

protagonizado pelos trabalhadores mineiros do distrito de Colquiri, que expulsaram a 

empresa privada e os cooperativistas, e exigiram a completa nacionalização e 

estatização da empresa.  A luta dos mineiros de Colquiri recebeu a solidariedade da 

ampla maioria da população e das organizações sindicais do país. No final do mês de 

setembro, os 5 mil trabalhadores mineiros de Huanuni organizaram uma mobilização 

em apoio e solidariedade aos mineiros de Colquiri.  
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Fotografia 62: Conferência de Fundação do Partido dos Trabalhadores na cidade de 
Cochabamba, em 17 de janeiro de 2013 

 

 

Fonte: Disponivel em http://www.pts.org.ar/Bolivia-Hacia-la-fundacion-de-un-partido-de-trabajadores.  

 
 

Fotografia 63: Cartaz de Convocação do 1° Congresso Nacional Político Sindical dos 
Trabalhadores da Bolivia 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Mario Martinez 

http://www.pts.org.ar/Bolivia-Hacia-la-fundacion-de-un-partido-de-trabajadores
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O dirigente do sindicato de Huanuni, Edwin Peredo afirmou que, 

 

O distrito mineiro de Huanuni respalda a resolução da reunião nacional 
da COB, realizado na cidade de Cochabamba e indica a paralização 
das atividades no distrito mineiro. Nós estamos em estado de 
emergência, e pedimos uma reunião no distrito de Huanuni, que será 
a ponta de lança para qualquer tipo de mobilização [...] O distrito 
mineiro de Huanuni dá o apoio moral e material ao distrito mineiro 
de Colquiri e ao seu povo, que já decidiram pela nacionalização 
da empresa [...]” (USO..., 2012)192  

 

No primeiro momento, o governo esteve contra a nacionalização da empresa, 

o que provocou uma imediata radicalização dos mineiros assalariados de todo o país. 

A partir deste conflito, os mineiros de Huanuni e Colquiri exerceram uma forte pressão 

sobre as direções sindicais da COB e FSTMB para que se cumprisse as resoluções 

congressuais e se convocasse imediatamente o congresso de fundação do PT. Um 

dos principais impulsionadores da construção do PT, o trabalhador mineiro de 

Huanuni, Mario Martinez afirmou que, 

 

[…] A fundação do PT se deve ao congresso XXXI da FSTMB, 
realizado em Potosí (2011). Na resolução do congresso se 
afirmou que os trabalhadores deveriam fazer o nosso 
Instrumento Político (IPT). Esta resolução foi ratificada no 
Congresso de Tarija da COB (janeiro de 2012), onde também se 
afirmou a resolução de que devia surgir o partido. Nesse momento 
se aprovou que todas as organizações filiadas a COB deveriam 
contribuir economicamente para que se funde o PT.  Em uma 
resolução desse congresso se determinou de que o congresso 
de fundação do PT se realize em Huanuni, no Coliseu de 
Esportes de Huanuni. No primeiro momento o PT foi apoiado por 
todos os setores. Fizemos uma grande marcha de abertura do 
congresso. Chegaram trabalhadores dos diferentes distritos 
mineiros, fabris, professores, do setor de saúde. Foram mais de 3000 
participantes […] (Mario Martinez, 56 anos, Extração do mineral, 17 
de junho de 2015, grifo nosso). 

 

Entretanto, a definição de construir efetivamente o partido foi tomada no dia 17 

de janeiro de 2013, na cidade de Cochabamba, onde ocorreu uma conferência 

nacional de todos os trabalhadores bolivianos, filiados a COB. Este evento deu o ponta 

pé inicial para a formação do Instrumento Político dos Trabalhadores. A conferência 

                                                             
192 Originalmente publicado no Jorna La Pátria em 27 de setembro de 2012.  
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contou com a participação de 500 delegados, representando a maioria das 

organizações sindicais do país 193 , com exceção das organizações indígenas e 

camponesas, que não participaram do encontro. A construção do PT teve uma ampla 

participação do conjunto dos trabalhadores de base de Huanuni, que foram a direção 

política indiscutível de todo o processo de formação do partido. No final de 2012, em 

uma assembleia geral, os mineiros de Huanuni aprovaram que cada trabalhador 

contribuiria com 10 bolivianos (moeda nacional) para construção do partido, como 

declarou à imprensa, o secretário executivo da COD Oruro Vladimir Rodrigues. 

 

A contribuição foi de 10 bolivianos por trabalhador e Huanuni já está 
contribuindo. Temos muito pouco tempo. Temos que trabalhar forte. 
Todos os setores filiados a COD-Oruro, devem estar com o mesmo 
propósito, porque são resoluções do XV Congresso da COB e da COD 
[...] (La Pátria, 2012). 
 
[…]. Na gestão 2013, depois do Congresso do PT, se aprovou em 
assembleia uma resolução autorizando o desconto de 10 Bs por 
trabalhador para o arranque inicial do partido dos trabalhadores. 
Como trabalhador, secretário geral, convocamos a assembleia geral e 
defendemos na assembleia essa contribuição, orientamos nessa 
direção e os trabalhadores tiveram uma reação muito importante, onde 
disseram “que vá em frente o partido dos trabalhadores e a 
contribuição de 10Bs foi aprovada (Ronald Colque, 30 anos, 
trabalhador perfurista, 14 de junho de 2015). 

 

O secretário executivo da COB, Juan Carlos Trujillo194, importante aliado do 

governo e do MAS no movimento sindical, foi quem dirigiu o encontro, 

“temos que fazer uma análise profunda para a construção do Instrumento Político 

dos Trabalhadores, para conseguir através deste instrumento o que por 

muitos anos não conseguimos (DIRIGENTES..., 2013)195”. A conferência debateu os 

                                                             
193 Participaram da conferência as seguintes federações e confederações: FSTMB, CGTFB-
Confederação Geral dos Trabalhadores em Fabricas da Bolivia, Confederação Sindical de 
Trabalhadores Ferroviarios, Transporte Aéreo e outros ramos, Confederação Sindical de 
Trabalhadores da Construção, Federação Gráfica Boliviana, Confederação Sindical de 
Trabalhadores de Luz, Força, Teléfones, Aguas e Gás, Confederação Sindical de 
Trabalhadores em Educação Rural da Bolivia, Confederação Sindical de Trabalhadores 
Municipais da Bolivia, e outros sindicatos. 
194 Trujillo foi eleito principal dirigente da COB no XV congresso, realizado em janeiro de 
2012, depois de dirigir o sindicato dos mineiros de Huanuni. 

195Fonte: Disponível em: 
http://www.radiopio12.com/noticia/Dirigentes_y_lideres_se_reunen_en_Cochabamba_para_
crear_brazo_politico_de_la_Central_Obrera_Boliviana..html). Acesso em 20 de janeiro de 
2016. 

http://www.radiopio12.com/noticia/Dirigentes_y_lideres_se_reunen_en_Cochabamba_para_crear_brazo_politico_de_la_Central_Obrera_Boliviana..html
http://www.radiopio12.com/noticia/Dirigentes_y_lideres_se_reunen_en_Cochabamba_para_crear_brazo_politico_de_la_Central_Obrera_Boliviana..html
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documentos escritos pela Comissão Política da COB sob a direção do dirigente 

sindical mineiro de Huanuni, Jaime Solares.  

A principal resolução do encontro foi a convocação do Congresso de fundação 

do PT, o “1° Congresso Nacional Político-Sindical dos Trabalhadores da Bolivia”. 

O congresso ocorreu entre os dias 7 e 8 de março, no distrito mineiro de Huanuni e 

contou com a participação de 1400 delegados representando a maioria das 

organizações filiadas à COB, convidados internacionais, grupos e organizações da 

esquerda boliviana 196  e aprovou o “Documento político e a declaração de 

princípios do PT” e o “Estatuto Orgânico do PT”. Seegundo o documento político a 

formação do PT “surpreendeu a opinião pública nacional e internacional” e,  

[...]. Marca o distanciamento definitivo dos setores operários com 
o atual governo, segundo por que esse afastamento não é um 
simples recuo, mas reflete a decisão dos trabalhadores de 
assentar uma presença ativa na política nacional, através de um 
instrumento próprio, capaz de se converter em uma nova 
alternativa para o país [...]. (CONGRESO..., 2013, p.3) 

 

O congresso representou um marco na relação dos trabalhadores mineiros de 

Huanuni com o governo, na medida em que o PT expressava uma ampliação da 

independência politica dos trabalhadors. Este evento marcou um importante passo na 

organização política e de classe dos trabalhadores bolivianos. No entanto, a realidade 

demonstrou que o prognostico do “distanciamento definitivo” não se confirmou por 

uma série de fatores. Neste 1° congresso não se elegeu uma Direção Nacional, se 

aprovou a formação de uma Comissão Política que ficaria responsável por “adequar 

os documentos do PT e a estrutura partidária às exigências da Lei de Partidos 

Políticos, visando estar habilitados para todo cenário político, inclusive o 

eleitoral” (CONGRESO..., 2013, p.4).  

 

 

 

                                                             
196 Entre os grupos e organizações que participaram do congresso estavam: O Movimento 
Socialista dos Trabalhadores (MST), o Grupo Luta Socialista, a Liga Operária Revolucionaria-
Quarta Internacional (LOR-CI), Alternativa Revolucionaria do Povo (ARP), Patria Insurgente, 
Alternativa Socialista Revolucionaria ( ASR), Agrupação Marxista Revolucionaria ( AMR), La 
Chispa e Agenda Revolucionaria.  A maioria dos agrupamentos são de orientação trotskista. 
Os partidos de esquerda com maior influência entre os trabalhadores bolivianos não 
participaram do congresso, como o Partido Operário revolucionário (POR) de orientação 
trotskista e o Partido Comunista Boliviano (PCB), aliado do governo Evo Morales e do MAS. 
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Fotografia 68: Posse de Ronald Colque como secretário geral do SMTMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-
huanuni/112-ronald-v-colque-nuevo-secretario-general-del-sindicato-mixto-de-trabajadores-

mineros-de-huanuni. Acesso em 16 de janeiro de 2016. 

 

A Comissão Política tinha outras atribuições como a convocação do 2° 

Congresso do PT (que se realizou em junho de 2013, na cidade de Oruro), a redação 

da Declaração de princípios, de acordo com às exigências do Art.13 da Lei de Partidos 

(Lei n°1983) e a “elaboração de uma proposta de Programa de governo para as 

próximas eleições” (CONGRESO..., 2013). Um dos objetivos do PT era apresentar 

uma candidatura operária, como alternativa ao MAS e aos partidos tradicionais da 

direita, nas eleições presidenciais de 2014.   

A participação dos mineiros de Huanuni na construção do PT se ampliou com 

a vitória nas eleições197 do sindicato (em dezembro de 2012), da chapa dirigida por 

Ronald Colque, um jovem trabalhador mineiro de apenas 27 anos que se apresentou 

                                                             
197 As eleições para o Sindicato Misto dos Trabalhadores Mineiros de Huanuni (SMTMH) 
ocorrem a cada ano, geralmente no mês de dezembro. O comitê eleitoral é formado por 10 
trabalhadores (5 do interior da mina e 5 do exterior da mina) eleitos em assembleia geral. O 
sindicato é formado por 48 membros, onde apenas os três principais cargos (secretaria geral, 
secretaria de finanças e secretaria de relações) são definidos através da eleição geral. Os 
demais membros são eleitos em assembleias de seções. O índice de participação dos 
trabalhadores é superior a 90%, o que demonstra um amplo envolvimento das bases no 
processo eleitoral. Três chapas participaram do processo eleitoral sendo vencedora, a chapa 
de Ronald Colque (Frente de Renovação Sindical) com 48% dos votos. Dos 4338 filiados que 
tem o sindicato, 4122 participaram das eleições. As eleições para o sindicato constituem um 
mecanismo fundamental na formação de novas lideranças sindicais e na renovação dos 
dirigentes. 

http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/112-ronald-v-colque-nuevo-secretario-general-del-sindicato-mixto-de-trabajadores-mineros-de-huanuni
http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/112-ronald-v-colque-nuevo-secretario-general-del-sindicato-mixto-de-trabajadores-mineros-de-huanuni
http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/112-ronald-v-colque-nuevo-secretario-general-del-sindicato-mixto-de-trabajadores-mineros-de-huanuni
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às eleições defendendo que a principal prioridade da sua gestão  “será a construção 

do Instrumento Político dos Trabalhadores”, “para que o congresso de fundação 

do partido seja nesse distrito mineiro”, por que “o distrito mineiro de Huanuni segue 

sendo vanguarda e vamos dar a linha política e sindical” (NUEVA..., 2013)198. Em 

uma entrevista realizada à Ronald Colque, o mesmo afirmou que o PT, “é uma 

necessidade para a classe operária ter uma bancada no parlamento e ser como 

infiltrados, levar informação à classe trabalhadora”.   

 

[…]. Nós somente cumprimos o que foi aprovado nos diferentes 
congressos. Levamos adiante o primeiro congresso do PT aqui 
em Huanuni. Lutamos em uma reunião nacional da FSTMB, eu fui 
duramente criticado pelos setores privados que queriam levar o 
congresso ao seu distrito. Mas, nós fizemos respeitar Huanuni como 
coluna vertebral da classe trabalhadora […]. Então, em 7 de março, se 
realizou o congresso, felizmente com uma boa participação de 
trabalhadores, das fabricas, de diferentes setores da COB, FSTMB, 
COD Departamental […]. Eu acredito que o avanço político dos 
trabalhadores é muito importante nesse momento, quando se 
construiu o PT. Eu acredito que o governo quer se apropriar 
sozinho do tema político no país. Não quer que outra alternativa 
surja para não lhe colocar obstáculos. Mas, o PT é uma tendência 
revolucionaria, de esquerda (Ronald Colque, 30 anos, trabalhador 
perfurista, 14 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

O governo Evo Morales e os movimentos sociais alinhados politicamente ao 

MAS se opuseram de maneira frontal à formação do Partido dos Trabalhadores. 

Quando não foi possível evitar a formação do partido, a partir da influência que o 

governo exercia sobre a direção da COB e da FSTMB, o governo iniciou uma 

campanha de perseguição e criminalização dos principais dirigentes que estavam à 

frente da construção do PT. Este fato ocorreu logo após o início de um dos conflitos 

mais violentos e radicalizados, protagonizados pelos trabalhadores mineiros ao longo 

da presidência de Evo Morales. O estopim da mobilização foi a reivindicação de uma 

aposentadoria integral para os trabalhadores do país.  

 

“Fomos fazer um bloqueio em Caihuasi e Caracollo, para que os 
trabalhadores mineiros se aposentem com 100% do salário. O 
governo não quis atender nossas reivindicações […]. Nos enviou 
policiais […]. O governo deve dar prioridade ao setor mineiro. Isso 
é o que eu peço ao governo [...]. Você viu muito bem como é a 
vida do minero, é difícil, é muito sacrificada. As vezes não tem ar, 

                                                             
198 Originalmente publicado no Jornal La Pátria, 04 de fevereiro de 2013. 
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não tem água. Às vezes perfuram a seco e esse mineiro não tem 
muito tempo de vida. Não vai chegar nem aos sessenta anos, talvez 
chegue aos sessenta e cinco, a duras penas aos 65 anos. De vez em 
quando há que mandá-lo viver em Cochabamba, porque aqui já não 
vai poder viver. É muita altitude, para quem tem poliglobulia, artrite. 
Isso ataca os mineiros, por essa razão saímos daqui” (Melina 
Fernandez, 39 anos, trabalhadora do engenho, 17 de junho de 2015, 
grifo nosso). 

 

Fotografias 64a a 64h: Marcha de abertura do 1° Congresso Nacional Político Sindical dos 

Trabalhadores da Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Mario Martinez. 
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Após os conflitos de 2013, o governo Evo Morales buscou criminalizar o uso de 

dinamites nas mobilizações: 

 

“Nós saímos para as mobilizações, mas o governo nos impediu 
que usássemos nosso armamento. Aprovou uma lei, de que já 
não devemos utilizar a dinamite […]. Se te pegam com a dinamite 
na manifestação, você vai para a prisão […]. Quando nós vamos 
fazer uma manifestação ninguém quer utilizar a dinamite, 
somente vamos com fogos de artificio. Então, nisso estou em 
desacordo porque não deveriam retirar dos mineiros seu armamento 
para defesa. O mineiro já não pode defender-se” (Melina Fernandez, 
39 anos, trabalhadora do engenho, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

O caráter violento que assumiu a repressão do estado contra os mineiros se 

deve em grande medida ao fato de que a dinamite, o principal instrumento de trabalho 

do mineiro, é utilizada nos períodos de conflito como um imprescindível instrumento 

de luta, na medida em que impõe respeito e temor aos aparatos repressivos.  

As mobilizações tiveram início no dia 6 de maio de 2013 e envolveram os 

diferentes setores filiados à COB, como trabalhadores das fabricas, educação e 

saúde. A greve geral convocada pela COB foi acatada pela maioria das categorias e 

contou com a ampla participação dos trabalhadores de base nas mobilizações e 

marchas (LA PATRIA, 2013).  

A greve foi imediatamente declarada ilegal pelo governo, “essa greve vai ser 

declarada ilegal. Consequentemente, como é ilegal, tão pouco se deve pagar 

pelos dias não trabalhados”, “os sindicalistas não cumpriram os procedimentos 

que indica a Lei Geral do Trabalho antes de lançar a greve geral” (QUISPE, 

2013)199 declarou o então Ministro do Trabalho, Daniel Santalla. O ministro de governo 

(Casa Civil), Carlos Romero, foi ainda mais duro ao denunciar que “muitos dirigentes 

da FSTMB e da COB, com foro sindical, têm salários entre 20.000 e 25.000 mil 

Bolivianos, e isto faz com que essa mobilização não tenha legitimidade” 

(QUISPE..., 2013)200.  

No entanto, o conflito rapidamente se transformou em uma mobilização 

nacional, se estendendo por todos os departamentos do país. No 10° dia de greve, os 

trabalhadores radicalizaram as mobilizações, enquanto o setor empresarial anunciava 

                                                             
199 Originalmente publicano no jornal La Razon em 6 de maio de 2013. 

200 Originalmente publicado no jornal La Razon em 16 de maio de 2013. 
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perdas milionárias. Segundo o governo, a paralização na empresa mineira gerava um 

prejuízo diário de 500 mil dólares.  O jornal La Razon descreveu como as mobilizações 

ocorriam em todo o país. 

 

Ontem, a partir das 06:30, os professores da área rural de La Paz 
bloquearam as vias de acesso que conectam as cidades de La Paz e 
El Alto, à altura do pedágio da rodovia, na La Portada, Faro Murillo e 
na zona Ballivián. A estas medidas se somaram os estudantes da 
Universidade Pública de El Alto (UPEA) e os trabalhadores das 
fabricas. As 08:00, um grupo de policiais despejou os bloqueios no 
pedágio da rodovia e na zona de La Portada para permitir o normal 
trânsito veicular. Mas, os trabalhadores se reagruparam para seguir 
con a mobilização. No centro da cidade de La Paz, os sindicatos 
marcharam pelas ruas próximas a Plaza Murillo (onde se encontra a 
sede do governo). A Polícia usou agentes químicos frente as pedras 
lançadas por estudantes da UPEA [...]. Em Cochabamba, os 
trabalhadores das fabricas e professores rurais fecharam a rodovia 
que liga Cochabamba a Oruro próximo a localidade de Quillacollo. Em 
Yacuiba, os professores urbanos e da área rural fecharam a via que 
une essa região com o departamento de Tarija. Em Sucre bloquearam 
os quatro acessos à cidade. Em Santa Cruz, os maestros urbanos e 
da área rural fecharam a rodovia Santa Cruz-Cochabamba, próximo a 
Yapacaní, em Camiri. No departamento de Pando, os trabalhadores 
da saúde e os professores urbanos fecharam a rodovia Cobija-El 
Porvenir. Em Potosí houve bloqueios na rodovia que une a cidade com 
os municípios de Uyuni e Tupiza. Em Llallagua, os habitantes da 
comunidade Chullca lançaram pedras aos bloqueadores [...] 
(CHIPANA, 2013). 

 

O governo buscava deslegitimar as mobilizações acusando os dirigentes da 

COB de promoverem um “golpe”, como afirmou o Ministro de Governo, Carlos Romero 

“estamos em presença não de um movimento reivindicativo, mas de um 

movimento conspirativo”. O presidente Evo Morales em um pronunciamento, 

convocou “os movimentos sociais a defenderem o governo e o proceso de 

cambio”, “já não é uma reivindicação, mas uma ação política. Por isso os 

convoco, companheiras e companheiros, a defender, primeiro a democracia [...] 

defender este Processo de Cambio” (OCHOA, 2013)201.  

 

 

 

                                                             
201   Fonte: Disponível em http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-220175-2013-05-
17.html . Acesso em 15 de janeiro de 2015). 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-220175-2013-05-17.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-220175-2013-05-17.html
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Fotografia 65: Enfrentamento entre os trabalhadores das fábricas e o exército. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em http://www.la-razon.com/economia/Huelga-COB-radicaliza-perdidas-
millonarias_0_1834016632.html. Acesso em 15 de janeiro de 2015. 

 

Mesmo diante das denúncias do governo, o movimento se fortaleceu. Durante 

os 15 dias que durou o conflito a cidade de La Paz esteve sitiada por mobilizações e 

bloqueios nas principais ruas e avenidas. Nos dias 7 e 8 de maio, na localidade 

Cahiuasi e Caracollo houve os mais sangrentos enfrentamentos entre policiais e 

mineiros pertencentes aos distritos de Colquiri e Huanuni. Dezenas de trabalhadores 

ficaram feridos e aproximadamente 300 mineiros de Huanuni foram presos. Segundo 

fontes da impressa local, os policiais emboscaram os mineiros que reagiram 

explodindo uma ponte (La Pátria, 2013).  

 

Fotografias 66: Aproximadamente 300 trabalhadores mineiros de Huanuni foram presos no 

bloqueio de Cahiuasi-Oruro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em 
http://partidocomunistadebolivia.blogspot.com.br/2013_05_01_archive.html. Acesso em 26 
de janeiro de 2016 

 

http://www.la-razon.com/economia/Huelga-COB-radicaliza-perdidas-millonarias_0_1834016632.html
http://www.la-razon.com/economia/Huelga-COB-radicaliza-perdidas-millonarias_0_1834016632.html
http://partidocomunistadebolivia.blogspot.com.br/2013_05_01_archive.html
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Fotografia 67: Policiais formam barreira na entrada da Praça Murilho onde se encontra o 
Palácio do Governo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em http://www.internationalist.org/boliviahuelgageneral1305.html. 

Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

 

O relato abaixo é do ex-secretário Geral do SMTMH, Ronald Colque, sobre a 

repressão da Polícia.  

 
[…]. Em uma assembleia, realizada em maio de 2013, se decidiu 
entrar no conflito […]. Defendemos que a aposentadoria integral era 
uma necessidade para os trabalhadores[...]. Então se decidiu sair ao 
conflito, bloqueios, marchas e mobilizações até que o governo 
responda às demandas da FSTMB e a COB, de pelo menos modificar 
alguns artigos da lei 065 (Lei de Pensões aprovada em 2009). Então, 
com base nisso entramos em conflito. Houve um enfrentamento 
muito grande, muito desespero. Aproximadamente 300 
companheiros foram presos. Inclusive houve, uma repressão 
brutal, maior do que nos governos da direita [...] Em Caihuasi [...] 
recebi impactos de bala. Satisfatoriamente não chegaram a 
acertar o meu corpo [...]. Se viveram nesses momentos muito 
desespero (Ronald Colque, 30 anos, trabalhador perfurista, 14 de 
junho de 2015, grifo nosso). 

             

Diante da prisão dos trabalhadores, um grupo de 30 mulheres, a maioria 

esposas dos mineiros, ingressaram em greve de fome exigindo a libertação dos 

presos, “estamos indignadas pelos abusos que a polícia cometeu contra nossos 

companheiros mineiros, os golpearam e nos fizeram ajoelhar, não respeitaram 

nem as mulheres” (La Pátria, 2013). Com a radicalização, aproximadamente 4 mil 

mineiros decidiram transladar-se à cidade de La Paz, para reforçar as mobilizações.  

http://www.internationalist.org/boliviahuelgageneral1305.html
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Depois de 15 dias de greve e mobilizações diárias, os mineiros chegaram a um 

acordo em separado com o governo e retornaram aos seus distritos. A proposta do 

governo, aceita pelos mineiros, indicava a aposentaria com 70% do salário (média dos 

últimos 24 meses) e a diminuição da idade de contribuição de 35 para 30 anos. Com 

o fim do conflito, o governo promoveu uma campanha de perseguição e criminalização 

dos principais dirigentes sindicais de Huanuni envolvidos na mobilização, em 

particular sob os três principais dirigentes do sindicato que estavam na linha de frente 

da construção do Partido dos Trabalhadores e da mobiização. Segundo Ronald 

Colque,  

 

O governo está processando os trabalhadores que participaram 
do conflito. Há companheiros com medidas substitutivas e estão 
acontecendo as audiências correspondentes. Nós estamos 
acompanhando os processos, que inclusive estão afetando a três 
companheiros do sindicato, eu, e os companheiros Edwin Quispe e 
Victor Escobar. É um pouco preocupante [...]. Estão criminalizando 
os protestos, estão nos perseguindo como no tempo das 
ditaduras aos dirigentes sindicais (Entrevista a Ronald Colque..., 
2013, grifo nosso)202. 

 

Quando se desatou o conflito da Lei de Pensões em 2013, o governo iniciou 

uma campanha midiática contra os supostos “privilégios e os elevados salários que 

recebiam os mineiros de Huanuni”.  Em nota, a Comissão de Imprensa do Sindicato 

afirma que, 

 

É falso que todos os trabalhadores tenham salários altos como 
afirma o governo. O trabalho no interior da mina não tem as 
condições de ventilação para os 2700 trabalhadores, provocando 
continuas mortes de jovens trabalhadores. Existe quase 20% de 
trabalhadores que padecem de silicose e doenças associadas 
com os pulmões. O tipo de trabalho por contrato (produção) obriga a 
uma jornada acima das oito horas normais de trabalho, devendo levar 
em conta que somente em situações muito especiais como a 
qualidade da Veta, condições de extração, agua, ar, etc, se dá 
situações de rendas extraordinárias. O salário médio básico dos 
trabalhadores de Huanuni é 3.200 Bs (uma média de 450 dólares). 
O mais alto é 3.500 Bs e o mínimo 3.000 Bs. Por trabalhos em 
contrato, entre janeiro e março de 2013, 69% ganha entre 6.000 e 

                                                             

202 Fonte: Disponível em www.cedib.org/post_type_documentos/ronald-colque-secretario-
ejecutivo-mineros-de-huanuni-el-gobierno-solo-se-presta-a-la-guerra-sucia-contra-los-
trabajadores-mineros-la-protesta-09-6-13/. Acesso em 11 de fevereiro de 2013. 

http://www.cedib.org/post_type_documentos/ronald-colque-secretario-ejecutivo-mineros-de-huanuni-el-gobierno-solo-se-presta-a-la-guerra-sucia-contra-los-trabajadores-mineros-la-protesta-09-6-13/
http://www.cedib.org/post_type_documentos/ronald-colque-secretario-ejecutivo-mineros-de-huanuni-el-gobierno-solo-se-presta-a-la-guerra-sucia-contra-los-trabajadores-mineros-la-protesta-09-6-13/
http://www.cedib.org/post_type_documentos/ronald-colque-secretario-ejecutivo-mineros-de-huanuni-el-gobierno-solo-se-presta-a-la-guerra-sucia-contra-los-trabajadores-mineros-la-protesta-09-6-13/
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10.000 Bs (Entre 860 e 1430 dólares). Apenas um 6% dos 
trabalhadores ganha mais de 16.000 Bs e 0,13% ganha mais de 
30.000Bs. Nas empresas privadas mineiras ganham em média por 
mês entre 20 a 30 mil bolivianos, igual aos técnicos administrativos 
que ganham em média mais de 6.000 dólares. Além do mais, o que 
diz o governo sobre os milionários salários de executivos das 
empresas petroleiras privadas transnacionais que são pagos pelo 
Estado Boliviano sob a figura de custos diferidos (SMTMH, 2013, grifo 
nosso)203. 

 

 Após as mobilizações, o governo se recusou a dialogar com a direção do 

sindicato de Huanuni, sobre os vários problemas enfrentados pela empresa, como a 

queda dos preços do estanho no mercado internacional e os investimentos previstos. 

O objetivo era deslegitimar os principais dirigentes envolvidos na mobilização e assim 

provocar a renúncia dos sindicalistas 204 . A queda dos preços do estanho e da 

produção foram utilizados pelo governo para intimidar e chantagear os trabalhadores 

com ameaças de demissão e redução de salários.  

 

[..]. Depois que passou esta situação, nós, por moral e por respeito, 
porque inclusive já estava existindo enfrentamentos físicos na 
assembleia geral. Como trabalhador regular e também filiado ao 
sindicato não podemos permitir isso. Então, peguei o microfone e 
disse: “companheiros, por respeito e para preservar a unidade dos 
trabalhadores mineiros de Huanuni, Ronald Colque dá um passo 
atrás” e assim os três companheiros, eu, o companheiro Víctor 
Escobar de Relações e o companheiro Edwin Quispe de Finanças 
demos um passo atrás e renunciamos ao sindicato. (Ronald 
Colque, 30 anos, trabalhador perfurista, 14 de junho de 2015). 

 

Com o refluxo da mobilização e o retrocesso na construção do PT, o governou 

passou à ofensiva. As ameaças de demissões, a diminuição dos salários e o corte nos 

investimentos foram utilizados para intimidar os setores que haviam impulsionado a 

                                                             
203 Fonte: Disponível em www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-

huanuni/246-falso-que-todos-los-mineros-de-huanuni-ganen-sueldos-altos. Acesso em 11 
de fevereiro de 2016. 

204 Com a renúncia de Ronald Colque e outros dois dirigentes, na assembleia de 21 de 
setembro de 2013, foram convocadas novas eleições do sindicato para o dia 11 de outubro.  
Três chapas participaram das eleições: a Brigada Revolucionaria de Unidade Sindical (BRUS) 
que apresentou o ex-dirigente da COB, Pedro Montes como candidato a secretário geral, o 
Movimento Alternativa Sindical (MAS) e o Movimento Alternativa Sindical de Esquerda 
(MASI). Aproximadamente 4306 trabalhadores participaram da votação que deu a vitória a 
Chapa BRUS com 65% dos votos. A vitória de Pedro Montes (Dados extraídos do Jornal La 
Patria, 12 de outubro de 2013). 

http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/246-falso-que-todos-los-mineros-de-huanuni-ganen-sueldos-altos
http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/246-falso-que-todos-los-mineros-de-huanuni-ganen-sueldos-altos
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construção do PT. O governou avançou em uma política de reestruturação da 

empresa com o objetivo de reduzir custos, através da aposentaria compulsória de 500 

trabalhadores com idade avançada e a diminuição dos salários. Segundo o presidente 

da COMIBOL, “poderíamos planificar uma empresa com 3500 mil trabalhadores 

e seria o mais regular em quanto a planificação mineira” (LA RAZON, 2014). Por 

outro lado, o ministro de economia, Luis Arce, assinalou, “para que a EMH gere mais 

lucros é necessário que se faça um ajuste no número de trabalhadores e nos 

benefícios que os mesmos recebem. Isto não implica, afirmou, que se vá demitir 

operários para baixar os custos de operação” (LA RAZON, 2014).   

No momento em que realizava o trabalho de campo, existia uma enorme 

apreensão entre os trabalhadores sobre a possibilidade de demissões e redução de 

salário205. Agregava-se a esta conjuntura, “a redução do preço do estanho no mercado 

internacional a 7 dólares em abril de 2015, valor abaixo do nível de 7,5 dólares, 

considerado pelo governo como o ponto mínimo de equilíbrio para evitar perdas em 

Huanuni” (LA PATRIA, 2015). Nesse contexto de refluxo, após a derrota das 

mobilizações de maio, ocorre o segundo congresso do PT na cidade de Oruro, entre 

os dias 28 e 29 de junho.  Sem a mesma participação e envolvimento do 1° congresso, 

foram credenciados apenas 300 delegados. Estavam representados no congresso, os 

mineiros de Huanuni, os trabalhadores da saúde, professores da área rural, 

estudantes das universidades públicas de La Paz, Cochabamba e Siglo XX, 

trabalhadores das fábricas e representações das Centrais Operárias Departamentais 

de Cochabamba, Tarija, Potosí e Chuquisaca, havia também uma pequena 

representação de camponeses e indígenas de Cochabamba. No entanto, importantes 

setores filiados à COB não compareceram ao congresso. Do comité executivo da 

COB, apenas o dirigente sindical Jaime Solares participou do evento.  

O II congresso ocorreu em meio à crises e disputas entre as diferentes 

orientações. As direções da COB e da FSTMB, aliadas ao governo, aproveitaram a 

situação desfavorável que se abriu, marcada pelo clima de desânimo e 

desmoralização de vários setores com os resultados do conflito de maio, para boicotar 

a construção do PT. Segundo Martinez, ambas as direções sindicais se negaram a 

convocar o congresso nas bases dos diferentes setores. A Comissão Política 

Transitória, eleita no 1° congresso e presidida pelo mineiro de Huanuni, Guido Mitma, 

                                                             
205 Segundo a planilha salarial da EMH 
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elaborou um documento para ser apresentado ao segundo congresso, que 

apresentava uma orientação diferente ao documento de princípios aprovado no 1° 

congresso de Huanuni e foi alvo de muitas criticas dos delegados presentes no II 

Congresso. O objetivo da Comissão era apresentar um documento mais moderado, 

que na prática, abandonava alguns princípios fundamentais do PT, votados no 1° 

congresso. Importantes polêmicas e diferenças surgiram no interior da Comissão 

Política que provocaram a renúncia do presidente da Comissão (o trabalhador mineiro 

Guido Mitma) e a nomeação do mineiro, Mario Martinez, para presidir a nova 

Comissão Política Transitória, que foi ampliada para 21 membros. 

 

[…]. Lamentavelmente, […] nosso companheiro Guido “dormiu” um 
pouco. Durante todo esse tempo que esteve na presidência da 
Comissão não fez nada, tão pouco organizou o partido nos diferentes 
departamentos, não construiu as regionais...  Somente se dedicaram 
a fazer um estatuto do partido que não estava de acordo com o 
documento político que havia sido apresentado no distrito 
mineiro de Huanuni. Estavam distorcendo um pouco esse 
documento.[…] O companheiro teve que renunciar porque ao final de 
contas houve muitas críticas ao documento político […]. Então, nesse 
momento o Sindicato Mineiro de Huanuni, chamou uma reunião de 
todos os dirigentes e delegados [...] O sindicato propôs o meu nome. 
No início não aceitei. Eu queria que estivesse o companheiro Guevara, 
mas ele não aceitou, disse que não podia ser da direção do partido 
porque ele era parte do presídium do congresso (Mario Martinez, 56 
anos, responsável pela extração do mineral, 17 de junho de 2015). 

 

Ao final, o congresso não aprovou os documentos apresentados pela Comissão 

Política que foram incorporados como contribuições ao congresso. Com isso, foram 

ratificados os princípios e o programa presentes nos documentos do congresso 

fundacional, onde afirma que, “nos encontramos frente uma crise geral do 

capitalismo, uma crise sistêmica, integral, multi-dimensional que nos obriga a 

assumir uma decidida atitude para salvar nossa sociedade e proclamar ao 

mundo que é hora da revolução social” (1° Congresso…, 2013).  

 

Na Bolivia, está fresca a heroica luta que os trabalhadores realizaram 
junto as massas pobres radicalizadas contra o “desgoverno” 
entreguista de Goni, derrotando-o e expulsando-o do governo, 
escrevendo as agendas de luta reivindicadas pelo povo boliviano […] 
No entanto, nas jornadas de outubro de 2003, a perspectiva 
socialista que os operários levantaram como nossa estratégia, 
esteve ausente, razão pela qual a demanda das massas se 
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frustrou e acabou alçando ao poder, governos populistas e 
reformistas[…] O atual governo [...] não é mais do que uma 
organização política absolutamente contraria ao que muitos 
acreditaram, que avançava ao socialismo, à igualdade de 
oportunidades e o desenvolvimento equilibrado[…] O atual 
projeto político do MAS não é mais do que uma reedição renovada 
do fracassado e velho nacionalismo revolucionário que 
confusamente tenta propiciar um modelo capitalista de economia 
mista de mercado com as multinacionais estrangeiras, em associação 
com empresas estatais e capitalistas nacionais privados e 
cooperativistas mineiros. A articulação desta triple aliança excluiu 
qualquer mudança na propriedade e nas relações sociais de produção 
(Congresso…2013, p.9-10, grifo nosso). 

 

Os princípios e objetivos do Partido dos Trabalhadores estabelece que “a luta 

de classes é o motor de avanço das sociedades” e que “a luta constante, consequente 

e organizada do partido é uma obrigação irrenunciável”, a “unidade para enfrentar com 

êxito qualquer luta”, “a prática permanente da democracia dentro da organização”, a 

“independência política” e “a solidariedade entre explorados” e, por fim, o “direito a 

autodeterminação das nações indígenas e originarias andino-amazônicas” 

(CONGRESSO...2013, p.15).   

 

Então, com base nisso, começamos a conformar o PT. 
Começamos a fazer o trâmite de legalização, a preparar os 
documentos para legalização do partido. Tivemos que peregrinar 
muito e ao mesmo tempo começamos a socializar em nível nacional. 
Começamos a viajar por todos os departamentos para poder dizer 
que havia nascido o PT e que havia a necessidade de nos organizar 
nos departamentos e regiões. Então, fomos viajando, formando as 
direções e representações nos diferentes departamentos.  Tivemos 
um bom acolhimento. Nesse momento, o governo percebeu que de 
verdade, se estava tomando a sério a formação do PT. Foi quando 
os ministros deste governo ligaram e disseram, “companheiro 
Mario, você é socialista, este governo é socialista, portanto, 
você tem que vir ao encontro do partido, do MAS”. Me 
convidaram, não fiz caso. Novamente outro ministro ligou, 
igualmente não fizemos caso […] O MAS tinha essa esperança de 
nos cooptar, mas, nós dissemos, para ir as eleições como 
partido, não temos que ir em aliança com nenhum partido (Mario 
Martinez, 56 anos, responsável pela extração do mineral, 17 de junho 
de 2015, grifo nosso). 

 

Com a nomeação do mineiro, Mario Martinez, para presidir a nova Comissão 

Política, aprovada no 2° congresso, se avançou em uma série de iniciativas políticas 

e organizativas, e na implantação do PT nas principais regiões do país. Uma das 
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principais prioridades da nova Comissão era a legalização do Partido junto à Corte 

Nacional Eleitoral e a convocação dos congressos e conferências estaduais, além da 

realização de uma campanha de filiação com o objetivo de obter 90 mil assinaturas. 

No entanto, o PT enfrentou inúmeros obstáculos que já haviam se apresentado na 

preparação do segundo congresso. Na opinião de Mario Martinez, um dos principais 

motivos do retrocesso do PT foi a cooptação dos dirigentes da COB e da FSTMB. 

 

Um dos fatores que incidiram no retrocesso do partido foi o 
pouco respaldo económico que teve o partido. Porque no 
congresso da COB se aprovou a resolução de que todos os setores 
filiados deviam contribuir para que o partido possa funcionar e o 
único setor e distrito que contribuiu, que cumpriu com essa resolução 
foi o Sindicato Mineiro de Huanuni […] tivemos muitas travas 
impostas pela COB. A FSTMB estava com a gente, marchamos 
juntos, quando fomos entregar os documentos ao Tribunal Supremo 
Eleitoral. O secretário executivo da federação, Miguel Peres, estava 
junto comigo […], com a bandeira do PT. […]. Mas, 
lamentavelmente foram absolvidos e se afastaram. Todas as 
reuniões do Partido dos Trabalhadores se realizaram na sede da 
FSTMB, na cidade de La Paz. Não sei o que ocorreu, mas 
lamentavelmente nossos dirigentes nacionais foram absolvidos 
pelo MAS e pelo governo (Mario Martinez, 56 anos, responsável 
pela extração do mineral, 17 de junho de 2015, grifo nosso). 

 

Além dos elementos apontados pelo trabalhador Mario Martinez, sobre a 

política de cooptação dos dirigentes, consideramos importante apontar outros dois 

aspectos, de caráter mais estrutural que contribuíram para estagnação e até mesmo, 

o retrocesso na construção do PT. Ambos os aspectos estão diretamente 

relacionados. O primeiro, já analisado anteriormente, foi a derrota da mobilização de 

maio em defesa de uma aposentadoria integral. O conflito da Lei de Pensões, que 

durou 15 dias, foi a mobilização operária mais importante nos 10 anos de governo Evo 

Morales, transformando-se rapidamente em um conflito político. No entanto, as 

direções da COB e da FSTMB, não aproveitaram o conflito para fortalecer o PT, como 

alternativa política para o país. A assinatura do acordo, em separado, pelos mineiros 

de Huanuni, gerou polêmicas e criticas dos outros setores. 

 O refluxo do movimento foi aproveitado pelo governo para iniciar uma 

campanha de perseguição e criminalização dos dirigentes sindicais que estavam na 

linha de frente da construção do PT, “[…] de nenhuma maneira o governo vai ver 

como positivo a estruturação de um partido como querem os trabalhadores, 
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porque simplesmente seria um partido que questionaria fortemente algumas 

políticas que faz o governo” (Miguel Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de 

julho de 2015, grifo nosso). 

 

Fotografias 69: O trabalhador mineiro Mario Martinez, principal referência política na 

formação do PT. 

 

   

Fonte: Arquivo pessoal de Mario Martinez. 

A campanha de caça às bruxas começou no distrito mineiro de Huanuni, com 

a renúncia dos três principais dirigentes do sindicato e a eleição de uma chapa aliada 

ao MAS e ao governo, dirigida pelo ex-secretário executivo da COB, Pedro Montes.  

Os trabalhadores de Huanuni, que haviam sido os principais impulsionadores do PT, 

estavam dando um passo atrás. “[…] O PT está praticamente paralisado e não há 

perspectivas a curto prazo […] a não ser que haja uma mudança radical ou 

gradual da situação que ocorre localmente em Huanuni e em outros setores” 

(Miguel Zubieta, 59 anos, mineiro aposentado, 4 de julho de 2015). Os setores mais 

críticos ao governo temiam as represálias e intimidações, e até mesmo a possibilidade 

de demissões.  O trabalhador Miguel Zubieta identifica o real estado de ánimo dos 

mineiros de Huanuni após o conflito: 

 

[…]. Acontece que em Huanuni houve um problema muito sério, 
a queda da cotização dos minérios. Começou a baixar a cotização 
e isso provocou muitos problemas… Isso é o fundamental para 
que  os trabalhadores tenham uma espécie de medo a respeito do 
futuro [...] Esse medo gerou um sentimento coletivo […] de que 
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“o melhor é estar com o governo para que não nos passe nada, 
não baixem os salários, se mantenham os empregos […] Isso 
segue latente porque a queda dos preços é impossível que seja 
solucionado por Evo Morales em um passe de mágica, é um problema 
estrutural, temos muitos problemas e há que superá-los de outra 
forma. Mas, esses temores predominaram na maioria dos 
trabalhadores para que exista esse tipo de acordo. O sindicato começa 
a apoiar, depois a FSTMB e em seguida a COB. É assim que se dá 
esse processo de cooptação, de controle e utilização dos sindicatos 
sem respeito a nenhum tipo de independência. (Miguel Zubieta, 59 

anos, mineiro aposentado, 4 de julho de 2015, grifo nosso). 

 

Fotografia 70a e 70b: O presidente Evo Morales participa em 31 de outubro de 2013 do 61° 
aniversário da nacionalização das minas no distrito mineiro de Huanuni. 

 

Fonte: Disponível: http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20131031/13244. Acesso em 28 de 
janeiro de 2016. Na foto acima, estão, Pedro Montes (o secretario executivo do SMTHH), 
Miguel Peres (secretario executivo da FSTMB), Carlos Trujillo (Secretario Executivo da 

COB), Evo Morales e o vice-Presidente Alvaro Garcia Linera 

 

Com a eleição de um militante do MAS para dirigir o sindicato (Pedro Montes) 

o governo consolidou sua presença no distrito mineiro. Em 31 de outubro de 2013, 

data em que se comemora o 61° aniversário da nacionalização das minas, ocorreu 

um ato em Huanuni com a presença de Evo Morales e do vice-presidente Garcia 

Linera (El presidente..., 2013)206. O ato simbolizava a recomposição do pacto político 

das três principais organizações operárias do país com o governo. Por outro lado, a 

COB se incorporava formalmente à CONALCAM (uma coordenação de movimentos 

                                                             
206 Fonte: Disponível em http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20131031/13244. Acesso em 
28 de janeiro de 2016.  

http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20131031/13244
http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20131031/13244
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sociais formada pelo governo), “ (…) A COB volta a se aproximar ao processo de 

cambio e quero parabenizá-los por una atitude tão madura e por haver superado 

os erros do passado recente”, afirmou Alfredo Rada (vice-ministro de coordenação 

com os movimentos sociais) (RADA..., 2013)207 .  

Diante da crise do projeto de construção do PT, que não obteve o registro de 

legalização do Tribunal Eleitoral, os trabalhadores viram fracassar a possibilidade de 

apresentar uma candidatura alternativa ao MAS e aos partidos tradicionais nas 

eleições presidenciais de outubro de 2014. O fracasso do PT permitiu que o MAS 

retomasse as alianças e pactos eleitorais com os sindicatos filiados à COB. Desta vez 

contou com o respaldo da maioria dos trabalhadores de base. O mineiro Javier 

Canchari, atual secretario executivo do SMTMH, expressou a nova orientação dos 

trabalhadores de Huanuni, que apresentava a aliança estratégica com o governo 

como a única forma para manter a estabilidade no emprego e trazer benefícios para 

os trabalhadores e a empresa. 

 

[...]. As alianças políticas que nossos sindicatos e os 
trabalhadores fizemos com o governo... acreditamos que essa 
atitude foi para que esse governo dos pobres, da esquerda, tenha 
o apoio e o respaldo de todas as organizações dos trabalhadores. 
Acredito que isso dá uma estabilidade política ao governo para 
que se possa concretizar alguns objetivos, que nós 
compartilhamos em muitos casos [...] “Como a COB, a FSTMB, a 
COR Oruro e o SMTMH puderam fazer um pacto ou acordo político?” 
Se fez esse acordo para consolidar alguns projetos grandes que existe 
em nosso país. Como trabalhadores e sindicato de Huanuni, em 10 
de janeiro, fizemos novamente um acordo político, aqui no 
estádio, participaram os trabalhadores, as organizações e a 
população, não nos arrependemos disso e graças a esse trabalho 
político se pode conseguir muitas coisas. Ainda que no momento 
não estamos conseguindo muita coisa, se está avançando. 
Solicitamos uma reunião com o presidente e o vice-presidente para 
discutir a conjuntura política, a situação econômica da nossa empresa 
[...]. Isso não quer dizer que seremos submissos ao governo. Não 
vamos fazer tudo o que o governo diz. Se algo está mal, 
imediatamente seremos contestatários frente a essa decisão 
(Javier Canchari, 40 anos, perfurista, 01 de julho de 2015). 

 

O ato de lançamento da candidatura de Evo Morales para o 3° mandato 

consecutivo foi realizado no distrito de Huanuni com a participação da população local 

                                                             
207 Fonte: Disponível em http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-

26/campeon/item/97332-rada-asegura-que-la-cob-se-suma-a-la-conalcam.  
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e dos trabalhadores mineiros.  O evento foi organizado pelo sindicato de Huanuni, a 

COB e a FSTMB (MORALES..., 2014)208. No discurso de encerramento do ato, Evo 

Morales convocou os movimentos sociais a manter a unidade em torno a sua 

candidatura à presidente. 

 

[...] Irmãos dirigentes, companheiros de base, depois de escutar tantas 
intervenções e reflexões acerca de por que da revolução democrática 
cultural, por que o “processo de cambio”, e por que este ato no 
departamento de Oruro. Quero dizer-lhes, com muito respeito, cheguei 
à seguinte conclusão: tinha que ser meus irmãos operários, 
camponeses, mineiros. Tinha que ser meus companheiros 
profissionais desse departamento onde eu nasci, que organizaram o 
primeiro ato de proclamação [das candidaturas] com tanta gente; 
Irmãos e irmãs, quero dizer: muito obrigado por este ato organizado 
pelo Sindicato Mineiro de Huanuni, com a presença do 
movimento originário e de outros setores sociais. Devemos 
concentrar-nos, dar-nos força, para continuar liberando a nossa 
querida Bolivia. Quero dizer-lhes con muita clareza que 
recuperamos a pátria, agora temos pátria, irmãos e irmãs; [...]. 
Nunca esquecerei este ato na minha vida. Por isso, esclareço, é o 
primeiro ato de proclamação oficial, iniciado com os companheiros 
mineiros, acompanhado pelos petroleiros, por motoristas, com as 
bandas do carnaval de Oruro, e por todos os setores: universidade, 
estudantes, juventude, trabalhadores sociais, praticamente todas e 
todos. Só quero dizer-lhes algo: esta unidade de operários, originários, 
trabalhadores, fabris, irmãos e irmãs, deve se repetir em todo o país, 
em todos os departamentos, em todos os setores sociais, porque o 
Império vai se reunir, vai se unir com toda a direita. Recordem o que 
lhes digo, o império vai tentar dividir como fez nas últimas eleições 
nacionais... (PRESIDENTE..., 2014, grifo nosso)209 

                                                             
208 Fonte: Disponível em http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20140110/13970. Acesso em 

28 de janeiro de 2016. 

209 Fonte:Disponívelemhttp://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/discursos/dis
curso%20del%20presidente%20morales%20en%20el%20congreso%20de%20los%20tra
bajadores%20mineros%20en%20huanuni,%20oruro%2010.01.2014.pdf. Acesso em 28 de 
janeiro de 2014. 

http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20140110/13970
http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/discursos/DISCURSO%20DEL%20PRESIDENTE%20MORALES%20EN%20EL%20CONGRESO%20DE%20LOS%20TRABAJADORES%20MINEROS%20EN%20HUANUNI,%20ORURO%2010.01.2014.pdf
http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/discursos/DISCURSO%20DEL%20PRESIDENTE%20MORALES%20EN%20EL%20CONGRESO%20DE%20LOS%20TRABAJADORES%20MINEROS%20EN%20HUANUNI,%20ORURO%2010.01.2014.pdf
http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/discursos/DISCURSO%20DEL%20PRESIDENTE%20MORALES%20EN%20EL%20CONGRESO%20DE%20LOS%20TRABAJADORES%20MINEROS%20EN%20HUANUNI,%20ORURO%2010.01.2014.pdf
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Fotografia 71a e 71b: Ato de lançamento da candidatura de Evo Morales à presidente no 
distrito mineiro de Huanuni em 10 de janeiro de 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Disponível em http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20140110/13970. Acesso em 28 

de janeiro de 2016 

 

 

 

http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20140110/13970


333 

 

Fotografia 72: Mineiros de Huanuni fazem doação de 350 mil Bs para campanha pelo “SIM” 
no referendo da reforma constitucional sobre a reeleição. 

 

 

Fonte: Disponível emhttp://www.la-razon.com/nacional/animal_electoral/Referedum_2016-
mineros-huanuni-aporte-si_0_2434556596.html. Acesso em 20 de fevereiro de 2016. 

   

Na marcha do 1° de maio de 2014, tradicionalmente organizada pela COB, a 

presença de Evo Morales simbolizou a ratificação da aliança político-eleitoral para as 

eleições presidenciais. No mesmo dia, o governo presenteou a COB com um Hotel e 

16 caminhonetes. Pela primeira vez, depois de 43 de anos, uma marcha da COB do 

1° de maio ingressava na Praça Murilho210, onde se encontra o palácio presidencial. 

O governo promulgou dois decretos referentes ao aumento de 20% do salário mínimo 

nacional e 10% para os servidores públicos da educação e saúde. O dirigente da COB, 

Juan Carlos Trujillo, “afirmou que a aliança da COB com o atual Governo tem um 

carácter indefinido e que por meio dela se inicia um período de reconciliação de 

classes, que deu lugar a unidade nacional. ” (MORALES..., 2014)211.  

A aliança se consolidou com a indicação do secretário geral do Sindicato de 

Huanuni, Pedro Montes como terceiro candidato ao senado pelo MAS, no 

departamento de Oruro. Com a indicação de Pedro Montes e outros candidatos de 

                                                             
210 A última vez que uma marcha da COB ingressou na Praça Murilho foi durante o governo 
de Juan Jose Torres em 1971, antes da sua derrubada pelo golpe militar. 

211 Fonte: Disponível em 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20140502/morales-promulga-
aumento-salarial-y-sella-pacto-indefinido-con-la_253509_554473.html. Acesso em 28 de 
janeiro de 2016 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20140502/morales-promulga-aumento-salarial-y-sella-pacto-indefinido-con-la_253509_554473.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20140502/morales-promulga-aumento-salarial-y-sella-pacto-indefinido-con-la_253509_554473.html
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diferentes setores filiados a COB, o MAS consolidou a aliança eleitoral e estratégica 

com as principais direções sindicais do país.  Evo Morales foi reeleito presidente para 

um terceiro mandato (2005-2020) em outubro de 2014, com 61% dos votos. Além da 

eleição de Pedro Montes ao senado, outros 11 representantes da COB, de diferentes 

setores foram eleitos para o parlamento (Assembleia Legislativa Plurinacional).  

Atualmente, o governo, com o respaldo da maioria das organizações sindicais 

do país, está promovendo a campanha pelo SIM no referendo que propõe uma 

mudança na constituição boliviana para permitir que o presidente e o vice-presidente 

possam ser reeleitos por duas vezes consecutivas. O referendo, que ocorrerá no dia 

21 de fevereiro de 2016, voltou a polarizar a sociedade boliviana e os resultados são 

ainda imprevisíveis. A vitória do SIM pode abrir a possibilidade de Evo Morales 

governar a Bolivia até o ano 2025, o que implicaria manter-se no poder durante 20 

anos ininterruptos, algo singular na história recente da América Latina. Em um país, 

historicamente marcado pela instabilidade política, golpes militares e uma profunda 

capacidade de mobilização e organização dos setores operários, indígenas, 

camponeses e populares, como pôde um presidente manter-se tanto tempo no poder? 

Esta é uma questão que deverá ser enfrentada pelas ciências sociais latino-

americanas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema central que orientou esta pesquisa e que buscamos explicar ao 

longo deste trabalho foi a relação dos trabalhadores mineiros de Huanuni e do SMTMH 

com o governo Evo Morales, e por que esta relação esteve marcada por uma 

permanente tensão dialética entre a resistência e a integração(GAGNON, 1991). 

Apoiamo-nos no referencial teórico desenvolvido pelo historiador marxista E.P. 

Thompson, em particular, os conceitos de experiência e consciência de classe para 

analisar as distintas posições e orientações assumidas pelos trabalhadores mineiros 

de Huanuni durante o governo Evo Morales. O referencial teórico de Thompson 

permite analisar os trabalhadores mineiros a partir das suas acumulações históricas 

prévias, suas tradições e sistemas de valores que são herdados e partilhados pelos 

trabalhadores através de uma memoria coletiva. Parafraseando o historiador norte 

americano Peter Winn, entre os mineiros de Huanuni, o passado está sempre 

presente (WINN, 2007).  

Estas posições e escolhas políticas, articuladas através do binômio resistência-

integração ao “Processo de Cambio”, foram assumidas e implementadas a partir de 

acumulações históricas prévias, sobretudo a partir do enorme protagonismo e 

centralidade que os mineiros bolivianos assumiram na segunda metade do século XX, 

em particular na Revolução Nacional de 1952, durante os governos do MNR (1952-

1964), o seu papel de “vanguarda” na formação da Assembleia Popular de 1971 e 

outros em outros processos históricos, onde os mineiros exerceram uma forte 

irradiação sobre o conjunto da sociedade boliviana e as classes subalternas.  

Este processo, combinado com o crescimento da atividade econômica mineira 

na última década e a abertura de um novo ciclo de rebeliões populares no pais a partir 

do ano 2000, têm permitido uma paulatina recuperação do protagonismo político e 

sindical dos trabalhadores mineiros de Huanuni, capaz de projetar-se novamente na 

vida política nacional. A memória coletiva e as tradições reforçaram velhas 

identidades, crenças, costumes, práticas políticas e sindicais que pareciam ter 

desaparecido do imaginário político e social boliviano, e que emergiram nas rebeliões 

populares de 2003 e 2005, nos conflitos e mobilizações protagonizadas pelos mineiros 

de Huanuni entre 2006 e 2013, e na formação do Partido dos Trabalhadores. 
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Estas experiências, recriadas na memória coletiva condiciona a constituição 

dos sujeitos da ação, as falas e seus significados (SADER, 1988). Como afirma 

Thompson, “como resultado de experiências comuns (herdadas e partilhadas) ”, os 

trabalhadores, “sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra 

outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus [...] 

(THOMPSON, 2004, p.10). A consciência de classe é apontada por Thompson como 

“a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em 

tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais (THOMPSON, 2004, 

p.10), ou seja, para Thompson, “se a experiência aparece como determinada, o 

mesmo não ocorre com a consciência de classe” (THOMPSON, 2004, p.10).  

Identificamos como a experiência do trabalho mineiro, em particular aquele 

realizado no interior da mina, está marcado pelo perigo e o sacrifício constantes, o 

risco de acidentes, mortes e adoecimento. Estes aspectos do trabalho mineiro em 

Huanuni nos permite afirmar que os trabalhadores convivem cotidianamente à 

“intempérie da morte”, como podemos identificar nas falas dos próprios mineiros, “vi 

quando retiraram três trabalhadores do interior da mina [...] Para mim e para 

qualquer trabalhador é muito doloroso ver um companheiro que morre nessas 

circunstâncias [...]” (Rosana Mercado, 53 anos, Inspetora de Segurança Industrial- 

Interior da mina, 01 de julho de 2015).   

 

Depois de 6 anos de haver transcorrido o lamentável acidente de 
trabalho na mina Huanuni, na terça-feira, 22 de janeiro de 2013, os 
trabalhadores da E.M.H. que realizavam trabalho no setor Duncan 
encontraram os cadáveres dos 4 falecidos, e nesta quarta-feira se 
resgatou os corpos de 3 pessoas ficando um no interior da Mina. 
Os cadáveres imediatamente foram trasladados para o hospital Santa 
Maria de Huanuni, os familiares dos falecidos com lágrimas nos olhos 
reconheceram a identidade dos desafortunados que serão submetidos 
a necropsia por um médico forense. O cadáver de Felix Choque não 
foi resgatado pelas condições muito perigosas em que foi encontrado 
no Interior da Mina (RESCATAN 3 CUERPOS..., 2013)212. 

 

Ainda que a reestatização da empresa, em 2006, e a incorporação de 4000 mil 

cooperativistas como trabalhadores do Estado tenha permitido uma melhora parcial 

das condições de trabalho, se comparamos às condições existentes nas anteriores 

                                                             
212  Fonte: Disponível em http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-
de-huanuni/117-rescatan-3-cuerpos-del-interior-de-la-mina-huanuni. Acesso em 05 de março 
de 2016. 

http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/117-rescatan-3-cuerpos-del-interior-de-la-mina-huanuni
http://www.nacionaldehuanuni.com/index.php/actualidad/noticias-de-huanuni/117-rescatan-3-cuerpos-del-interior-de-la-mina-huanuni
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“cooperativas”, o trabalho na mina Huanuni é encarado pelos trabalhadores como algo 

embrutecedor e realizado em condições de extrema precariedade. Este aspecto é 

reivindicado pela ampla maioria dos trabalhadores entrevistados, que consideram a 

nacionalização-estatização da empresa, uma grande vitória, na medida em que as 

riquezas geradas pela empresa estatal passaram a ser “de todo o povo boliviano e 

não apropriado por uma empresa transnacional”. Uma ex-cooperativista e atual 

Inspectora de Segurança do Trabalho na EMH, Rosana Mercado, relata que,  

 

Nas cooperativas uns ganhavam bem e outros ganhavam mal [...]. 
Agora, todos ganhamos por igual, com distintos cargos, mas 
ganhamos por igual. Isso foi uma mudança das cooperativas para 
a empresa estatal [...]. No início estava bem, para os trabalhadores 
era positivo que alguém nos dê os instrumentos de trabalho para 
trabalhar, que alguém se preocupasse com as condições de 
trabalho, que tenhamos uma vida mais segura. Temos um seguro 
de saúde mais claro do que tínhamos nas cooperativas [...]. Tua família 
está assegurada, as mulheres que desejam ter seus filhos têm licença 
maternidade, o seguro é mais claro nesse aspecto (Rosana Mercado, 
53 anos, Inspetora de Segurança Industrial- Interior da mina, 01 de 
julho de 2015).  

 

No entanto, identificamos que ainda sobrevivem na empresa estatal, condições 

degradantes de trabalho, que se manifestam através das jornadas exaustivas, que em 

alguns casos chegam à 16 horas de trabalho (por contrato e produção), a falta de 

segurança industrial e de equipamentos de proteção individual. Os mineiros de 

Huanuni trabalham em condições extremamente insalubres, como ausência de luz, 

ventilação deficiente no interior da mina, dificuldades de locomoção, entre outras. 

Segundo o SMTMH, entre 2009 e 2012 ocorreram em média, 1868 acidentes de 

trabalho,  

 

Por muitas razões: ventilação deficiente, equipamentos e materiais de 
trabalho ainda insuficientes, os locais de trabalho cada vez mais 
perigosos e com escasso minério, jornadas de trabalho extensas, além 
da normal, escassez de ar e água para perfuração [...]. Em março de 
2013, se registrou 225 acidentes de trabalho, o que corresponde a 
uma porcentagem de 5% do total de trabalhadores. Desde 2008, 
faleceram 48 trabalhadores dos quais 17 foram por silicose, 
tuberculose [...]. A média de idade dos falecidos é de 49 anos. 
(LAS CONDICIONES DE TRABAJO..., 2013). 
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As condições extremas de trabalho se refletem no elevado número de 

acidentes (uma média diária de 6 acidentes) e mortes. Em 2013, dois mineiros de 

Huanuni morreram devido à explosão de uma carga de dinamite (LA RAZON, 2013); 

em 2014, um trabalhador caiu da altura de 200 metros (ERBOL, 2014); e em 2015, 

dois trabalhadores morreram esmagados quando estavam concertando uma máquina 

(EL DEBER, 2015). Estes casos evidenciam a experiência degradante do trabalho 

mineiro, vivida diariamente na EMH. Além dos acidentes fatais, os mineiros convivem 

com o adoecimento provocado pelas doenças respiratórias, em particular, a silicose, 

ou “mal da mina”, como a chamam os próprios trabalhadores. Segundo estudo 

realizado pelo departamento de Higiene e Segurança da empresa, aproximadamente 

1200 trabalhadores estavam com silicose, em 2013 (LA RAZON, 2013).  

 

O trabalho no interior da mina é muito difícil, a mineração tem os 
riscos mais graves em quanto aos perigos do ambiente de 
trabalho [...] Lastimosamente as condições são graves, todavia 
não contamos com uma política de segurança industrial de 
acordo com as necessidades dos 5000 mil trabalhadores que tem 
a empresa [...] Eu vi, em algum momento, quando um companheiro 
foi atingido por um ciclo de disparos em perfuração; quando um 
companheiro sofreu uma queda, tivemos que auxilia-lo [...] Eu me 
lembro quando encontramos a 4 companheiros que foram atingidos 
por gás, chegamos ao local e os encontramos totalmente 
inconscientes, fizemos todo o possível para resgatá-los, estavam em 
um caminho de difícil acesso, graças ao apoio que tivemos dos 
companheiros do departamento de Segurança foi possível resgatá-los 
com vida [...] O problema mais grave quando se refere a saúde do 
trabalhador mineiro é relacionado com as doenças pulmonares, 
a silicose. Muitos companheiros que começaram a trabalhar junto 
comigo se encontram com os pulmões destroçados, arruinados. 
(Santiago Sabino Olivares, 40 anos, Inspetor de Segurança Industrial, 
18 de junho de 2015, grifo nosso) 

 

O trabalho “sacrificante e embrutecedor”, se realiza, com a ajuda da folha de 

coca, do cigarro e do álcool, que permitem ao trabalhador mineiro uma maior energia 

para enfrentar a jornada extenuante de trabalho. Identificamos que o uso da folha de 

coca213 (uma planta nativa dos países andinos como Peru, Equador e Bolivia) pelos 

                                                             
213 O extrato de coca possui diversos compostos orgânicos e inorgânicos, como na maioria da 
plantas. Há proteínas, vitaminas,carboidratos, gorduras, fibras, cálcio, fósforo e ferro, entre 
outros oligoelementos. As propriedades analgésicas da coca foram descobertas 
pelos incas e até hoje as suas folhas são habitualmente mascadas na região dos Andes. Os 
efeitos do alcalóide(cocaína) podem aplacar a fome e a fadiga (Fonte: Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coca. Acesso em 20 de fevereiro de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_inorg%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidrato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gordura
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%B3ide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fadiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coca
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trabalhadores mineiros, possui um aspecto nutricional, ao atenuar a fome e o 

desgaste, mas também cultural, simbólico e religioso, presente nas tradições e rituais 

andinos, que remontam ao período pré-hispânico e seguem presentes no local de 

trabalho e na comunidade.  

Estas tradições, herdadas e compartilhadas pelos trabalhadores mineiros, 

reforçam os laços de solidariedade e identidade, e se articulam com as ações coletivas 

e as lutas sindicais e políticas. Identificamos que os trabalhadores mineiros de 

Huanuni preservaram uma série de tradições, crenças, festas pagãs e religiosas 

(como o carnaval e a Festa da Virgem do Rosário), rituais e práticas andinas como a 

Challa, o Acullico e o culto ao Tio da mina, que contribuem para vigorar entre os 

trabalhadores, sentimentos de solidariedade que reforçam suas ações coletivas, 

sejam as de caráter sindical ou política.  

As ações coletivas (participação em greves, assembleias, bloqueios e marchas, 

entre outras) originam um alto grau de solidariedade e experiências compartilhadas 

entre os trabalhadores (WHITEHEAD, 1980) que possibilitam a formação de uma 

coletividade capaz de conservar, transmitir e desenvolver, seja sob a forma de festas, 

canções, assembleias, congressos e protestos, uma série de crenças e tradições que 

favoreceram o desenvolvimento de uma experiência particularmente radical, marcada 

por um forte discurso de independência de classe e confrontos violentos com o estado 

e os governos (CAJÍAS DE LA VEGA, 2001). 

Apesar da presença de diferentes orientações e concepções políticas e 

sindicais é possível identificar uma forte coesão interna entre os trabalhadores 

mineiros, que se expressou nos distintos conflitos que ocorreram durante a 

presidência de Evo Morales, bem como no desenvolvimento de estratégias de 

resistência-integração ao governo. O sindicato dos mineiros de Huanuni, fundado em 

1938, assume, ao mesmo tempo, o papel tradicional de agente negociador da força 

de trabalho, como também um rol de representante político, autoridade municipal e de 

“partido político” (ZAPATA, 1980).  

Um claro exemplo, discutido ao longo da pesquisa, foi o papel dos 

trabalhadores mineiros de Huanuni na formação do PT, em março de 2013, e os 

pactos, acordos políticos e alianças eleitorais entre o sindicato de Huanuni e o governo 

Evo Morales. Sem dúvida, estes dois exemplos, amplamente discutidos, marcaram 

esta busca por romper a tradicional dicotomia entre a luta econômico-corporativa e a 

luta política, onde ao sindicato lhe cabe apenas o papel de agente negociador do valor 
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da força de trabalho. A formação do PT e os acordos e pactos políticos com o governo 

foram realizados sem a mediação dos partidos ou outras organizações, o que 

demonstra a centralidade que ocupa o sindicato “como modo de construção de 

identidade coletiva” (LINERA, 2008) e na organização política dos trabalhadores 

mineiros, como vimos durante todo o século XX.  

 Diferentes autores demarcaram esta característica fundamental que assumiu 

o sindicalismo mineiro, como “uma organização muito mais extensa” (ZAVALETA, 

1983), em que os mineiros “nunca conceberam o sindicato como um mero 

sindicato” (ZAVALETA, 2009). Esta compreessão permite entender o movimento 

operário e o sindicalismo mineiro como um movimento social e ator político, e “não 

apenas um agente negociador do valor da força de trabalho (SILVA DE JESUS, 

2015). 

A experiência da formação de um partido operário independente, impulsionado 

a partir dos trabalhadores mineiros de Huanuni, evidencia esta característica do 

movimento operário mineiro. Os sindicatos filiados à COB (única central sindical do 

país), em especial o SMTMH e a FSTMB foram os principais promotores da formação 

do PT. Entre os principais objetivos e princípios do Partido dos Trabalhadores estava 

a perspectiva de que “a luta de classes é o motor de avanço das sociedades” e 

que “a luta constante, consequente e organizada do partido é uma obrigação 

irrenunciável”, a “unidade para enfrentar com êxito qualquer luta”, “a prática 

permanente da democracia dentro da organização”, a “independência política” e “a 

solidariedade entre explorados” e, por fim, o “direito à autodeterminação das nações 

indígenas e originarias andino-amazônicas” (CONGRESSO...2013, p.15)  

Ao analisar a experiência histórica da relação entre os trabalhadores mineiros, 

os sindicatos e o estado boliviano, ao longo do século XX foi possível identificar que 

esta relação não esteve apenas marcada pelo conflito e a resistência contra o estado 

e os governos. Em distintos momentos, os trabalhadores mineiros e suas 

organizações optaram pelo caminho da integração ao estado, como ocorreu após a 

Revolução Nacional de 1952 e a experiência do co-governo com o MNR, onde as 

lideranças dos trabalhadores assumiram postos importantes no governo e na gestão 

das empresas estatais. O triunfo da insurreição popular de 1952 conduziu ao poder 

um partido com um programa nacionalista, cujos principais dirigentes eram oriundos 

da pequena burguesia urbana. O MNR possuía nesse momento uma grande influência 
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entre os trabalhadores mineiros e uma forte presença na direção da FSTMB, cujo 

principal líder, Juan Lechín, também era membro do MNR.  

O bloco governante, dirigido pelo MNR, refletia as características próprias 

desse partido e as circunstâncias derivadas do triunfo da classe operária e dos setores 

populares. Segundo Zavaleta (1987), a situação política boliviana após a insurreição 

esteve marcada pela “dualidade de poderes”: de um lado, as organizações populares 

e operárias dirigidas pela recém-fundada COB; do outro, o governo do MNR, que 

exercia através dos principais dirigentes sindicais uma grande influência sobre os 

trabalhadores mineiros.  

A experiência do co-governo MNR-COB foi marcada por grandes tensões e 

conflitos entre as distintas orientações que existiam no interior do bloco governante. 

Como aponta Andrade, enquanto durou o co-governo (1952 a 1956) entre a COB e o 

MNR presidido por Víctor Paz Estensoro, os mineiros usaram sua capacidade de 

pressão para obter conquistas sociais e trabalhistas e forçar o Estado a aplicar 

algumas políticas redistributivas. Os mineiros participaram e impulsionaram 

transformações estruturais que afetaram a ordem oligárquica, tais como a reforma 

agrária, o voto universal e a nacionalização das minas (ANDRADE, 2007).  

 No governo do MNR-COB, o movimento operário se incorporou ao aparelho 

estatal de Estado sob controle político do MNR. Segundo Andrade, “isso se deu 

de várias formas: integração ao movimento difuso e policlasista do partido 

governante, burocratização por intermédio das relações clientelistas, distribuição de 

favores e corrupção generalizada e perseguição sistemática aos adversários políticos 

(ANDRADE, 2007, p.123-124, grifo nosso). Como aponta Ostria,  

 

A participação nos aparatos estatais e a lealdade com o partido 
governante, embora não necessariamente com a ideologia do 
nacionalismo revolucionário, durou até finais de 1956, quando o 
poder executivo empreendeu uma política de estabilização monetária 
que afetou gravemente o nível de vida mineiro. A partir daí os 
trabalhadores do subsolo retomaram sua antiga desconfiança no 
Estado [...] (OSTRIA, 2001, p.283, grifo nosso). 

 

Nesse processo, é possível identificar que as orientações e escolhas políticas 

dos trabalhadores mineiros se caracterizam por um contínuo e tenso equilíbrio entre 

a resistência e a integração. Identificamos que estas tensões dialéticas também 

estiveram presentes na relação do movimento operário mineiro com o estado boliviano 
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e os distintos governos “nacionalistas” e de “esquerda” ao longo do século XX. Durante 

os governos do MNR (1952-1964), da UDP (1982-1985) e no atual contexto, do 

governo Evo Morales (2006-2014), o movimento operário mineiro esteve frente a 

contínuos dilemas e tensões. 

Esta experiência histórica dos trabalhadores mineiros com o estado boliviano e 

os governos ao longo do século XX, que se expressam através de uma memória 

coletiva incide diretamente na complexa relação dos trabalhadores mineiros de 

Huanuni com o governo Evo Morales caracterizada por uma permanente tensão 

dialética entre a “resistência e o conflito”, por um lado, e a “integração e subordinação, 

por outro. Com isso não buscamos fazer uma analogia direta entre o atual processo 

politico boliviano representado pelo governo Evo Morales e os governos do MNR 

durante o ciclo do Nacionalismo Revolucionário.  

O governo Evo Morales, à diferença dos governos do MNR (1952-1964), foi 

expressão política de um processo de emergência dos movimentos sociais indígenas 

e camponeses. O MAS surgiu “com uma visão, uma ideologia e uma simbologia 

anti-imperialista e indigenista, de oposição às políticas de erradicação e 

criminalização dos cultivos de coca (ORELLANA AILLÓN, 2006, p.30-31). Nesse 

sentido pode ser definido como um partido-movimento, na medida em que seus 

principais promotores foram os sindicatos e os movimentos sociais, em particular os 

produtores da folha de coca da região do Chapare. A ascensão de Evo Morales ao 

poder marca a abertura de um novo ciclo nacionalista e indigenista, que,  

 

Diferente das experiências anteriores [...] não é articulado pelas 
Forças Armadas nem pelas classes médias urbanas, mas pelas 
massas indígenas-mestiças que recuperaram parcialmente os 
símbolos próprios do velho nacionalismo boliviano (luta entre a 
nação e a anti nação, anti-imperialismo e demanda de nacionalização 
da economia e do Estado), mas incorporando um novo componente 
étnico-cultural (STEFANONI, 2006, p.38). 

 

No entanto, consideramos que existem importantes semelhanças com o 

processo anterior, sobretudo na relação destes governos com os sindicatos e as 

organizações operárias e populares, além do discurso ideológico em torno ao 

nacionalismo e a defesa da pátria sobre os “interesses setoriais e de classe”. 

Consideramos que o “nacionalismo” do governo Evo Morales se apresenta, muito 

mais, como um recurso retórico e simbólico do que através de medidas efetivas, como 
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aquele representado pelo MNR nos anos 50. Isto ocorre, sobretudo pela aliança 

estratégica do governo atual com as grandes empresas estrangeiras e a manutenção 

de uma politica extrativista e dependente das empresas transnacionais. 

Segundo Tapia, o “nacionalismo indigenista” do governo Evo Morales, [...] 

implica retomar parte da experiência histórica do passado [...] sob o padrão do 

capitalismo de estado, que compartilha com o capital transnacional a exploração dos 

recursos naturais hidrocarbonetos. (TAPIA, 2011, p.97, grifo nosso). Por fim, o 

aspecto original do atual processo político boliviano é a emergência e incorporação 

no campo juridico, político e institucional, do elemento étnico. Esta particularidade se 

expressa, ainda que formal e discursivamente, na incorporação e no reconhecimento 

das nações e povos indígenas pelo Estado boliviano. 

A partir desta hipótese buscamos demonstrar que nos primeiros anos do 

governo Evo Morales, os mineiros de Huanuni e suas lideranças buscaram diferenciar-

se do projeto político representado pelo MAS e reafirmar sua autonomia e 

independência de classe frente ao governo.  Na eleição de 2005, a maioria dos 

mineiros de Huanuni votaram por Evo Morales, no entanto, ainda prevalecia uma 

perspectiva classista e autônoma do movimento operário mineiro frente ao novo 

governo. Os trabalhadores mineiros, se recusaram a assumir um discurso de apoio 

direto ao governo e ao “Proceso de Cambio”. No primeiro momento, houve uma 

permanente desconfiança e afirmação de sua autonomia e identidade de classe.  

A partir do final de 2008, quando a polarização social, étnica e territorial, 

ofereceu uma trégua, produto do acordo entre o governo e as frações da classe 

dominante de Santa Cruz, ocorreu uma mudança qualitativa na relação dos 

trabalhadores mineiros de Huanuni com o governo, sobretudo com a realização do 

acordo eleitoral entre os mineiros e o MAS, que permitiu a participação de dirigentes 

sindicais de Huanuni como candidatos a deputados e senadores na chapa do MAS; 

em troca, os mineiros apoiaram a candidatura presidencial Evo Morales-Garcia Linera 

nas eleições de dezembro de 2009.  

Esta nova orientação foi resultado da mudança na situação política do país a 

partir de outubro de 2008. O governo conseguiu resolver a crise política através de 

um grande pacto nacional com as oligarquias regionais e a subordinação-integração 

de grande parte das direções dos sindicatos e dos movimentos sociais ao aparato 

estatal. No entanto, o pacto político-eleitoral entre o governo e os trabalhadores não 

significou a completa institucionalização e integração do sindicalismo minero ao 
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aparato estatal e muito menos, o fim dos conflitos e mobolizações, que seguiram 

existindo. Podemos concluir que esta relação política depende da natureza dos 

embates, do nível de organização dos trabalhadores, da radicalidade das suas pautas 

e reivindicações e dos métodos e formas de lutas, mas também pelo papel da tradição 

e da memória coletiva e do imaginário minero, fortemente marcada por um discurso 

de autonomia frente ao Estado e os governos durante grande parte do século XX. 

Buscamos explicar esta tensão e conflitividade a partir do forte sentimento de 

pertencimento de classe que existe entre os trabalhadores mineiros bolivianos, em 

especial os mineiros de Huanuni, onde constatamos que, a partir de uma acumulação 

histórica prévia de experiências, recriadas através de uma memória coletiva, 

presenciaram nos últimos anos uma recuperação paulatina do seu protagonismo, 

capaz de projetar-se novamente na vida política nacional (CAJIAS, 2013).  

Identificamos esta recuperação paulatina através da analise dos distintos 

conflitos envolvendo os mineiros de Huanuni a partir dos anos 2000, como a luta 

contra a privatização da empresa, os conflitos que resultaram na expulsão da empresa 

transnacional Allied Deals, a defesa da nacionalização do centro mineiro, os 

enfrentamentos entre mineiros assalariados e “cooperativistas”. Este protagonismo 

dos trabalhadores mineiros de Huanuni também se expressou durante o governo Evo 

Morales, através de greves, bloqueios, marchas por distintas demandas e 

reivindicações, como a melhoria das condições de trabalho, mais investimentos, 

aumento salarial e, sobretudo, a defesa de uma nova Lei de Aposentadoria.  

Na medida em que avançávamos na investigação e no trabalho de campo, nos 

deparamos com novas questões, que em nossa opinião não invalidam a hipótese 

central deste trabalho, mas o enriquece, como a nova orientação dos trabalhadores 

mineiros de Huanuni e suas organizações frente ao governo. De uma situação de 

enfrentamento e autonomia frente ao governo e ao MAS, com a formação de um 

partido operário independente, presenciamos a conformação de uma aliança 

estratégica marcada pelo apoio político-eleitoral a reeleição de Evo Morales e a 

integração ao Processo de Cambio.  

Podemos concluir que esses movimentos políticos evidenciam como a 

experiência e a consciência de classe dos mineiros estiveram sempre presentes, ora 

conduzindo para uma ação mais conflitiva e radicalizada que dava colorido e sentido 

diverso à resistência, ora combinava-se com uma integração ao ideário, às 
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proposições, demandas e políticas do governo Evo Morales. Como ressalta 

Thompson, 

 

Uma classe não pode existir sem um tipo qualquer de consciência de 
si mesma [...]. Mas, dizer que uma classe em seu conjunto tem uma 
consciência verdadeira ou falsa é historicamente sem sentido 
[...]. Ela não pode ser nem verdadeira nem falsa. É simplesmente 
o que é (THOMPSON, 2012, p.279, grifo nosso). 

 

O que torna evidente que nestes distintos processos, os trabalhadores mineiros 

foram protagonistas de suas escolhas políticas, diferente da visão predominante entre 

intelectuais e partidos que “sonham amiúde com uma classe que seja como uma 

motocicleta cujo assento esteja vazio. Saltando sobre ela, assumem a direção, pois 

têm a verdadeira teoria” (THOMPSON, 2012, p.281). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Pesquisa:  

ENTRE A RESISTÊNCIA E A INTEGRAÇÃO: OS TRABALHADORES MINEIROS 

DE HUANUNI E O GOVERNO EVO MORALES. 

 

Joallan Cardim Rocha 

Pesquisador do PPGCS/UFBA  

joallanrocha@hotmail.com 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Jair Batista da Silva  

Universidade Federal da Bahia  

Jabs222@gmail.com 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada com trabalhadores de base, delegados 

sindicais e Dirigentes sindicais no distrito mineiro de Huanuni. 

Duração: Entre 30 min à 1h 40min. 

 

Dados Gerais: 

mailto:joallanrocha@hotmail.com
mailto:Jabs222@gmail.com
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Nome:  

Idade:  

Cor/raça:  

Estado Civil:  

Local de Moradia:  

Escolaridade:  

Categoria Profissional:  

Salário:  

 

1- Critérios para seleção dos entrevistados: 

-Mineiros que trabalharam na mina de Huanuni na década de 80 (Antes e depois da 

crise de 1985). 

-Mineiros que trabalharam durante o período em que a mina foi privatizada em 2000. 

-Mineiros que trabalhavam na mina durante o processo de nacionalização/estatização 

em 2002. 

-Mineiros que trabalharam na mina durante os conflitos de 2006, 2007, 2008 e 2009. 

-Ex-cooperativistas mineiros que foram incorporados à empresa em 2006 (após o 

conflito entre assalariados e cooperativistas). 

-Mineiros que participaram do sindicato de 1980 a 2014. 

-Dirigentes sindicais da FSTMB e do SMTMH entre 1980 e 2014 (Miguel Zubieta, 

Roberto Chavez e Javier Canchari)  

-Trabalhadoras mineiras. 

- Membros do governo (Ministro de mineração e presidente da COMIBOL). 

Questões abertas: 

Como você se tornou um trabalhador mineiro?  

Há quanto tempo você trabalha na mina?  

Como é o seu dia a dia de trabalho na mina?  
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Qual a sua Jornada de Trabalho?  

Como são as condições de trabalho na mina?  

Você já presenciou algum acidente de trabalho? 

Qual a sua opinião sobre a nacionalização/estatização da empresa em 2006?  

A nacionalização melhorou ou piorou a sua condição? 

Você é sindicalizado? 

Você participa das atividades do sindicato? 

Qual a sua opinião sobre o sindicato? 

Qual a sua opinião sobre a direção do sindicato? 

Como se organizam os trabalhadores mineiros de Huanuni? 

Quais são suas principais reivindicações?  

Qual a posição da empresa frente a essas reivindicações? 

Você esteve presente nas manifestações de 2003 e 2005? 

 Qual a sua opinião sobre elas? 

Você participa ou é simpatizante de alguma organização política? 

 Em quem você votou para presidente em 2006, 2010 e 2014? Porque?  

Qual é a sua opinião sobre o governo Evo Morales?  

O governo melhorou ou piorou a situação dos trabalhadores mineiros?  

Qual é a sua opinião sobre a relação do governo Evo Morales com os trabalhadores 

mineiros?  

Você participou das greves e manifestações durante o Governo Evo Morales?  

Qual eram as reivindicações dos trabalhadores mineiros?  

Quais foram os resultados? 
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Na sua opinião qual deveria ser a relação do sindicato de Huanuni e da FSTMB com 

o governo? 

Qual a sua opinião sobre o Partido dos Trabalhadores? (Pergunta incorporada no 

trabalho de campo) 

 

 

 


