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RESUMO 
 
Objetivamos com este trabalho discutir o conceito de desenvolvimento em Amartya Sen, em 

especial o conceito de liberdades meio ou liberdades instrumentais como possível sistema 

avaliatório de uma realidade social, e a partir desse potencial analisar a experiência boliviana 

em sacramentar ou não um processo efetivo de desenvolvimento gestado nos últimos 12 anos 

de governo Evo Morales. Utilizaremos em especial dois conceitos de liberdades instrumentais 

ou liberdades meio explanados por Sen: as facilidades econômicas e as oportunidades sociais; 

conceitos a partir dos quais se empreende uma perscrutação socioeconômica com o objeto de 

verificar se efetivamente pode-se creditar ao partido político MAS (Movimiento al Socialismo) 

e aos governos Evo Morales (iniciado em 2006) a expansão de distintas formas de liberdade. 

Pelo conjunto de dados e base teórica analisada acreditamos ser possível validar a existência de 

um processo de expansão dessas formas de liberdades citadas acima e que parece continuar no 

presente momento. De maneira secundária debateremos o surgimento e a consolidação do 

Neoliberalismo enquanto conjunto de práticas socioeconômico no centro do capitalismo 

mundial (sem nos olvidarmos, no entanto, da prévia experimentação chilena na sanguinária 

ditadura Pinochet) e sua posterior disseminação como prática dominante pelos demais países 

durante os anos 1980 e 1990 

 

  
  
Palavras-chave: Desenvolvimento como liberdade. Desenvolvimento socioeconômico. 

Governo Evo Morales. Neoliberalismo. América Latina. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The objective of this work is to discuss the concept of development in Amartya Sen, especially 

the concept of means liberties or instrumental freedoms as a possible evaluation system of a 

social reality, and from this potential to analyze the Bolivian experience in realize or not an 

effective development process gestation in the last 12 years of Evo Morales' government. We 

will use in particular two concepts of instrumental liberties or liberties half explained by Sen: 

economic facilities and social opportunities; concepts from which a socioeconomic 

investigation is undertaken in order to verify whether the political party MAS (Movimiento al 

Socialismo) and the Evo Morales governments (initiated in 2006) can be credited with the 

expansion of different forms of freedom. From the set of data and theoretical basis analyzed, 

we believe that it is possible to validate the existence of a process of expansion of these forms 

of freedoms mentioned above and that seems to continue in the present moment. In a secondary 

way, we will discuss the emergence and consolidation of Neoliberalism as a set of 

socioeconomic practices at the center of world capitalism (without forgetting, however, the 

previous Chilean experimentation in the bloody Pinochet dictatorship) and its subsequent 

dissemination as a dominant practice by other countries during 1980s and 1990s. 

 

Keywords: Development as freedom. Socioeconomic development. Government Evo Morale 

s. Neoliberalism. Latin America. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

No início do século XXI pareceu se instaurar um novo ciclo político no 

subcontinente sul-americano, com a emergência de governos com nítido caráter de esquerda ou 

centro-esquerda. Na Venezuela há a ascensão ao poder do Polo Patriótico, coligação 

organizada ao redor do recém-criado Movimiento Quinta República e capitaneada por Hugo 

Chávez nas eleições presidenciais e da Constituinte realizadas nos meses finais de 1998 e 1999. 

Dos pleitos eleitorais de 2002 no Brasil, o grande vencedor ao cargo máximo do executivo é 

Luiz Inácio Lula da Silva, a frente do Partido dos Trabalhadores. Em 2003, após graves crises 

econômicas, políticas e institucionais iniciadas nos anos anteriores, Nestor Kirchner é eleito 

pelo partido Justicialista na Argentina. No Equador, frente à enorme instabilidade política que 

acaba por levar à renúncia o presidente Jamil Muhuad em 2000, seguida pela eleição do coronel 

Lúcio Gutierrez em 2002, cujo mandato é interrompido pelo parlamento em 2005, verte-se a 

vitória de Rafael Correa em 2006, que havia sido ministro da Economia após a deposição de 

Gutierrez. Em meados de 2005, em meio a um gravíssimo contexto de conflitos e crises 

institucionais e econômicas, como ator principal do Movimiento al Socialismo (MAS), e 

fortemente ancorado na crítica ao modelo liberalizante promovido pelos governos anteriores, 

assim como figura central na representação dos interesses dos povos originários e camponeses, 

Morales é eleito presidente boliviano. Para completar o quadro, Michelle Bachelet do Partido 

Socialista Chileno é a candidata mais votada nas eleições presidenciais de 2006 e Tabaré 

Vasquez é o grande vitorioso no Uruguai em 2004, seguido pelo correligionário e figura de 

grande destaque na América Latina José (Pepe) Mujica em 2010, eleitos pelo Frente Ampla.  

Se são indubitáveis as distinções de trajetórias dos novos mandatários eleitos, os 

contextos e realidades dos quais emergem, as forças e movimentos políticos que lhes servem 

de base e sustentação, e por conseguinte os projetos e planos norteadores, parecem alinhados, 

no entanto, ainda que com várias ressalvas, em alguns aspectos. A revalorização do 

protagonismo estatal em face dos mercados, cujo objetivo parece repousar na recuperação das 

capacidades de gestão em âmbito interno, por vezes aliadas a promoção de políticas que visam 

combater a iniquidade social; a busca de afirmação regional no espaço sul-americano e a maior 

autonomia em relação aos Estados Unidos, são exemplos de políticas que parecem transcender, 

no cenário espacial e temporal elencados, a categoria exclusiva de um ou outro Estado-nação  

(AYERBE, 2008; SAAVENDRA, ÁLVAREZ E CLAURE, 2014). Ainda de acordo com 
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Saavendra, Álvarez e Claure (2014), o novo contexto latino-americano, denominado pelos 

autores de neonacionalista, representa a crítica e o rechaço cidadão ao paradigma do “Consenso 

de Washington” e a alocação prioritária de políticas sociais e da luta contra a pobreza. Segundo 

Carvalho (2008) as circunstâncias em que surgiram e evoluíram os governos de esquerda na 

América do Sul são marcadas por três processos decisivos, dois dos quais nos interessam aqui 

sobremaneira: 1) A frustração com as políticas neoliberais implementadas desde os anos 90, 

com poucos benefícios para a maioria da população e marcada por baixos e instáveis 

crescimentos econômicos na maior parte dos países. 2) O sentimento de unidade dos países da 

região, propiciada pelas frustrações com a atuação desinteressada ou hostil de organismos 

internacionais, como o FMI e dos países ricos em meio ao contexto de crises e instabilidade dos 

fluxos de capitais.  

Tendo em vista o novo contexto político e social existente na América do Sul a 

partir dos anos 2000, sobretudo levando-se em conta os novos modelos ideológicos e de 

governança, precipuamente marcados pelo rechaço aos modelos neoliberais (sem obviamente 

olvidar das brutais distinções entre os países, seja em âmbito de concepções, seja nas suas 

diversidades econômicas, sociais e culturais etc.), pensamos ser de grande estima a indagação 

acerca da potencialidade de gestão de um processo efetivo de desenvolvimento durante esse 

período. Em outras palavras, em certa medida tendo ascendido ao poder promovendo-se críticas 

ou rebatendo os modelos de gestão anteriores, os governos de esquerda e centro-esquerda que 

emergiram foram capazes de promover um efetivo processo de desenvolvimento? Ainda que 

de maneira original nosso objetivo de análise fosse a América do Sul de forma geral e a nova 

diretriz política enquanto promotora ou não de um efetivo processo de desenvolvimento, a cada 

momento nos pareceu se afastar permanentemente de qualquer pretensão científica um trabalho 

cuja orientação se baseasse numa análise de escopo tão elevado. Tivemos assim que nos limitar, 

em outros termos, foi necessário eleger algum país ou um conjunto limitado deles para 

operacionalizar nossa investida, sem o qual correríamos o risco permanente de fugir de uma 

análise minimamente rigorosa, ainda que a nosso contragosto. E assim fizemos. Escolhemos a 

Bolívia e o governo Morales como objeto de estudo. Por quê? O motivo se relaciona às 

observações iniciais de êxito neste processo. Nos pareceu se desvelar um processo de 

desenvolvimento substancialmente interessante neste país tão pouco discutido e sequer citado 

seja na academia ou nos grandes meios de comunicação. Processo de desenvolvimento que 

parece não se resumir aos aspectos meramente econômicos tradicionais, mas que se 

correlaciona a uma lógica de constituição de direitos e cidadania mais ampla. O segundo motivo 
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que nos leva a promover esse trabalho é exatamente a limitadíssima discussão desenvolvida 

pelos grandes veículos de comunicação, ao nosso ver parca e indubitavelmente intencional. 

Acreditamos que se constitui como ponto chave para a manutenção de 

privilégios, interesses e a permanência de um projeto de país excludente e perversamente injusto 

a disseminação hodierna das fracassadas ou possíveis fracassadas experiências de governos de 

orientação popular ou que visem transformações social de relativa envergadura. Assim é que se 

ouve em doses quase diárias as crises de toda sorte que acometem a população venezuelana, 

mas raríssimas vezes se se manifesta algo sobre Uruguai, Chile, Bolívia, Equador etc., ou outros 

países da região, ao menos de maneira excepcional. Da mesma maneira as críticas ao governo 

de centro-esquerda que permaneceu no poder no Brasil desde 2002 até meados de 2016 se 

desenrolaram permanentemente, sem qualquer discussão ou exposição a respeito de possíveis 

êxitos sociais e econômicos, que se restringiram em grande medida à academia ou ao 

reconhecimento estrangeiro. Destarte, a partir do que foi exposto chegamos aos nossos 

objetivos gerais e aos específicos: 1) No que se refere aos objetivos gerais, avaliar o possível 

processo de desenvolvimento gestado pelo governo Morales e de seu partido, o MAS, a partir 

de 2006 até anos recentes. Nosso conceito de desenvolvimento se relaciona sobretudo à 

melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e da expansão da cidadania (SEN, 2010; 

CARVALHO, 2016; MARSHALL, 1967), em detrimento de uma concepção exclusivamente 

ligada às modificações estruturais e incrementos econômicos. Obviamente que o conceito de 

desenvolvimento serviu a explicações profundamente variadas e foi utilizado em larga escala 

tanto por economistas, numa lógica profundamente alinhada ao incremento da produtividade, 

às mudanças estruturais na economia, ao crescimento do PIB per capita, à industrialização etc. 

(FURTADO, 2009; BRESSER-PEREIRA, 2006), quanto atualmente é capaz de abarcar uma 

série de conceitos que se relacionam de maneira tenaz a direitos mais amplos, como o potencial 

de participar de eleições, usufruir de direitos civis, desfrutar de direitos sociais e direito ao bem-

estar. Nos aproximamos mais da expressão de desenvolvimento relacionada a esse segundo 

campo; ainda que de acordo com Sen (2010), em nenhum momento se nega a necessidade de 

aumento da produtividade, do crescimento ou de objetivos relacionados ao aumento da 

quantidade de bens e serviços à disposição de uma coletividade. Porém, para além desses 

critérios meramente economicistas, há que se pensar em questões relacionadas à distribuição 

mais equitativa dessas mesmas benesses, em como os vários grupos ou classes sociais usufruem 

dos frutos da produção social, ou mesmo direitos que não estão relacionados exclusivamente 

ao aumento da produtividade, como direito ao voto, ao livre debate político e de organização, 

à liberdade de expressão, ao usufruto de uma educação libertadora, o potencial de viver uma 
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vida longeva, desfrutar de cuidados médicos essenciais etc. Em síntese, vemos a riqueza e o 

crescimento econômico como um meio para a promoção do desenvolvimento, e não um fim em 

si mesmo (SEN, 2010; MALUF, 2000; FIGUEIREDO 2011). 

 2) Como objetivo específico, levaremos a cabo uma avaliação, a partir de dados 

provenientes de organismos internacionais, como a CEPAL e o Banco Mundial, cujo objetivo 

é a verificação das expansões das liberdades instrumentais denominadas facilidades 

econômicas e oportunidades sociais nos governos Evo Morales. As liberdades instrumentais 

ou liberdades meio são aquelas liberdades que não apenas contribuem eficazmente para as 

liberdades reais e concretas das pessoas, mas corroboram para a expansão de outros tipos de 

liberdades, nunca relação de complementariedade. Em outros termos, a expansão das 

facilidades econômicas não é importante apenas porque aumenta a quantidade de riqueza 

disponível para uma coletividade, ampliando a capacidade de usufruto de bens e serviços 

essenciais à população, mas porque também contribui para a expansão das oportunidades 

sociais e da segurança protetora (outras duas liberdades instrumentais), uma vez que 

incrementa as receitas públicas e pode abrir mais espaço fiscal ao dispêndio social. Assim, se 

compreendemos corretamente, são liberdades essenciais na constituição de logros sociais 

relevantes. Poderíamos citar e discutir as outras três liberdades instrumentais expostas por Sen: 

segurança protetora, liberdades políticas e transparência, em especial seria de enorme valia a 

discussão das duas primeiras, porém, pela limitação temporal do presente trabalho, apenas 

levaremos a cabo a discussão referente às duas liberdades instrumentais supracitadas.  

 

 

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Utilizando a distinção estabelecida por Lakatos e Marconi (1992, 2003) entre 

método e métodos, ou métodos de abordagem e métodos de procedimento, os primeiros itens 

representando as operações lógicas e mentais mais abstratas e sua relação com a realidade e os 

segundos os procedimentos mais próximos das “etapas concretas da investigação”, propõe-se: 

1)No que se refere a ideia de método ou metodologia de abordagem, seguiremos as propostas 

estabelecidas por Karl Popper, numa relação hipotético-dedutiva, pois estas estabelecem a 

presença constante de lacunas e problemas no conhecimento e nas expectativas humanas; 

problemas e lacunas que poderiam ser superadas através da construção de explicações, 

hipóteses, teorias, soluções e conjecturas e na eliminação de erros, mediante um processo de 
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verificação e “testagem”. As teorias e hipóteses poderiam ser somente “corroboradas”, mas 

nunca validadas, pois esse nível de conhecimento dependeria de todos os casos positivos de 

verificação, seja do presente, passado e futuro, constituindo, portanto, uma utopia. 2)Do ponto 

de vista da metodologia procedimental, intentar-se-á desenvolver algo mais próximo de um 

estudo de caso boliviano,  analisando as relações, a possibilidade e a responsabilidade que as 

políticas do governo MAS iniciado em 2006 possuíram sobre os prováveis bons índices 

econômicos e sociais verificados no período e se de fato houve um processo de expansão de 

liberdades ou superação de privações de liberdades, em outros termos, se houve um efetivo 

processo de desenvolvimento nos termos de Amartya Sen (2010), sobretudo na sua 

conceitualização de formas de liberdades instrumentais. Além da utilização de algo mais 

próximo de um estudo de caso, também será levado em conta o método estatístico, no sentido 

de que se fará uso de dados estatísticos, tabelas, gráficos e conteúdos numéricos e quantitativos 

para a avaliação de nosso objetivo central. 3)No que se refere às técnicas de pesquisa, a parte 

mais pragmática do processo da análise científica, vamos nos restringir à documentação 

indireta, isto é, vamos nos restringir a uma análise teóricas das fontes. Não se intentará aqui 

uma pesquisa etnográfica ou se promoverá entrevistas com atores ou segmentos da sociedade 

boliviana. Faremos uso fontes primárias (documentais) e secundárias (bibliográficas). As 

primárias serão sobretudo o conjunto de dados fornecidos por organismos e instituições 

internacionais, tais como a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) e 

Banco Mundial. Em relação às fontes secundárias, se fará uso de vários artigos científicos, 

livros e obras que tratam da temática requerida e do governo Morales. 

 

 

1.2 REFERENCIAL TÉORICO 

 

 

Serão utilizados aqui um amplo leque de autores que lidaram com questões 

específicas acerca da introjeção das políticas neoliberais na América Latina e de todo o contexto 

político, social e econômico que se erige a partir dos anos 2000 na região e especificamente na 

Bolívia. Entre os de maior valia para o trabalho, estão:  SAAVEDRA, G. F.; ÁLVAREZ, G. 

C.; CLAURE, M.T.Z. (2014); AYERBE (2008; 2011); GIL (2008); CUNHA FILHO (2014); 

MAYORGA (2017); MONASTERIOS (2015); REIS (2013), CEPPI (2016); CARVALHO 

(2008), MORALES (2009) e SEN A.; KLIKSBERG  B. (2000). Entre esse conjunto de autores 
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se destacam cientistas sociais, economistas e internacionalistas. No que se refere à discussão 

em relação ao conceito de desenvolvimento elencado valemo-nos de autores como Amartya 

Sen (2010), Maluf (2000), Daniela Figueiredo (2011) e Celso Furtado (1996; 2009). 

Contaremos também com dados provenientes de instituições internacionais como Banco 

Mundial e CEPAL.  
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2. NEOLIBERALISMO, A DEFINIÇÃO DO CONCEITO, ASCENSÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DO NOVO PARADIGMA  

 

 

2.1 DEFINIÇÃO DO CONCEITO  

 

 

De acordo com o Novíssimo dicionário de Economia (SANDRONI, 1999), o 

neoliberalismo representaria a tentativa de adaptação dos conceitos do liberalismo econômico 

à realidade do capitalismo moderno. Assim como a escola liberal clássica, concebem a vida 

econômica como regida por uma ordem natural formada pelas livres decisões individuais cujo 

elemento primordial seria o mecanismo de preços. Porém, defenderiam o disciplinamento do 

mercado, não para limitá-lo, mas para garantir-lhe a sobrevivência, pois diferente dos antigos 

liberais, não acreditariam na autodisciplina espontânea do sistema. Assim, seria necessário 

assegurar estabilidade financeira e monetária para garantir o funcionamento do sistema de 

preços. Também seria essencial combater o excesso de livre concorrência e promover mercados 

concorrenciais como o Mercado Comum Europeu. Alguns teóricos defenderiam leis antitruste 

e o combate aos grandes monopólios.  Hodiernamente o termo é aplicado àqueles que 

defendem a livre atuação das forças do mercado, o fim do intervencionismo estatal, a 

privatização de empresas públicas, a abertura econômica e sua integração mais intensa e 

até mesmo a privatização de alguns serviços públicos essenciais.   

Laura Tavares Soares (2000, p.14), analisando o caso da América Latina, 

qualifica o ajuste estrutural e o chamado “Consenso de Washington” como as políticas que 

tenderiam a desencadear mudanças através de modelos “liberalizantes, privatizantes e de 

mercado”. No médio prazo os objetivos seriam a transformação das exportações no motor do 

crescimento, a redução das regulamentações estatais, a liberalização do comércio, a 

concentração do investimento no setor privado, a compressão da presença do setor público e a 

garantia de um jogo de preços sem distorções. Assim: “Por trás de todas essas medidas está a 

ideia central de que é o livre jogo das forças de mercado, sem nenhuma interferência, o que 

levaria a uma melhor utilização dos fatores produtivos em benefício de toda a coletividade” 

(SOARES, 2000, p.15). Além disso, estaria embutido neste conceito a ideia de uma grande 

neutralidade na distribuição racional dos recursos, obviamente sempre por meio da livre força 

dos mercados. 
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Ainda que as definições acima nos sirvam como uma primeira aproximação e se 

posicionem próximas daquela que pretenderemos utilizar como fundamento deste trabalho, 

citemos a conceitualização de David Harvey na íntegra (2011, p.12) e a que se constituirá como 

a base da presente discussão: “O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas 

político-econômicas que propõe que o bem estar humano pode ser melhor promovido 

liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma 

estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos de propriedade privada, livres 

mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura 

institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade 

e integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa, 

da polícia e legais requeridas para garantir direitos de propriedade individuais e para assegurar, 

se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos mercados.” Além disso, se não 

existirem mercados em áreas não convencionais, como água, terra, segurança, saúde ou 

poluição, estes deveriam ser criados (se necessário pela ação do próprio Estado). Mas o Estado 

não deveria imiscuir-se além dessas tarefas; elas devem ser mantidas num patamar mínimo, 

porque, segundo a teoria, o Estado não possuiria a capacidade de avaliar corretamente os sinais 

do mercado (os preços) e o mesmo estaria fadado à representação de interesses próprios de 

grupos específicos, distorcendo as intervenções públicas.  

Mas não só isso, o constructo neoliberal envolveu, também, processos mais 

subjetivos, novos modelos de relações sociais e de divisões do trabalho, distintas formas de 

promoção do bem-estar, dos modos de vida e pensamento, inclusive transformações profundas 

nos “hábitos do coração” (HARVEY, 2011, p.13). Compreende-se perfeitamente essas 

mudanças não puramente institucionais ou de caráter político-econômico, levando-se em conta 

que a ética do mercado passa a assumir uma postura profundamente norteadora em todas as 

instâncias da vida, isto é, um guia para toda ação humana. O mercado passa a ser o grande 

referencial para o bem social; quanto maior o alcance e a frequência dessas relações 

mercadológicas, maior seria a chance de maximizá-lo.  

 

 

2.2 TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS DO CAPITALISMO E A CRISE DO 

LIBERALISMO EMBUTIDO 
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O consenso neoliberal ou o processo de transformação de um conjunto teórico e 

prático não dominante em ortodoxia econômica e política nos países avançados ou em 

desenvolvimento a partir dos anos 1970 e 1980 é de suma importância no presente trabalho e 

parte essencial nas análises que se seguem. Desse modo, intentaremos tecer um panorama 

histórico deste processo nos baseando, principalmente, em autores como David Harvey (2011), 

Eric Hobsbawm (1995), Laura Tavares Soares (2000), Gustavo F. Saavendra, Gonzalo C. 

Álvarez, María T. Z. Claure (2014) e Tomas Piketty (2014). 

 A consolidação do paradigma neoliberal, de acordo com Harvey (2011), não se 

referendou de modo natural, linear ou automático, como por vezes se imagina, mas está 

sistematicamente alinhada a uma miríade de ações, práticas, mobilizações e imposições 

deliberadas de determinados grupos sociais, setores intelectuais, constructos midiáticos e do 

poder público (na maioria das vezes alinhada a interesses privados) elegido dentre um conjunto 

de possibilidades disponíveis (ou talvez não tão disponíveis assim, se se vislumbra a prática 

neoliberal a partir da necessidade e interesse de consolidação e restauração do poder de classe, 

como será explicado adiante). Além disso, para Hobsbawm (1995), Soares (2000), Harvey 

(2011) e Saavedra, Álvarez e Claure (2014) a ascensão e cristalização do novo paradigma se 

correlaciona de maneira decisiva com a crise do antigo modelo de acumulação capitalista ou 

organização do Estado e economia dos países centrais, momento em que os princípios básicos 

desses Estados, isto é, modelos econômicos altamente influenciados pela ação pública, com 

processos de desenvolvimento e industrialização coordenados, administrados ou gestados pelo 

poder público, crescente valorização salarial, criação maciça de demanda interna, consolidação 

de Estados de bem-estar social e políticas fiscais e monetárias de matriz keynesianas, pareciam 

não mais responder positivamente ao processo de crise mundial aberto em meados dos anos 

1970, em especial após 1973.  

O contexto pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo no cenário europeu, valida 

como modelos de Estados dominantes as socialdemocracias, as democracias-cristãs e de 

maneira mais ampla, formas dirigistas de Estado (HARVEY, 2011). No Japão, há a constituição 

de um modelo burocrático, altamente centralizado, incumbido de promover a reconstrução do 

país. Nos EUA, vislumbra-se o predomínio de uma forma liberal de Estado alicerçada nas 

premissas do New Deal, o que significava em termos gerais políticas fiscais e monetárias 

keynesianas. Segundo Harvey (2011) e Saavedra, Álvarez e Claure (2014), o que esses Estados 

possuíam em comum era a aceitação de que se deveria buscar o bem-estar de seus cidadãos, o 

crescimento econômico e o enfoque na obtenção do pleno emprego. Além disso, o poder do 

Estado deveria situar-se ao lado dos poderes de mercado e substituí-lo quando necessário. Com 
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o objetivo de atingir tais fins, fez-se uso, principalmente, de políticas monetárias e fiscais de 

matriz keynesianas. Se instaura também um compromisso de classe entre capital e trabalho 

como o principal garantidor da paz e tranquilidade interna das nações (HOBSBAWN, 1995). 

Não foi atípico nesses modelos, a posse pelo Estado de setores chave da economia, como do 

carvão, do aço e automóveis na Grã-Bretanha, França e Itália.  Além do planejamento e 

liderança estatal e por vezes a posse de ativos de setores chave da economia, se estabelece um 

contexto de maior regulamentação e restrições políticas e sociais do capital. Harvey (2011) 

denomina esse modelo de “liberalismo embutido”. O liberalismo embutido e seu conjunto de 

práticas político-econômicas obtiveram excelentes resultados nos países de capitalismo 

avançado. Observou-se elevadíssimas taxas de crescimento durante os anos 1950 e 1960, na 

verdade taxas de crescimento e investimentos sem precedentes no mundo capitalista, sobretudo 

nos países centrais (HOBSBAWN, 1995). Nas palavras de Harvey (2011, p. 21):  

 

Nos países capitalistas avançados, a política redistributiva (incluindo algum grau de 

integração política do poder sindical da classe trabalhadora e apoio à negociação 

coletiva), os controles sobre a livre mobilidade do capital (algum grau de repressão 

financeira particularmente por meio de controle do capital), ampliação dos gastos 

públicos e a criação do Estado de bem-estar social, as intervenções ativas do Estado 

na economia, e algum grau de planejamento do desenvolvimento caminharam  lado a 

lado com taxas de crescimento relativamente elevadas. 

 

Se pode-se dizer que a Era de Ouro do século XX (HOBSBAWN, 1995), como 

se convencionou chamar o período que compreende o fim da Segunda Grande Guerra ao início 

dos anos 70 pertenceu essencialmente aos países desenvolvidos, não se pode pensar que não 

houve avanços em outras partes do mundo. Na América Latina durante a década de 1950 e 60 

a produção per capita de alimentos aumentou pouco menos de 1% ao ano, pouco abaixo do 

incremento dos países desenvolvidos. No mundo pobre de forma geral, vislumbrou-se um 

aumento ainda mais expressivo de alimentos, superando a média de crescimento dos países 

desenvolvidos no mesmo período observado. O número de latino-americanos mais que 

duplicou durante os 35 anos pós-década de 1950, assim como de asiáticos e africanos; além 

disso, pode-se dizer que não houve fome endêmica até meados da década de 70 e 80, a não ser 

em casos excepcionais de erro político ou conflitos localizados. O terceiro mundo, de modo 

geral, dependeu menos da produção agrícola para financiar suas importações, o que demonstra 

a expansão industrial do período (HOBSBAWN, 1995). O mundo como um todo passou a 

produzir uma quantidade surpreendentemente maior de manufaturas, cerca de quatro vezes 
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mais no início dos anos 70 do que havia feito em princípios da década de 1950 (HOBSBAWN, 

1995). O comércio desses produtos também se ampliou de forma drástica, aumentando em mais 

de dez vezes no mesmo período observado. Entre 1945 e 1970 o PIB per capita dos países 

industrializados aumentou cerca de 2,9% ao ano, o dobro do que havia crescido entre 1870-

1913 (SAAVEDRA, ÁLVAREZ e CLAURE, 2014). Alguns países ocidentais passaram por 

consistentes revoluções industriais, como Espanha e Finlândia; países da órbita socialista 

também galgaram expressivas transformações industriais e esse processo também inclui os 

países do terceiro mundo. Com raras exceções, a indústria se disseminou pelo mundo, tornou 

alguns países menos dependente da agricultura, em especial na África subsaariana e na América 

Latina (HOBSBAWN, 1995). 

Por algumas décadas, os velhos problemas do capitalismo (nos países 

desenvolvidos obviamente), como desemprego, desigualdade social, instabilidade, pareciam 

próximas de uma solução. Crescentes lucros e crescimento econômico elevado, somado às 

políticas de valorização salarial e a um Estado de bem-estar social haviam transformado 

consistentemente a vida da maior parte dos habitantes desses países. Produtos e serviços que 

eram restritos a uma pequena porcentagem dos cidadãos se tornaram massificados. Uma 

quantidade significava de pessoas nesses países passara a viver melhor ou como apenas uma 

pequena elite havia vivido tempos atrás. 

Além de outros fatores, como a globalização e a internacionalização da 

economia (que viabilizaram uma divisão internacional do trabalho mais racionalizada e 

sofisticada), o desenvolvimento e expansão tecnológica (mesmo que em algumas vezes de uma 

tecnologia em uso há muito tempo) e o receio do avanço comunista, não se pode compreender 

o período de prosperidade e transformações sociais no pós-guerra sem levar em conta as 

mudanças nas orientações e paradigmas econômicos. A Era de Ouro não é plenamente 

explicada sem fazer referência ao novo modelo disseminado no período: uma economia de tipo 

mista, no qual o controle estatal, planejamento público e administração econômica se tornaram 

o novo eixo a ser seguido (HOBSBAWN, 1995). O velho liberalismo dos anos de crise, o 

laissez-faire irrestrito era recorrentemente rejeitado, até mesmo nos países com profunda 

tradição ou ação no campo do livre mercado. Os maiores sucessos econômico dos países 

capitalistas no pós-guerra não podem ser explicados sem que se leve em conta esse novo 

modelo; França, Espanha, Japão, Coréia do Sul e Cingapura exemplificam a industrialização 

orientada, sustentada, planejada e até mesmo administrada pelo governo. De acordo com 

Saavedra, Álvarez e Claure (2014), o novo sistema econômico internacional, baseado nas ideias 

de John Maynard Keynes e Harry Dexter White buscava o progresso econômico e a disciplina 
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através da liberalização comercial que promoveria o intercâmbio entre as nações, mas sem 

descuidar do atendimento das necessidades econômicas e sociais da população mediante ações 

dos Estados. A política econômica internacional deveria se subordinar aos objetivos da política 

doméstica: pleno emprego, crescimento econômico, equidade, seguridade e um Estado de bem-

estar, e não ao contrário.  

No entanto, esse mundo que por alguns momentos pareceu à beira de concluir a 

velha disputa entre capital e trabalho (obviamente não para aqueles países com regimes 

autoritários, ditaduras ou com economia em vias de desenvolvimento) começou a ruir. Em 1971 

o sistema financeiro internacional de Bretton Woods, que havia vinculado o valor do dólar ao 

ouro, com o objetivo de propiciar estabilidade ao sistema, deixou de sê-lo. Em 1973, a 

Organização do Países Exportadores de Petróleo (OPEP) quadruplicou o preço desse produto, 

no que ficou conhecida como a crise da OPEP, gerando um processo inflacionário e uma 

profunda recessão nos países desenvolvidos entre 1973 – 1975 (SAAVEDRA, ÁLVAREZ e 

CLAURE, 2014); o barril que havia custado 2,53 dólares nos anos iniciais da década de 1970, 

passara a custar 41 dólares no final dos anos 80 (HOBSBAWN, 1995). Os anos 70 e 80 ainda 

foram marcados pelo incremento da dívida dos países em vias de desenvolvimento; a liquidez 

do período e a grande entrada de Petrodólares no mercado internacional facilitaram a obtenção 

de crédito por esses países em bancos ao redor do mundo. No início dos anos 80 a América 

Latina devia a bancos norte-americanos, europeus e japoneses. 

 Destarte, apesar do substancial êxito observado durante os anos 1950 e 1960, 

no período conhecido como os “Trinta Anos Gloriosos” (PIKETTY, 2014) ou “Os Anos 

Dourados” (HOBSBAWM, 1995), perto do final desta última década o modelo passar a dar 

sinais de desgaste. De acordo com Harvey (2011), há mostras de um processo de crise na 

acumulação por toda parte. Desemprego, estagnação e inflação se agregam para denominar o 

que ficaria conhecido como “estagflação”, que duraria boa parte dos anos 1970. As respostas 

keynesianas tradicionais, que haviam funcionado nos últimos trinta anos e se convertido na 

nova ortodoxia econômica pareciam não mais funcionar. Alguns Estados ainda são acometidos 

por agudas crises fiscais e em 1975 a Grã-Bretanha precisou recorrer, inclusive, a empréstimos 

do Fundo Monetário Internacional. Para Hobsbawm (1995), esse novo contexto de crise não 

poderia ser explicado unicamente pelos aumentos expressivos dos valores dos combustíveis 

fósseis patrocinados pela OPEP, incorrendo-se num perigoso simplismo absoluto. Mesmo após 

o retorno a preços convenientes, os níveis de crescimento, investimento e bem-estar social 

permaneceram aquém daqueles observados entre os 25 anos do fim da Segunda Grande Guerra 

e do início dos anos 1970. Deve-se levar em conta amplos processos de transformação na 
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própria estrutura do capitalismo; transformações arrasadoras que modificariam de forma 

indelével o antigo modelo. É essencial não olvidar dois elementos centrais deste processo: a 

explosão tecnológica, que alterou profundamente a lógica do emprego, o que ainda na Era de 

Ouro não fora capaz de ocasionar grandes distúrbios e nem passível de ser avaliado como um 

problema de enorme envergadura, sobretudo pelo maciço crescimento econômico e produtivo 

do período, ainda que o incremento tecnológico brutal tenha raízes neste período. O segundo 

elemento de destaque aqui é o crescimento formidável da transnacionalização e 

internacionalização econômica, que solapava a capacidade de gestão do Estado-nação, que fora 

tão decisivo e central na Era de Ouro (HOBSBAWN, 1995; SOARES, 2000). Assim, parecia 

se aventurar um contexto permanentemente novo, no qual as ações do Estado-nação estariam 

comprometidas de uma maneira distinta das décadas precedentes (HOBSBAWN, 1995; 

SOARES, 2000) e que ainda hoje transbordam todo um conjunto de decorrências práticas no 

campo político-econômico.  

Imersos num contexto de crise, quais as possíveis soluções para o 

restabelecimento do crescimento, do emprego e a acumulação de capitais? Alguns países 

pareciam tencionar para uma saída à esquerda, com estratégias corporativistas e experiências 

inovadoras em relação aos modelos de governança. A esquerda teria congregado considerável 

poder em alguns países como Portugal, Espanha, França, Reino Unido, assim como nos países 

escandinavos; ainda que em última instância pareciam não poder oferecer alternativas muito 

além da perspectiva socialdemocrata e corporativistas tradicionais, por vezes reprimindo pautas 

de seus próprios eleitores tradicionais assim que certa dose de pragmatismo parecia justificá-

la. A tensão polariza o cenário político, formalizando de um lado aqueles grupos ávidos por 

pautas desregulamentadoras, abertura comercial e maiores liberdades corporativas e àqueles 

manifestos defensores da socialdemocracia e do planejamento centralizado. Aliando-se a um 

contexto de insatisfações crescentes e a possível união de movimentos trabalhistas com 

movimentos sociais urbanos no mundo capitalista desenvolvido, se figurava no horizonte como 

possibilidade mais ou menos concreta alternativas de cunho socialistas em detrimento dos 

pactos entre capital e trabalho ou social democratas vigente no pós-Segunda Guerra (HARVEY, 

2011). Partidos socialistas e comunistas pareciam ganhar terreno no cenário europeu do 

período, além de mobilizações populares por reformas e intervenção estatal crescentes. Se de 

um lado decorre a possibilidade (mais ou menos) efetiva de subversão da ordem capitalista 

vigente e uma séria ameaça aos interesses das elites desses países, no que Harvey (2011) 

conclama de ameaça política, há do ponto de vista mais pragmático e momentâneo, outra 

tensão em jogo: uma ameaça econômica imediata. 
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 Em última instância, ao longo do século XX e principalmente após a Grande 

Depressão e Segunda Guerra Mundial, é notório o processo de redução de disparidades 

econômicas e redução da concentração de renda pelas elites tradicionais (PIKETTY, 2014; 

HARVEY, 2011); de uma apropriação de renda ao redor de 16% da renda nacional pelo 

centésimo (1% mais rico) superior nos EUA anteriormente à Segunda Grande Guerra, para 8% 

após esse conflito; na Inglaterra e em muitos outros países europeus esse processo é bastante 

semelhante, como será discutido posteriormente (PEKETTY, 2014). Mesmo com a redução à 

metade da parcela de renda abocanhada pelos grupos dominantes nos EUA e nos países 

desenvolvidos da Europa, era possível manter um pacto de classe consistente devido aos amplos 

crescimentos econômicos vislumbrados no período (HARVEY, 2008; HOBSBAWN, 1995). 

Apesar de menor, o bolo continuava crescendo em ritmo acelerado e possibilitava a conciliação 

de interesses essencialmente conflitantes; no entanto, a partir da estagnação e da suspensão do 

processo de ampliação do produto, esse pacto parece se fragilizar. No mesmo sentido, a posse 

de ativos (riqueza) pelos 1% mais ricos nos EUA, a despeito da redução da apropriação da 

renda, manteve-se substancialmente elevada durante os quase trinta anos pós-Segunda Guerra 

(ao redor de 40% da riqueza total), não tendo se alterado de forma profunda ao longo do século 

XX, quando sofre profundo declínio a partir dos anos 1970, se convertendo em algo em torno 

de 20-25% da riqueza total (declínio que parece estar relacionado à queda de preços dos ativos 

imobiliários, ações e poupanças) (HARVEY, 2011). Do ponto de vista das elites, era necessário 

agir com amplo vigor caso desejassem assegurar-se no poder e garantir seus privilégios, e assim 

o fizeram.  

 

 

2.3 CRIAÇÃO DO CONSENTIMENTO IDEOLÓGICO NEOLIBERAL NOS ESTADOS 

UNIDOS E INGLATERRA 

 

 

A ascensão de Estados neoliberais, como No Chile e Na Argentina nos anos 

1970, patrocinados pelas elites locais e pelo governo norte-americano através de sanguinários 

golpes de Estado, que promoveram amplos processos de privatização e desbaratamento dos 

poderes sociais e do trabalho, não poderia ser repetida nos países do capitalismo central. Seria 

necessário a construção de um consenso com amplas bases populares (a fim de ganhar as 

eleições). Como fazê-lo? Dificilmente seria possível arregimentar um maciço consenso popular 

afirmando-se a necessidade de restauração/ampliação ou reconfiguração de um poder de classe. 
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Obviamente que as resistências seriam imediatas. Seria indispensável a produção ou 

reconfiguração de mecanismos ideológicos mais sofisticados. De acordo com Harvey (2011), 

os canais de criação desse novo consenso foram marcados pela diversidade e principalmente 

pela extrema eficácia (ainda que em alguns países os êxitos nesse processo tenha sido limitado 

ou até mesmo malogrado), a ponto de delegar uma herança quase irremovível dessas políticas, 

até mesmo para aqueles que, teoricamente, como os partidos democrata norte-americanos ou o 

trabalhista britânico deveriam, ao menos em grande parte, reduzi-la.  

Utilizando-se da distinção formulada por Gramsci, entre senso comum e bom 

senso, o primeiro conceito vinculado às formas de sentir e apreender a realidade através de 

constructos culturais e processos de socialização de experiências de longa data, que “ficam 

raízes em tradições nacionais ou regionais” e que criam consenso, e o segundo como a 

capacidade de apreensão e engajamento crítico da realidade, Harvey (2011) abre espaço de 

modo brilhante ao papel das construções socioculturais para o entendimento da mobilidade e 

constituição do poder político-econômico, tanto naquele momento como hodiernamente. 

Valores tradicionais ou caros a uma civilização, elementos ligados à religiosidade, ao 

nacionalismo, papeis sexuais, potenciais inimigos internos ou externos ou conceitos chave 

como liberdade etc., podem servir de pano de fundo através do qual se inebria um conjunto de 

problemas ou questões profundamente superiores. Além disso, pode-se evocar tais valores a 

fim de alcançar objetivos bastante desvinculados dos reais interesses populares ou ao menos de 

grande parte do eleitorado. Ações imperialistas e belicosas norte-americanas parecem ser 

legitimadas popularmente evocando-se a ideia de liberdade, gerando quase um salvo conduto a 

qualquer investida potencial, por exemplo. Não foram poucas e nem serão as últimas vezes no 

mundo em que a base material e a agenda socioeconômica de uma figura ou grupo político 

contradiz profundamente suas bases eleitorais, aliando-se sobretudo por ideias mais ou menos 

fragmentárias, construções ideológicas, aspectos culturais enraizados, preconceitos ou 

ressentimentos de determinados estratos sociais etc.  

Destarte, seria necessário e contundente explorar conceitos e valores legítimos 

de um povo ou período histórico a fim de contribuir para a consolidação de um amplo consenso 

de bases populares. A eclosão de protestos ao redor do mundo nos anos 1960 e sobretudo em 

1968 trazia em seu bojo duas questões difíceis de conciliar e uma delas profundamente passível 

de ser incorporada pelos defensores do livre mercado. Se de um lado encampava-se luta por 

pautas relacionadas à justiça social, igualdade e limitação do poder das grandes corporações, 

por outro também se conclamava por maiores liberdades individuais: limitação de restrições 

parentais, burocráticas, educacionais, questionamentos sexuais e interferência do Estado etc. 
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Ainda que naquele momento a luta por liberdades individuais, operando críticas a um Estado 

interventor e por vezes opressivo (tomando-se a guerra do Vietnã como ponto alto) aliava-se à 

crítica ao poder das grandes corporações, ao modelo capitalista vigente, à economia de mercado 

e a um modelo ambientalmente destrutivo, seria legítimo ou ao menos necessário depurá-la 

destes caracteres críticos e convertê-la tão somente numa chamada às liberdades individuais, às 

novas experiências, enfim, à limitação de toda e qualquer forma de tolhimento individuais 

(HARVEY, 2011). E isso se acoplava perfeitamente à ideologia neoliberal. Um consumismo 

ilimitado, não apenas de produtos, mas de escolhas culturais, liberdades de expressão e 

vivências distintas poderia ser fomentado em detrimento e de modo antagônico a ideia de um 

possível Estado opressivo, demasiadamente interventor e regulatório. O impulso pós-moderno 

se acoplava perfeitamente bem ao constructo e às necessidades neoliberais. Nas palavras de 

Harvey (2011, p. 52):  

 

“Para quase todos os envolvidos no movimento de 1968, o Estado intrusivo era o 

inimigo e tinha de ser reformado. Quanto a isso, os neoliberais concordavam 

facilmente. Mas as corporações capitalistas, os negócios e o sistema de mercado 

também eram considerados inimigos vitais que precisavam de alterações, se não de 

uma transformação revolucionária, o que representava uma ameaça para o poder da 

classe capitalista. Tomando ideias de liberdade individual e virando-os contra as 

práticas intervencionistas e regulatórias do Estado, os interesses da classe capitalista 

podiam alimentar a esperança de proteger e mesmo restaurar sua posição. O 

neoliberalismo era bem adequado a essa tarefa ideológica, precisando porém da 

sustentação de uma estratégia prática que enfatizasse a liberdade de escolha do 

consumidor, não só quanto a produtos particulares, mas também quanto a estilos de 

vida, formas de expressão e uma ampla gama de práticas culturais. A neoliberalização 

precisava, política e economicamente, da construção de uma cultura populista 

neoliberal [...]. Foi esse o desafio que as corporações e as elites de classe puseram a 

aprimorar nos anos.” 

 

Assim, de acordo com o antropólogo e geógrafo norte-americano, é a partir do 

início dos anos 1970 que as elites norte-americanas encamparão, com vigor decisivo, uma 

batalha ideológica e intelectual sem precedentes. Ainda que seja difícil avaliar qual o papel 

efetivo desse movimento para a consolidação do neoliberalismo como modelo ortodoxo, é 

essencial debate-lo a fim de gerar um entendimento holístico da questão. Nas palavras do 

próprio Hayek, seria necessário ao menos uma geração para vencer essa disputa, não apenas 

contra o marxismo, mas também contra formas de planejamento estatal e o intervencionismo 

keynesiano. Segundo Blyth (apud HARVEY, 2011), a partir daquele momento, os homens de 

negócio haviam de fato aprendido a gastar seu dinheiro como classe social. Harvey (2011) cita 

um memorando confidencial de 1971, emitido por um futuro membro da suprema corte norte-

americana, Lewis Powell, à Câmara de Comércio, cujo fundamento seria a necessidade de 
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operacionalizar a vitória contra aqueles que de alguma forma se posicionavam contrários ao 

sistema econômico de livre mercado norte-americano. Em suas palavras, as críticas haviam ido 

longe demais e chegara definitivamente “[...]o momento de o saber, a engenhosidade e os 

recursos dos negócios americanos serem mobilizados contra aqueles que o destruiriam” (apud 

HARVEY, 2011, p.52). A ação individual não mais seria suficiente, era necessário conjurar e 

angariar apoio de maneira inovadora; “a força residiria na organização, planejamento e na 

imposição meticulosas de longo prazo” (HARVEY,  2011, p.52), numa escala de financiamento 

que só poderia ser obtida com o esforço coletivo e na aquisição de poder político alcançável 

através da união e organizações em escala nacional. O número de empresas que comporiam a 

Câmera de comércio saltara de 60 mil membros em 1972 para mais de 250 mil uma década 

mais tarde. Associada à Federação Nacional das Indústrias (National of Manufacterers), a 

Câmara de Comércio teria congregado um monumental “conjunto de recursos para fazer lobby 

junto ao Congresso e promover pesquisas” (HARVEY, 2011, p.53). No mesmo ano surgiria a 

Mesa-Redonda de Negócios (Business Roundtable), instituição responsável por congregar 

CEOs cuja essência seria “a busca ativa de poder político para as corporações [...] tornando-se 

mais tarde a base de uma ação coletiva favorável aos negócios” (HARVEY, 2011, p.53). As 

corporações aqui envolvidas deteriam metade do PIB nacional em 1970 e gastariam cerca de 

900 milhões de dólares por ano em “questões políticas” (soma não corrigida pela inflação, ou 

seja, muito acima dos valores atuais). Ainda de acordo com Harvey (2011), vários bancos de 

ideias (think tanks) teriam sido formados com o apoio corporativo, entre elas a Heritage 

Foundation, Hoover Institute, o Center for the Study of American Business (Centro de Estudos 

dos Negócios Americanos), o American Enterprise Institute (Instituto das Empresas 

Americanas) e a National Bureau of Economics Research – NBER (Agência Nacional de 

Pesquisas Econômicas) com o objetivo tanto de elaborar sólidas pesquisas empíricas e técnicas 

como construções político-filosóficas de amplo apoio às políticas neoliberais. A NBER 

desfrutaria ainda de enorme prestígio junto aos departamentos de economia e escolas de 

negócios de notáveis universidades americanas dedicadas à promoção de pesquisas científicas, 

ainda que “quase metade do financiamento da tão respeitada NBER tenha vindo das empresas 

líderes da lista Fortune 500” (HARVEY, 2011, p.53). Além disso, uma vultosa quantidade de 

livros e obras teriam sido financiadas por abastados e empresários, entre as mais notáveis 

“Anarchy State and Utopia (Estado anárquico e utopia) e uma versão televisionada do livro de 

Friedman Free to Choose (Liberdade de escolha).  

Na verdade, segundo Harvey (2011) e Hobsbawm (1995), as respostas para a 

crise nos modelos capitalistas vigentes e os possíveis perigos, do ponto de vista das elites, da 



30 
 

subversão da ordem estabelecida, há tempos estava sendo gestada. Pelo menos logo após a 

Segunda Guerra um grupo já se destacara em tal investida, ainda que naquele momento de 

limitada influência devido aos êxitos do modelos socialdemocratas. A Mont Pelerin Society, 

nome do spa suíço em que seus membros se encontraram pela primeira em 1947, congregava 

um pequeno e ávido grupo de intelectuais profundamente críticos em relação aos vários 

modelos de intervencionismo público, estamos nos referindo às teorias formuladas por John 

Maynard Keynes, densamente influentes a partir dos anos 30 ou por modelos teóricos de 

planejamento centralizado, mais próximas das formulações marxistas. O grupo que reunia entre 

seus quadros mais expressivos economistas como Milton Friedman, Ludwig von Mises e 

Friedrich von Hayek, além da própria auto categorização como liberais explicada pelos 

compromissos firmados em face “das ideias de liberdade pessoal” tradicionais, poderiam ser 

delineados como neoliberais pela adesão aos princípios do livre mercado formuladas pelos 

teóricos neoclássicos, entre eles, Alfred Marshall, Leon Walras e William Stanley (em 

substituição às formulações de Adam Smith e David Ricardo). 

 Entre as principais críticas da intervenção Estatal, estava a ideia de que as ações 

desta entidade estavam carregadas de tendenciosidades políticas, expressando interesses dos 

grupos envolvidos nas relações de poder em um dado contexto sociopolítico (grupos 

corporativos, sindicatos, grupos ambientais etc.). Reprovavam com veemência também a ideia 

de que o Estado pudesse investir e acumular capital de modo eficiente uma vez que as 

informações e o sinais disponíveis por esta entidade seriam inferiores àquelas que disporiam os 

mercados. No entanto, ainda que apoiados econômica e politicamente, o grupo, e de forma geral 

um movimento mais amplo das elites, sobretudo norte-americanas, desejosas de desvincular-se 

de qualquer modelo de economia mista, intervenção estatal e regulamentação, permaneceu à 

margem tanto no mundo político como acadêmico até os conturbados anos 1970.  

A ascensão e consolidação final do neoliberalismo como prática político-

econômica dominante no nível dos Estado capitalistas avançados, no entanto, ocorreria somente 

em 1979 com a vitória de Margareth Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos EUA nos 

anos 1980 (SOARES, 2000; HARVEY, 2011; HOBSBAWM, 1995). Antes seria necessário 

aprofundar a batalha no campo político, construir um amplo escopo de alianças e fortalecer a 

posição das corporações neste cenário. Convém tecer algumas breves palavras sobre esse 

processo nos EUA. Possivelmente o meio mais coerente de fazê-lo seria através da cooptação 

e/ou vinculação ao Partido Republicano; seria essencial dispor de uma ampla base social e isso 

seria obtido vivificando elementos culturais há muito arraigados, ressentimentos de classes 

médias e se avizinhar de setores e ou de ideologias religiosas. As legislações de 1971 teriam 
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facilitado esse processo na medida em que asseveraram as lógicas de financiamento de 

campanhas políticas; segundo Harvey (2011), além disso, teriam garantido a corrupção 

financeira da política; soma-se a isso as medidas implementadas pela Suprema Corte em 1976, 

que referendaram o direito das corporações doarem somas ilimitadas aos partidos políticos e a 

financiarem comitês de ação política, baseadas na garantia de direitos individuais à liberdade 

de expressão (inclusive às corporações). “Os comitês de ação política (CAPs) puderam desde 

então garantir o domínio financeiro de ambos os partidos [o Democrata e o Republicano] por 

interesses corporativos, comerciais e associações profissionais. Os CAPs corporativos, que em 

1974 eram 89, passaram a 1.467 por volta de 1982” (HARVEY, 2011, p.59). Ainda que 

financiassem os candidatos dos dois partidos que lhes assegurassem seus interesses, tenderam 

a apoiar candidatos à direita (HARVEY, 2011). A limitação de um teto de 5 mil dólares como 

doação máxima de cada comitê para cada candidato implicou ainda na necessidade de 

conjugarem forças e interesses no financiamento, agindo mais como classe do em detrimento 

de ações individualizadas. Ainda aqui, um outro elemento chama a atenção: a posição difusa e 

ambivalente do partido democrata, representante de setores bastante díspares, como mulheres, 

negros, operários, idosos, hispânicos, etc., embora, ao mesmo tempo, também fossem 

vulneráveis ao financiamento e interesses das elites tradicionais, podendo pouco mobilizar-se 

em uma agenda anticorporativa ou anticapitalista.  

Seria necessário também ampliar a base eleitoral, consolidando-se em amplos 

setores da sociedade, muitos dos quais ressentidos com as políticas do modelo de Estado liberal 

dominante no pós-Segunda Grande Guerra. Teria sido mais ou menos nessa época a busca do 

Partido Republicano pela aliança com a direita cristã. Poder-se-ia evocar, além dos cristãos, 

uma ampla base popular apelando ao nacionalismo cultural da classe média branca e 

rebuscando ressentimentos recônditos desse grupo, que vivia sob condições de insegurança 

econômica permanente e se sentia excluída dos benefícios sociais e das políticas de ação 

afirmativa gestadas pelo governo. A mobilização desse grupo poderia ainda ser alimentada, 

positivamente, por conceitos religiosos e pelo nacionalismo cultural e do ponto de vista 

negativo, pelo racismo, homofobia e antifeminismo implícitos ou até mesmo declarados. Em 

suas palavras, o problema não seria o capitalismo ou a flexibilização e a pulverização cultural, 

mas os liberais, que teriam usado excessivamente o poder do Estado para beneficiar grupos 

específicos (negros, mulheres, ambientalistas).  

 

“A partir de então, a aliança nada santa entre os grandes negócios e os cristãos 

conservadores, apoiada pelos neoconservadores, consolidou-se vigorosamente e 

acabou por erradicar todos os elementos liberais (que nos anos 1960 eram importantes 

e influentes) do Partido Republicano, em especial a partir de 1990, transformando-se 
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na força eleitoral direitistas relativamente homogênea da atualidade”. (HARVEY, 

2011, p. 60) 

 

 A lógica e a estrutura política que havia surgido era evidente. De um lado o 

Partido Republicano pôde mobilizar amplos recursos financeiros e consolidar uma ampla base 

popular que não seria representada econômica e/ou materialmente, mas que se alinhava à órbita 

do partido por motivações religiosas e culturais. E de outro o Partido Democrata que não 

poderia representar suas bases eleitorais tradicionais do ponto de vista material pelo receio de 

ofender os interesses da classe capitalista que lhe havia financiado substancialmente. Dado esse 

estado de coisas, a hegemonia política do Partido Republicano estaria garantida.  

Para concluir todo o processo de ascensão e consolidação neoliberal nos Estados 

Unidos, nos diz Edsall (apud HARVEY, 2011, p.64): “durante a década de 1970, o braço 

político do setor corporativo norte-americano promoveu uma das mais bem elaboras campanhas 

de busca de poder na história recente”. No início da década de 1980, “tinha alcançado um nível 

de influência e de alavancagem próxima dos anos dourados da década de 1920. E por volta de 

2000 os negócios tinham usado essa capacidade de alavancagem para restaurar sua parcela da 

riqueza e da renda nacionais a níveis que também não se viam desde os anos 1920 (HAVEY, 

2011, p.64). 

O caso inglês se distancia em alguns aspectos do caso americano e se 

correlaciona noutros. Em primeiro lugar não havia uma direita cristã que poderia ser 

mobilizada; segundo, o setor corporativo não estaria disposto a imiscuir-se tão abertamente no 

jogo político como na realidade norte-americana, ainda que o fizesse por meio de redes de 

classes e grupos de privilégio; em terceiro, na Inglaterra se consolidou de maneira muito mais 

aprofundada um Estado de bem-estar social, sequer aventado nos EUA, talvez, em grande 

medida, pela influência decisiva do Partido Trabalhista. Por outro lado, havia um conjunto de 

forças substantivamente críticas ao modelo de bem-estar social e do liberalismo embutido. 

Entre essas forças e grupos, pode-se pensar aqueles vinculados ao capital financeiro inglês, 

representados pela City de Londres, cujas políticas macroeconômicas ideais estariam em campo 

antagônico aos dos setores do produtivos, precipuamente em relação às políticas monetárias e 

cambiais. Em relação às primeiras políticas, a manipulação das taxas de juros em nível elevado 

prejudicava os interesses dos tomadores de empréstimos ligados à produção e tomada de crédito 

necessária à expansão do mercado doméstico. Em relação às políticas cambiais, uma libra forte 

enfraquecia a competitividade do setor industrial exportador, contribuindo para a crise do 

balanço de pagamentos que vigorou durante década de 1970. Assim:  
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“Surgiram contradições entre o liberalismo embutido instaurado domesticamente e o 

liberalismo de livre mercado do capital financeiro com base em Londres que ocupava 

no plano mundial. A City de Londres, o centro financeiro, havia muito favorecia 

políticas monetaristas em vezes de keynesianas, formando assim um bastião de 

resistência ao liberalismo embutido” (HARVEY, 2011, p.66).  

 

Além do mercado financeiro propriamente dito, havia amplos setores midiáticos 

(ainda que muitos também estivessem vinculados ao mercado financeiro) críticos ao modelo de 

liberalismo embutido. Evocava-se o individualismo, a liberdade de iniciativa e a liberdade de 

expressão como opostas à inoperância burocrática do setor público e de um possível poder 

opressivo dos sindicatos. Críticas que teriam se disseminado durante os anos 1960 e se tornado 

vultosas nos anos da estagnação econômica da década de 1970. Nas palavras de Harvey (2011, 

p.28), “temia-se que a Grã-Bretanha estivesse se tornando ‘um Estado corporativista 

excessivamente próximo da mediocridade indefinida”. Em paralelo aos discursos midiáticos, 

importantes centros de pesquisas se formaram, como o Centre for Policy Studies  [Centro de 

Estudos Políticos] e do Adam Smith Institute, em 1974 e 1976 respectivamente, além do já 

tradicional Institute of Economic Affairs [Instituto de Assuntos Econômicos] criado em 1955, 

que se notabilizaria por dispor entre seus quadros de destaque um dos principais assessores de 

Thatcher, Keith Joseph. Além desses institutos, as universidades também ofereciam um campo 

aberto aos defensores dos conceitos de Hayke e da crítica ao modelo do liberalismo embutido.  

Ainda que se pudesse mobilizar amplos segmentos da sociedade inglesa contra 

o modelo social democrata dominante nas últimas décadas, possivelmente a virada neoliberal 

não teria ocorrido sem a crise econômica incisiva dos anos 1970. “A estagflação prejudicava a 

todos, e em 1975 a inflação disparou para 26% e o desemprego chegou a 1 milhão de pessoas.” 

(HARVEY, 2011, p.67). Em 1975-1976, após graves crises no balanço de pagamentos que se 

mesclavam aos gravíssimos déficits fiscais, o governo inglês recorreu à tomada de crédito junto 

ao FMI; a escolha teria que ser feita entre promover amplas restrições orçamentárias ou declarar 

a falência do governo, com o risco de comprometer a integridade da libra e ferir os interesses 

da City de Londres. Escolheu-se a promoção de profundos cortes orçamentários em gastos 

sociais. Nesse ínterim, uma série de greves disparadas em vários segmentos fundamentais do 

setor público dramatizou ainda mais a situação, no que ficaria conhecido como o “inverno da 

insatisfação” de 1978. Setores chaves como saúde, transporte de cargas rodoviário e os trens 

estavam paralisados. O processo de mobilização dos trabalhadores que havia contado com o 

apoio popular em anos anteriores parecia já não recebê-lo, momento em que se operacionalizava 

o concomitante ataque dos principais meios de comunicação às paralizações instauradas. O 
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governo trabalhista se desfez, abrindo espaço às eleições que finalmente delegaram a vitória de 

Thatcher.  

 

 

2. 4 CONCLUSÃO 

 

 

Analisar a ascensão e consolidação do neoliberalismo a partir de um jogo de luta 

de classes e de como os grupos dominantes desejosos de reverter uma posição não tão 

confortável no cenário político-econômico dos anos 1970 e 1980 pode parecer à primeira vista 

mera teoria conspiratória. Seria possível percorrer o caminho analítico de uma perspectiva 

meramente teórica, isto é, somente a partir de constructos e batalhas técnicas ou intelectuais no 

campo da Economia e Ciências Sociais (ou seja, sem referência a grupos sociais específicos, 

classes, elites, construção de amplos consensos e domínio ideológico etc.)? Acreditamos que 

sim, no entanto, e isto parece ser a grande força teórica e empírica do argumento de Harvey, a 

compreensão holística do fenômeno ou o entendimento integral da consolidação desse modelo 

de Estado ou de práticas que lhe são inerentes estaria substancialmente tolhida caso não 

levássemos em conta todo um conjunto de forças e interesses sociais. Expliquemos melhor: a 

prática neoliberal, além da ampliação profunda nos níveis de desigualdade e concentração de 

renda observada em quase todos as experiências de implementação desses modelos ao redor do 

mundo, com raras exceções (o que por si só poderia nos dar uma ideia da sua vinculação a 

grupos dominantes), subverte a teoria no momento em que esta limite, freie ou conflite com a 

ascensão, consolidação ou restauração do poder de classe ou de grupos econômicos e sociais 

dominantes. Em outros termos, a teoria neoliberal é sistematicamente distorcida e esfacelada 

(ao ponto de por vezes se tornar irreconhecível, nas palavras de Harvey) em favor de práticas 

que visem consolidar o poder das elites, no momento em que se faz necessário. Nas palavras 

do próprio autor:  

 

“Podemos, portanto, interpretar a neoliberalização seja como um projeto utópico de 

realizar um plano teórico de reorganização do capitalismo internacional ou como um 

projeto político de restabelecimento das condições da acumulação do capital e de 

restauração do poder das elites econômicas. Defenderei a seguir a ideia de que o 

segundo desses objetivos na prática predominou. [...] O utopismo teórico de 

argumento neoliberal, em conclusão, funcionou primordialmente como um sistema de 

justificação e de legitimação do que quer que tenha sido necessário fazer para alcançar 

esse fim. Os dados sugerem além disso que, quando os princípios neoliberais 

conflitam com a necessidade de restaurar ou sustentar o poder da elite, esses princípios 

são abandonados ou tão distorcidos que se tornam irreconhecíveis.” (HARVEY, 2011, 

p.27/28 
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Assim, ainda que nas próprias palavras de Harvey, o processo de ascensão e 

consolidação neoliberal esteja relacionada à crise do capitalismo, do modelo de acumulação 

vigente e das modificações estruturais do sistema durante as décadas de 1970 e 1980 

(HOBSBAWM, 1995; SOARES, 2000), não se pode negar a intencionalidade deste consenso 

engendrada pelas elites político-econômicas. E nisso parece residir sua maior força 

argumentativa, visto que a teoria se afasta sistematicamente da prática no momento em que se 

faz necessário aprofundar, manter ou instaurar ritmos elevados de acumulação ou extração da 

mais-valia. Todo um conjunto de elementos evocados, como liberdades individuais, potencial 

de escolhas, não intervenção pública, responsabilização individual e abertura comercial e 

financeira são deixadas de lado no momento em setores econômicos dominantes se veem 

fragilizados no atendimento aos seus interesses político-materiais. As crises financeiro-

bancárias foram em grande medida respaldadas pelo setor público e colossais quantias ofertadas 

ao mercado ou por vezes aos próprios agentes e instituições causadoras ou partícipes do 

processo, mesmo que teoricamente a verificação dos riscos inerentes aos negócios coubesse 

integralmente aos agentes envolvidos na lógica liberal (STIGLITZ, 2010). Da mesma forma 

utilizou-se sistematicamente o aparato estatal com objetivos escusos de reprimir brutalmente as 

dissidências coletivas e os poderes sociais do trabalho quando estes não corroboraram 

docilmente com as destruições de direitos, supressão de investimento sociais e toda sorte de 

incremento exploratório, ainda que o discurso neoliberal tenha se pautada em liberdades 

humanas fundamentais. Do ponto de vista econômico o discurso liberalizante e a propalada 

abertura comercial e financeira são substantivamente limitadas pela prática protecionista dos 

países centrais, sobretudo por aqueles que insistem propriamente ou através de instituições 

multilaterais como o FMI e o Banco Mundial na abertura irrestrita dos mercados dos países em 

desenvolvimento. Ainda que o conjunto de contradições entre a realidade prática neoliberal e 

seu discurso teórico não acabem nesses exemplos, nos limitaremos aqui e passemos à análise 

das políticas que de uma forma ou de outra visaram o rompimento com os ditames neoliberais 

durante os anos 2000, em especial na Bolívia de Evo Morales. Analisemos os possíveis êxitos 

obtidos nesse processo. 
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3 A DEFINIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE DE 

AMARTYA SEN E A PERSPECTIVA AVALIATÓRIA DO 

DESENVOLVIMENTO ENQUANTO LIBERDADES MEIO OU 

INSTRUMENTAIS  

 

 

Quer estejamos nos referindo às discussões a respeito do processo de 

desenvolvimento nas Ciências Sociais ou os discursos manifestados hodiernamente pelo 

jornalismo ou pelo senso comum, poucos parecem ter se atentado contundentemente para as 

distinções entre crescimento econômico e desenvolvimento. A passagem fluída entre esses dois 

conceitos pareceu mais a norma do que a exceção. Se apresentavam na maioria das vezes como 

sinônimos, livremente realocados, privados de qualquer delimitação necessárias. Em 

Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, ainda que profundamente alinhado ao pensamento 

progressista e substancialmente cônscio das complexidades do processo de desenvolvimento 

que abarca questões de natureza subjetiva, social, cultural e não apenas econômica, Furtado 

(2009) define desenvolvimento como o aumento do produto por hora trabalhado. É com 

Amartya Sen que essa distinção é construída com vigor decisivo. As noções de crescimento do 

produto nacional, renda per capita ou o incremento dos níveis industriais são desvinculados da 

ideia de desenvolver-se; ou ao menos não podem ser concebidos como sinônimos. 

 Para Sen (2010), ainda que o crescimento do conjunto de bens e serviços à 

disposição de uma coletividade seja fundamental para a ampliação da qualidade de vida e do 

bem-estar, há outros fatores decisivos em jogo que não podem ser menosprezados. Quantos 

países ou grupo sociais dentro destes países cujos habitantes desfrutam de níveis de renda 

elevados detém menores expectativas de vida do que aqueles cujas rendas são 

significativamente inferiores? Ou ainda que determinada coletividade desfrute de renda mais 

elevada não quer dizer necessariamente que não esteja privada de formas de participação 

política popular e democrática; isto é, mesmo com níveis de renda mais elevados são privados 

de uma liberdade fundamental, qual seja, a capacidade de participar efetivamente dos caminhos 

e escolhas coletivas. E mesmo em nações desenvolvidas cujos habitantes excluídos do mercado 

de trabalho fruam de rendas provenientes de programas governamentais substancialmente mais 

elevada que grande parte das populações ocupadas do mundo subdesenvolvido, quais impactos 

psicossociais de grande envergadura poderiam abater-se sobre esses grupos humanos? Enfim, 

há inúmeros outros exemplos aptos a nos gestar uma calorosa reflexão a respeito da 
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incompletude em conceber o desenvolvimento como mero crescimento econômico, ainda que 

mais uma vez valha ressaltar a profunda contribuição do crescimento para o processo de 

desenvolvimento e incremento do bem-estar de uma coletividade.  

É partindo dessa lógica que Amartya Sen concebe o desenvolvimento como 

liberdade, ou como a capacidade das pessoas em desfrutarem daquilo que realmente valorizam, 

ou algo mais próximo da qualidade de vida real de que são capazes de fruir ou da vida que 

poderiam e acreditam querer levar. Em outros termos, o modelo proposto por Sen se aproxima 

e valoriza a capacidade das pessoas em viver com qualidade de vida de um ponto de vista 

multifocal, holístico, que rompe substancialmente com a ideia de suficiente crescimento do 

conjunto de bens e serviços à disposição de uma coletividade. Assim, se valoriza elementos não 

alinhados às perspectivas tradicionais, quais sejam: direitos civis e políticos bem consolidados; 

superação de distintas formas de privação de liberdades, como morte e morbidez evitáveis, 

fomes coletivas, insegurança alimentar, limitados acessos à água tratada e saneamento básico 

etc.; direitos ou oportunidades sociais, tais como o acesso à educação básica e a sistemas de 

saúde; um amplo sistema de segurança protetora capaz de remediar graves situações de crises 

econômica ou processos de exclusão inerentes à lógica econômica (políticas de auxílio às 

pessoas com renda insuficiente, desempregados, etc.); poderíamos também pensar no 

rompimento em relação aos fenômenos relacionados às limitações básicas de direitos e 

oportunidades femininas, como a mortalidade superior de mulheres em vários países (o que será 

conhecido e discutido como o caso das mulheres faltantes em vários países asiáticos e 

africanos), entre outros fatores. Em última instância, um amplo leque de liberdades e 

capacidades humanas poderiam ser elencadas, e se compreendemos corretamente, elegidas e 

debatidas publicamente dentre uma miríade praticamente ilimitada de possibilidades, de acordo 

com o contexto sociocultural dos indivíduos.  Nas palavras do autor:   

 
A análise do desenvolvimento apresentada neste livro considera as liberdades dos 

indivíduos os elementos constitutivos básicos. Assim, atenta-se particularmente para 

a expansão das ‘capacidades’ [capabilities] das pessoas de levar o tipo de vida que 

com razão elas prezam (SEN, 2010, p.32)  

 

Nessa perspectiva elencada por Sen (2010), o êxito ou o fracasso de uma 

sociedade devem ser avaliados segundo as liberdades substantivas ou as capacidades que os 

indivíduos realmente desfrutam, em detrimento da tradicional concepção de PIB ou renda, 

como elencado acima. À luz dessa concepção proposta, há uma base informacional 

completamente distinta e substancialmente mais ampla a ser explorada pelo conjunto de 

pesquisadores e pelos próprios cidadãos que desejam intervir e influir nos rumos da realidade 
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que os cerca. Pensemos na capacidade básica de desfrutar de direitos civis e políticos. Por maior 

que seja a renda, a privação desses direitos será esterilizante por si mesma e constituir-se-ia 

uma lacuna nas potencialidades humanas irremediável, independente do contexto 

socioeconômico do indivíduo. Formas de privação de liberdades civis, tais como a 

impossibilidade de se manifestar livremente, a limitação do direito de ir e vir em determinado 

território nacional, o tolhimento da liberdade de imprensa ou ainda a impossibilidade do 

desfrute de julgamento conforme os preceitos legais,  instaurados por autoridades competentes, 

dentro de marcos legais consolidados, e com ampla possibilidade de defesa, constituem-se 

privações humanas inerentes, independente da renda, classe social ou qualquer outro atributo 

socioeconômico positivo, como acesso à direitos sociais consolidados. Na síntese proposta por 

Sen (2010, p.35): 

 

“Se nossa atenção for desviada de uma concentração exclusiva sobre a pobreza de 

renda para a ideia mais inclusiva da privação de capacidade, poderemos entender 

melhor a pobreza das vidas e liberdades humanas com uma base informacional 

diferente (envolvendo certas estatísticas que a perspectiva da renda tende a 

desconsiderar como ponto de referência para a análise de políticas). O papel da renda 

e da riqueza – ainda que seja importantíssimo, juntamente com outras influências – 

tem de ser integrado a um quadro mais amplo e completo de êxito e privação.” 

 

Desse modo, pode-se pensar e compreender melhor as misérias, as privações ou 

bem-estar humanos a partir do momento em se avalia as capacidades e liberdades efetivamente 

disponíveis para as pessoas ou coletividades do que meramente seu PIB per capita, renda 

auferida ou níveis industriais etc., mesmo porque deve-se deixar claro que há inúmeros outros 

fatores limitantes ou potencializadores das rendas individuais; em outras palavras, os “pacotes” 

de bem-estar obtidos podem ser substancialmente limitados por uma série de fatores: uma 

pessoa doente ou um idoso que despende grande soma de recursos para a obtenção de remédios 

para manter-se vivo, mesmo com uma renda substancialmente maior que outras pessoas, poderá 

não desfrutar de liberdades ou capacidades semelhantes do que seus congêneres com renda 

inferior. Outros exemplos ainda poderiam se elencados: um país que não potencializa aos seus 

cidadãos sistemas universais de saúde pública ou educacionais de qualidade, ainda que 

profundamente mais rico, poderia privar milhões de indivíduos de formas de liberdades que 

outros países mais pobres não o fariam.  

 Percebe-se assim uma nova gama de possibilidades em jogo, já que há inúmeras 

estatísticas e índices a serem avaliadas; ou, de forma mais pragmática, se as liberdades são 

diversas, como chegar a sistemas avaliatórios concretos? O que valorizar e o que não valorizar? 

Para nosso autor, várias críticas foram tecidas em relação a esse modelo não mecanicista, que 
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abre espaço às discussões, ao debate, às volições e à subjetividade. Cada sociedade ou 

pesquisador parecem ser capazes de valorizar aspectos da realidade social que outras sociedades 

ou autores não o fariam. Desse modo: “Como nossas liberdades são diversas, há margens para 

a valoração explícita na determinação dos pesos relativos de diferentes formas de liberdades ao 

se avaliarem as vantagens individuais e o progresso social” (SEN, 2010, p.48). Nas palavras do 

autor, esse elevado potencial subjetivo não seria esterilizante, pelo contrário, abriria espaço a 

uma construção mais realista, concreta, efetiva das necessidades e privações humanas, além de 

se levar em conta diferenças culturais e sociais em última instância:  

 

Os que preferem um índice mecânico, dispensando explicitar que valores estão sendo 

usados e por quê, tendem a queixar-se de que a abordagem baseada na liberdade 

requer que as valorações sejam feitas explicitamente. Queixas assim têm sido 

frequentes. Mas esse caráter explícito, conforme procurei demonstrar, é uma 

vantagem importante para um exercício valorativo, especialmente para que ele seja 

aberto à averiguação e críticas públicas (SEN, 2010, p.35)                       

 

Há espaço, ao nosso ver, se compreendemos corretamente, para volições e 

escolhas coletivas. E não só isso, a própria necessidade de debate público é profundamente 

valorizada por Sen (2010); de tal modo que as escolhas valorativas do pesquisador são assim 

passíveis de passar por um crivo coletivo, uma discussão pública.   

  

 

3.1 OS PROCESSOS E OPORTUNIDADES DA LIBERDADE E OS ASPECTOS 

AVALIATIVOS E DA EFICÁCIA DA LIBERDADE  

 

 

Outro aspecto central do modelo de Amartya Sen é conceber a liberdade ou as 

capacidades humanas não apenas enquanto um fim em si mesmo, mas enquanto um meio, um 

processo que deve ser dotado de sentido. Distinção denominada por Sen de aspectos do 

processo e aspectos da oportunidade da liberdade. Assim não se pode falar apenas das 

oportunidades reais de que as pessoas desfrutam, pensemos aí na oportunidade de viver uma 

vida longeva, usufruir de um sistema educacional e/ou de saúde de qualidade ou ser capaz de 

participar do mercado de trabalho e receber uma renda digna pelo trabalho etc., mas também 

de um processo, um meio de se atingir esses objetivos, que se relaciona às oportunidades de 

escolha social e política, tal como a participação em eleições livres e democráticas e na 

segurança da disseminação de direitos civis.  
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Além da distinção entre o aspecto processual da liberdade e o aspecto da 

oportunidade efetiva, Sen distingue o aspecto avaliativo do aspecto eficácia da liberdade, isto 

é, em primeiro lugar o êxito de uma sociedade deve ser avaliado segundo as liberdades 

substantivas ou as capacidades que os indivíduos realmente desfrutam. Esse é o elemento 

avaliativo da liberdade. As liberdades substantivas são importantes por si mesmas porque 

favorecem a oportunidade das pessoas terem resultados mais valiosos (pensemos num nível 

educacional positivo, é fundamental por si mesmo, independe de qualquer coisa e porque as 

pessoas com níveis educacionais melhores podem atingir resultados melhores no seu contexto 

econômico, político e social). Mas, por outro lado, as liberdades substantivas influenciam na 

capacidade dos indivíduos de agirem sobre o mundo, transformando-o, influenciando-o, 

determinando-o sobremaneira e ainda, cuidando melhor de si mesmas (o que Sen chama da 

condição de agente do indivíduo e aqui reside o aspecto eficácia da liberdade). O segundo 

elemento, a eficácia (ou eficácia social), percebe o potencial dos indivíduos de atuarem no seu 

contexto, seja social, político ou econômico, determinando-o e transformando-o. Assim, a 

liberdade não é fundamental apenas por si mesma, mas precípua no sentido de contribuir 

profundamente para a potencialização da ação e iniciativa dos indivíduos no seu contexto 

socioeconômico. Do ponto de vista das políticas públicas, pode-se pensar a contribuição dessa 

visão no sentido de negar qualquer vontade dos agentes públicos em pensar os indivíduos como 

meros receptáculos impassíveis dessas ações ou políticas; não caberia aqui a margem para a 

percepção de destinatários amorfos, mas sim de indivíduos-agentes, capazes de operacionalizar 

discernimentos e juízos. Do ponto de vista político, há de se pensar cidadãos, pessoas aptas a 

realizarem escolhas, debates e fiscalizações, e não negá-los a oportunidade de participação 

política efetiva.  

 

 

3.2 PAPEL CONSTITUTIVO E O PAPEL INSTRUMENTAL DA LIBERDADE 

(LIBERDADES FIM E LIBERDADES MEIO)  

 

 

Amartya Sen ainda opera uma elucidação extremamente relevante para o 

presente trabalho e ainda mais central em seu modelo de desenvolvimento: o papel constitutivo 

e instrumental da liberdade. Que a liberdade desfrutada pelos indivíduos é o fim do 

desenvolvimento e constitui a medida avaliatória básica foi explorado anteriormente. Não nos 

resta dúvida a respeito da necessidade de se avaliar o progresso social apreendendo a capacidade 
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de um Estado ou sociedade em promover e incrementar ações que visem à superação de 

distintas formas de privação de liberdades ou a efetivação destas mesmas liberdades. Estamos 

nos referindo aqui à liberdade substantiva. Pensemos na superação da fome, das mortes e 

morbidez evitáveis, subnutrição, analfabetismo, parcos acessos à saúde e à educação, liberdades 

políticas e civis limitadas etc. (sem esquecer-nos da concomitante influência dos cidadãos no 

conjunto de políticas públicas praticadas, processos de fiscalização, dispositivos democráticos 

etc., o que será chamado de papel do agente e que constituem a influência individual no 

processo de desenvolvimento). Nas palavras do autor: “O papel constitutivo da liberdade 

relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana” (SEN, 

2010, p.55) e mais “Nessa perspectiva constitutiva, o desenvolvimento envolve a expansão 

dessas e de outras liberdades básicas: é o processo de expansão das liberdades humanas, e sua 

avaliação tem de basear-se nessa consideração” (SEN, 2010, p.55).  

Para além das liberdades substantivas desfrutadas pelos indivíduos e de seu papel 

constitutivo, outro elemento central é erigido no modelo de desenvolvimento proposto por Sen. 

São as denominadas liberdades instrumentais, ou liberdades enquanto meio, isto é, são distintas 

formas de liberdades que para além de seu papel de expansão das liberdades humanas e da 

qualidade de vida em última instância, também contribuem para o fortalecimento de outras 

formas de liberdade. Expliquemos melhor: direitos políticos e civis consolidados além de se 

constituírem em tipos de liberdade em si e valorizáveis por si mesmas, também podem 

contribuir consistentemente para o progresso econômico.  Assim, diferentes formas de 

liberdade se correlacionam e se corroboram, num processo de complementariedade e 

fortalecimento mútuos. Melhores índices educacionais não serviriam apenas para propiciar 

liberdade educacional efetiva aos membros de uma sociedade, o que por si só é plenamente 

legítimo, desejável e humanamente necessário, mas melhores capacidades educacionais servem 

também a um melhor modelo democrático assim como podem gerar incrementos econômicos 

substanciais. 

  
“A eficácia da liberdade como instrumento reside no fato de que diferentes tipos de 

liberdade apresentam inter-relações entre si, e um tipo de liberdade pode contribuir 

imensamente para promover liberdades de outros tipos. Portanto, os dois papéis estão 

ligados por relações empíricas, que associam um tipo de liberdade a outros.” (SEN, 

2010, p.57) 

 

Quais liberdades instrumentais seriam essas? Qualquer tipo de liberdade 

propiciaria incrementos instantâneos em outras? Sen elenca cinco tipos de liberdades 

instrumentais, ainda que o conjunto de liberdades possíveis seja muito mais amplo de acordo 
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com o próprio autor, assim como o estoque de liberdades que se correlacionam e se 

complementam (instrumentais).  Seriam elas: (1) liberdades políticas; (2) facilidades 

econômicas; (3) oportunidades sociais; (4) garantias de transparência e (5) segurança protetora. 

Expliquemos o que se entende por cada uma delas.  

1) Em primeiro lugar teríamos as liberdades políticas, que fariam referência a 

capacidade dos indivíduos de escolherem quem os governará e com base em quais princípios e 

fundamentos; também se relacionam ao potencial de fiscalizar e criticar autoridades e agentes 

públicos, bem como à capacidade de discordância política, livre escolha de partidos, 

participação dos indivíduos na composição do poder legislativo e executivo etc. Não se excluem 

das liberdades políticas o que se concebe por direitos civis, isto é, o exercício da liberdade de 

expressão, existência de uma imprensa livre e aberta; direitos individuais que mitiguem 

qualquer forma de autoritarismo ou abuso por parte do Estado ou outros grupos sociais, tais 

como o potencial de ser julgado somente conforme as leis, pelas regras instituídas e pelas 

autoridades competentes etc. Destarte, quando pensamos em direitos políticos, não apenas se 

faz referência à capacidade de escolhas de governantes, participação direta no governo, 

rompimentos e críticas a esses mesmos governantes, mas também a um amplo leque de direitos 

individuais com potencial para a coibir amplas modalidades de abusos e formas de 

autoritarismo.  

2) Facilidades econômicas: se correlacionariam as oportunidades dos indivíduos 

e famílias em utilizar os recursos econômicos com o propósito de consumir, comercializar e 

produzir bens e serviços. Os intitulamentos econômicos dos indivíduos, isto é, o conjunto 

alternativo de bens que podem ser adquiridos irão depender dos recursos socialmente 

disponíveis, das condições de troca, bem como dos preços relativos e dos mecanismos de 

mercado. O aumento na riqueza e na renda disponíveis elevam o conjunto de intitulamentos 

disponíveis para uma dada coletividade. No entanto, ainda que a questão do incremento da 

renda seja extremamente relevante para a expansão do conjunto de intitulamentos passíveis de 

uso, não se pode deixar de fazer referência a questão distributiva. O modo como as rendas 

gestadas são distribuídas em um dado contexto social fará enorme diferença para as capacidades 

e liberdades individuais. Mesmo em uma economia de menor envergadura, mas que opera uma 

distribuição mais efetiva, se verificará maior potencialidade na utilização de intitulamentos. 

Outro elemento importante é o conjunto de créditos disponíveis e as oportunidades de obtê-los, 

estejamos nos referindo aqueles destinado às grandes empresas ou aqueles ofertados aos 

microempresários e pequenos agentes econômicos, tais como o microcrédito. 
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3)  Oportunidades sociais: são as oportunidades relacionas ao acesso à saúde, à 

educação etc., e que são capazes de influenciar em uma maior qualidade de vida para os 

indivíduos. As disposições sociais são fundamentais na lógica da correlação e 

complementaridade entre diferentes tipos de liberdades, assim como citado anteriormente; 

melhores oportunidades sociais promovem impactos decisivos nos campos econômico e 

político. Disposições sociais em educação são fundamentais para o bom desempenho 

econômico, sobretudo em um mundo altamente globalizado e competitivo, já que um conjunto 

de inovações tecnológicas e científicas, assim como a produção de bens e serviços complexos 

que demandam elevado controle de qualidade são obtidos fundamentalmente a partir de 

notáveis investimentos em educação e qualificação da mão de obra. Não apenas Sen (2010), 

mas um considerável conjunto de autores tem relacionado melhorias, complexificação e 

crescimento econômico aos incrementos educacionais. Para nos restringir a apenas alguns 

exemplos, de acordo com Piketty (2014), os principais fatores de convergência econômica entre 

nações ou o elemento redutor de desigualdades por excelência entre grupos sociais dentro das 

próprias nações, isto é, os elementos precípuos da aproximação em termos de produto ou renda 

entre países pobres e países altamente desenvolvidos são a qualificação da mão de obra, 

incrementos na educação e a disseminação de conhecimento científico. Segundo Stiglitz (2003), 

um dos elementos centrais para o incremento da produtividade, isto é, o aumento no conjunto 

de bens e serviços produzidos por hora de trabalho, para além do aprofundamento de capital (o 

aumento do estoque de máquinas, equipamentos, ferramentas, etc., por trabalhador) e das 

melhorias tecnológicas deste estoque de capital ao longo do tempo, é a qualificação e a melhoria 

do capital humano, sobretudo no contexto econômico hodierno. Destarte, uma parte 

considerável do incremento do produto estaria relacionado à qualificação técnica da mão de 

obra. Poderíamos ainda citar ainda um conjunto de outros autores que correlacionaram 

melhores dispositivos sociais, em especial o caso da educação ao crescimento e dinamização 

econômicos, mas nos afastaríamos demasiadamente dos nossos objetivos imediatos.  

No mesmo sentido, como pensar em incrementos democráticos ou melhores 

disposições democráticas num contexto social em que pouquíssimos indivíduos são capazes de 

exercer decisivamente as capacidades de leitura, interpretação minimamente crítica de textos, 

notícias, enfim, de uma leitura minimamente complexa e crítica do contexto sociopolítico que 

os cerca? Não é difícil correlacionar ainda, melhores oportunidades sociais a uma série de outras 

disposições em relação a diferentes tipos de liberdades, correlação essa explorada por um 

conjunto de economistas e cientistas sociais (pensemos aqui nos impactos gerados no trabalho 

e por conseguinte no crescimento econômico alavancados por melhores níveis de saúde e bem-
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estar da população, assim como nos impactos gestados por melhores níveis de segurança 

pública e paz social para o produto, cálculo este bastante relevante para os países que vivenciam 

a experiência de conflitos armados relevantes, como demonstrou Amartya Sen e Bernardo 

Kliksberg (2010) em As Pessoas em Primeiro Lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas 

do mundo globalizado, apenas para nos restringir a alguns exemplos). 

4) Segurança protetora: pensemos agora em um fator relevante: em todas as 

sociedades ou economias mundiais há a possibilidade de indivíduos perderem sua capacidade, 

seja por desastres naturais, crises econômicas ou por questões inerentes à própria lógica da 

economia de mercado, de se manterem materialmente ou às suas famílias com um mínimo de 

dignidade e bem-estar humanos, se encontrando em situação de vulnerabilidade extrema e 

correndo o risco de sucumbir à morte prematura ou à pobreza mais abjeta. Nesses casos, se 

torna essencial a existência de mecanismos sociopolíticos capazes de mitigar essas situações, 

pensemos aqui nas condições de indigentes que necessitam de complemento de renda, 

benefícios aos desempregados, assim como políticas públicas de combate à fome e políticas e 

ações cujo objetivo é proporcionar empregos em momentos de grave crise econômica etc. 

5) Garantias de transparência: No conjunto de relações sociais humanas é 

imanente a existência de expectativas; assim, os indivíduos lidam com várias pressuposições 

acerca do que está sendo oferecido ou do que podem esperar obter em uma transação. As 

garantias de transparência se correlacionam à clareza e à inexistência de segredos e ao grau de 

confiança existente nesses contextos e atividades. Essas garantias teriam um claro papel na 

inibição de corrupção, de transações ilícitas e de irresponsabilidade financeira etc. 

Finda a pequena definição de liberdades instrumentais, para além da importância 

substancial da correlação e complementariedade entre as distintas formas de liberdades para o 

modelo de desenvolvimento proposto por Sen e sobretudo pela importância que tais correlações 

podem ser apreciadas no momento de discussão e implementação de políticas e ações públicas, 

resta-nos evidenciar como essas liberdades serão centrais para o presente trabalho. Será a partir 

delas que se empreenderá a análise da realidade social boliviana. Em outras palavras, 

utilizando-nos da definição de liberdades instrumentais proposta por Sen, intentaremos 

perscrutar aspectos da realidade socioeconômica boliviana e a capacidade do governo Morales 

em promover ou gestar mecanismos de desenvolvimento.  

Não pretendemos levar a cabo nas análises as cinco liberdades instrumentais 

propostas por Sen; não que ao nosso ver não faria sentido ou seria privado de extrema 

relevância, mas tão somente porque ampliaria desmedidamente nosso potencial de análise. 

Assim, elegemos duas liberdades instrumentais para efetuar as análises, seriam elas as 
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facilidades econômicas e as oportunidades sociais. Como dito, não acreditamos na menor 

necessidade humana de democracia e um amplo leque de direitos civis, o que ao nosso ver, 

além da relevância imanente para a qualidade de vida, ainda seria passível de discussão e 

constituir-se-ia em profícuo debate a partir da realidade política boliviana, matizada por 

elementos profundamente interessantes, sobretudo pelas políticas implementadas nas últimas 

décadas referentes a maior abertura à participação política indígena e a novos direitos 

territoriais autônomos dos povos originários etc. Da mesma forma, não menos relevante para o 

desenvolvimento global que as pessoas podem obter, a ideia de transparência nas relações 

humanas e políticas é substancialmente relevante principalmente quando se compara as mazelas 

econômicas e perdas públicas relacionadas a fatores como corrupção, ilicitude nas transações, 

gastos excessivos gerados pela falta de segurança nas transações econômicas, nos litígios 

esperados etc., como pontuado por Sen e Kliksberg em As Pessoas em Primeiro Lugar - A Ética 

do Desenvolvimento e os Problemas do Mundo Globalizado (2010). Aspectos culturais, a noção 

de ética, maior segurança, confiança e sobretudo melhores níveis de capital social deteriam peso 

elevadíssimo para o processo de desenvolvimento, de acordo com os autores, ainda que nos 

escape qualquer discussão possível nesse sentido. Destarte, por uma questão alinhada às 

necessidades práticas do presente trabalho, efetuamos tais recortes nas liberdades elencadas e 

que serão discutidas ao longo do capítulo. Comecemos pelas facilidades econômicas gestadas 

no governo Morales e depois passaremos às oportunidades sociais.  
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4 A BOLÍVIA DE EVO MORALES E A PERSPECTIVA DE 

DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE – AS FACILIDADES 

ECONÔMICAS 

 

 

Citemos na íntegra o que Amartya Sen entende pela liberdade instrumental 

facilidades econômicas, isto é, como exposto no terceiro capítulo, aquelas liberdades que não 

constituem apenas as liberdades últimas, efetivas e reais dos seres humanos, mas também 

contribuem para a construção de outras formas de liberdades. Em outros termos, aquelas 

liberdades que tem um potencial de incrementar outras liberdades; assim, melhores disposições 

econômicas não são importantes apenas por si mesmas, já que aumentam o poder de consumo, 

troca e bem-estar humanos, mas também porque podem incrementar as receitas públicas e 

potencializar os investimentos em educação, saúde, programas sociais, políticas públicas etc. 

Enfim, melhores facilidades econômicas contribuem diretamente para a ampliação das 

oportunidades sociais e da segurança protetora em uma dada sociedade, ainda que seja 

importante por si mesma para a ampliação do bem-estar humano. Segundo Sen (2010, p.59) as 

facilidades econômicas são:  

 

[...]as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos econômicos com 

propósitos de consumo, produção ou troca. Os intitulamentos econômicos que uma 

pessoa tem dependerão dos seus recursos disponíveis, bem como das condições de 

troca, como os preços relativos e o funcionamento dos mercados. À medida que o 

processo de desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país, 

estas se refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da 

população. Deve ser óbvio que, na relação entre a renda e a riqueza nacional, de um 

lado, e, de outro, os intitulamentos econômicos dos indivíduos (ou famílias), as 

considerações distributivas são importantes em adição às agregativas. O modo como 

as rendas adicionais geradas são distribuídas claramente fará diferença.  

 

Para a plena compreensão do que foi exposto, debate da definição citada acima 

e da análise empírica contida no presente capítulo, devemos considerar outra definição, agora 

de intitulamentos econômicos. Para Amartya Sen, o intitulamento que uma pessoa possui é 

representado pelo 

[...]conjunto de bens que podem ser adquiridos mediante o uso de vários canais legais 

de aquisição facultados a essa pessoa. Em uma economia de mercado com propriedade 

privada, o conjunto do entitlement de uma pessoa é determinado pelo pacote original 

de bens que ela possui (‘denominado dotação’) e pelos vários pacotes alternativos que 

ela pode adquirir, começando com cada dotação inicial, por meio de comércio e 

produção (denominado seu ‘entitlement de troca’). (SEN, 2010, p.57) 
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Assim, levando-se em conta as considerações de Amartya Sen e a sua definição 

de entitulamento, podemos debater alguns aspectos referentes às facilidades econômicas e que 

serão essenciais para as análises empíricas que se seguem. Se entendemos corretamente, em 

primeiro lugar, há incremento possível na liberdade denominada facilidade econômica caso 

haja crescimento do produto e em especial na renda dos indivíduos para que possam adquirir 

um conjunto de bens e serviços que sejam do seu desejo. Em segundo lugar, se as condições e 

instituições relacionadas aos mercados também facilitem a aquisição ou troca desses mesmos 

produtos, também aí se verifica melhoria nas facilidades econômicas; um Estado que coíba a 

existência de mercados ou que a partir de políticas macroeconômica gere instabilidade ao ponto 

de gestar a redução do produto, alta desmedida da inflação, redução do crédito ou todo um 

conjunto de práticas que dificulte a produção, a troca e a aquisição de bens, parece haver aí a 

deterioração das facilidades econômicas. E em terceiro lugar, para além do mero crescimento 

do produto ou das rendas, como bem exposto na definição utilizada por Sen (2010), há que se 

pensar em como essas rendas adicionais são distribuídas. Muitas vezes os fatores distributivos 

são preponderantes em relação aos agregativos, ou seja, há que se pensar como as rendas 

adicionais foram compartilhadas e/ou utilizadas socialmente. Levando-se em conta essas três 

considerações, podemos delinear alguns caminhos que julgamos possíveis para empreender a 

análise empírica necessária a tal verificação. Em primeiro lugar, discutiremos a partir de um 

conjunto de autores que tem debatido as políticas socioeconômicas praticadas na Bolívia e os 

possíveis êxitos observados nos últimos 12 anos. É importante destacar o papel da 

nacionalização dos hidrocarbonetos e a reformulação dos contratos referentes à exploração do 

gás natural e do petróleo nesses possíveis êxitos, que como será exposto, contribuíram 

substancialmente para incrementar as receitas do Estado e o consequente aumento nos gastos e 

investimentos públicos. Além disso, também utilizaremos um conjunto de dados relacionados 

ao crescimento do produto, distribuição de renda, proporção de pobres e extremamente pobres, 

índices inflacionários etc. A nova constituição política (CPE) também delineou novas diretriz 

e princípios econômicos, estabelecendo distintas modalidades de propriedade, que vão da 

tradicional propriedade privada à cooperativa e comunitária indígena, além de fundamentos 

mais humanizados e ambientalmente mais sustentáveis. Passemos à análise das políticas 

econômicas e socias aí praticamente e verifiquemos se há a possibilidade de validação de um 

processo de desenvolvimento relativo às facilidades econômicas. 
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4.1 A MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE UM ESTADO 

CAPITALISTA E UMA ECONOMIA ABERTA AO INVESTIDOR ESTRANGEIRO 

 

 

Sem romper com os marcos da sociedade capitalista, mantendo o respeito à 

propriedade privada e dos meios de produção (ainda que definido agora como um “capitalismo 

andino-amazônico”), seja pela inviabilidade de implementação do socialismo devido às 

condições econômicas e históricas do país, mas não negando seu potencial em um futuro não 

distante, de acordo com o intelectual e vice-presidente Álvaro Linera; ou devido à própria 

natureza da governança, definida como um nacionalismo burguês, uma espécie de capitalismo 

de Estado, em outros termos, uma continuidade da revolução burguesa nacionalista intentada 

pelo movimento MNR (Movimento Nacionalista Revolucionário em 1952), porém sob nova 

roupagem democratizante e indigenista (GIL, 2008), o certo é que não se pode negar as 

substanciais transformações operadas pelo MAS: seja na reorientação da atuação estatal, no 

processo de nacionalização dos hidrocarbontos, nas políticas econômicas e sociais praticadas 

ou nas inovações socioeconômicas implementadas pela constituição de 2009.  

Segundo Orellana (2006) (apud MONASTERIOS, 2010; REIS, 2013; GIL, 

2008), tal como os governos anteriores, permanece o respeito e a defesa da propriedade privada 

e das instituições de um Estado capitalista. No que se refere ao plano de desenvolvimento 

nacional de 2007, há inclusive o incentivo à inversão estrangeira direta, e se busca promover a 

seguridade jurídica das empresas que tenham tal objetivo, além de se estabelecerem diretrizes 

para trabalho destas com o setor público. Reis (2013) chega as mesmas conclusões: além da 

manutenção de políticas macroeconômicas executadas pelos demais países, com o objetivo de 

evitar a alta inflação, o discurso marcantemente indígena reproduzido até os anos 2002, com 

referências à valorização de um “sistema comunitário” e com um tom “antimodernista” se 

transforma em um discurso modernizante, ainda que fazendo referências à ideologia de 

esquerda, não assume um tom anticapitalista e advoga inclusive o investimento em 

infraestrutura pelo empresariado nacional e internacional. O Plano Nacional de 

Desenvolvimento (2007) ainda ressalta a necessidade de se agregar valor aos produtos 

exportados, visando romper uma lógica exclusiva de exportação de matérias primas, se valendo 

inclusive de investimentos internacionais a fim de executar tal intento (REIS, 2013). Ainda a 

contragosto de alguns autores marxistas, o MAS adota uma postura alinhada à 

socialdemocracia, não visando romper os marcos de uma sociedade capitalista, mas pautando 
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ajustes estruturais, menores níveis de desemprego, melhores condições de infraestrutura e do 

capital humano, além de redução nos níveis de pobreza e desigualdade, nas palavras do autor:  

 

O MAS adota uma posição tipicamente social-democrata no eixo sócio-

econômico, de prioridade para a redução do desemprego, políticas de redistribuição 

de renda para combater a pobreza, investimento em infraestrutura e ampliação da 

participação do Estado na economia, por meio de empresas estatais ou de controle da 

ação privada. A questão indigenista faz-se presente basicamente em âmbito cultural, 

como por exemplo na questão da justiça comunitária e na valorização das 

nacionalidades originárias, mas na econômica ela não tem papel central, salvo pelo 

fato de os indígenas estarem concentrados entre os mais pobres. (REIS, p. 79, 2013) 

 

A distinção em relação aos governos anteriores no que se refere aos 

investimentos estrangeiros não se refere à natureza da ação, mas ao grau de dependência. 

Segundo declarações do governo boliviano, os investidores externos são bem-vindos e podem 

auferir lucros razoáveis, mas devem ser “sócios” dos bolivianos e não seus patrões (REIS, 

2013). De acordo com o vice-presidente Álvaro García Linera (2006), ainda que as bases 

econômicas do novo projeto devam se erigidas através da nacionalização, da recuperação dos 

recursos naturais, da atenção especial despendida à pequena produção, aos microempresários, 

aos artesãos, às comunidades e camponeses; e ainda que a base econômica do Evismo esteja 

fundada sobre os alicerces da pequena produção familiar e comunal, não se nega a possibilidade 

de diálogo com o mundo globalizado capitaneado pela grande produção estrangeira. Nesse 

sentido, se conformaria na Bolívia a possibilidade da coexistência de mais de um modo de 

produção e múltiplas temporalidades. (LINERA, 2006) 

Ainda segundo o vice-presidente Álvaro Linera (apud Monasterios, 2010) um 

dos principais objetivos do governo Morales é a ativação das microempresas e da pequena 

indústria, constituindo o que se denomina capitalismo andino-amazônico, com o intuito de 

desenvolver uma nova burguesia tipicamente regional. García Linera sustenta ainda a ideia de 

que este capitalismo se nutriria das próprias ideias de Marx, pois seria necessário um processo 

de desenvolvimento pré-capitalista para se atingir os níveis de bem-estar posteriores requeridos. 

Além disso, o projeto político do MAS iria além do próprio conjunto teórico e propostas 

cepalinas, pois estas se encarregariam de induzir um processo industrial tradicional, calcado na 

indústria moderna convencional, enquanto aquele projeto se centraria também na microempresa 

urbana artesanal e na indústria indígena comunitária; constituindo-se as três vias de 
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modernização que deveriam ser financiadas mediante a transferência de excedentes do Estado 

(Linera apud MONASTERIOS, 2010). Nas palavras de Monasterios (2010, p.4):  

 

De este modo, hay que destacar que las reformas estructurales planteadas por el MAS 

buscan la creación de um Estado y uma sociedade capitalista moderna, así como la 

inclusión y el empoderamiento político y económico de los pueblos indígenas, 

generando procesos de igualdad que, a sua vez, eliminen la discriminación racial que 

incide em la perpetuación de la pobreza boliviana 

 

Ainda segundo Monasterios (2010), no plano socioeconômico, caberia ressaltar 

que o modelo político de desenvolvimento e de luta contra a pobreza proposto pelo governo 

Morales estaria alinhado a uma economia em que empresas estatais, empresas estrangeiras e 

empresas nacionais privadas, seriam estas microempresas urbanas ou comunitárias indígenas 

rurais coexistiriam. Seguindo a mesma linha, a nova Constituição introduz o conceito de 

economia plural, que como dito acima, fundamentaria a existência de distintas modalidades de 

organização econômica, entre elas a comunitária, estatal, privada e social cooperativa, 

alinhadas, como supracitado, ao plano de desenvolvimento proposto pelo governo Morales. 

Além disso, a nova Carta Magna também fundamenta novas diretrizes econômicas, que se 

correlacionam ao própria modelo de desenvolvimento proposto pelo MAS; no artigo 306, inciso 

I, temos: “O modelo econômico boliviano é plural e está orientado a melhorar a qualidade de 

vida e o bem-viver de todas as bolivianas e bolivianos.  [Assim como] III. A economia plural 

articula as diferentes formas de organização econômica sobre os princípios de 

complementariedade, reciprocidade, solidariedade, redistribuição, igualdade, sustentabilidade, 

equilíbrio, justiça e transparência. A economia social e comunitária complementará o interesse 

individual com o bem viver coletivo.”.  

Da mesma forma, entre as novas funções econômicas do Estado estariam: “II. 

Dirigir a economia e regular, conforme com os princípios estabelecidos nesta constituição, os 

processos de produção, distribuição, e comercialização de bens e serviços; III. Exercer a direção 

e o controle dos setores estratégicos da economia; IIII. Participar diretamente da economia 

mediante o incentivo e a produção de bens e serviços econômicos e sociais para promover a 

igualdade econômica e social, e impulsionar o desenvolvimento[...]; promover a integração das 

diferenças formas econômicas de produção, com o objeto de lograr o desenvolvimento 

econômico e social; V. Promover prioritariamente a industrialização dos recursos naturais 

renováveis e não renováveis, no marco do respeito e proteção do meio ambiente.” Assim, de 

acordo com Gil (2008), a nova carta seria dotada de caracteres democrático-populares, 

indigenistas de tipo avançado e igualitaristas, em algumas questões se assemelhando ao Welfare 

State dos países centrais; em seus aspectos socioeconômicos teria um papel redistributivista e 
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neodesenvolvimentista, com forte papel do Estado na economia (incluindo aí a planificação, 

projetos de desenvolvimento etc.). Para além dos novos princípios econômicos fundamentados 

por Morales e pelo MAS, apresentaremos alguns aspectos relacionados ao processo de 

nacionalização dos hidrocarbonetos, uma vez que grande parte dos êxitos sociais, educacionais, 

no campo da saúde e àqueles estritamente econômicos parecem estar correlacionados a tal 

política levada a cabo pelo MAS. 

 

 

4.2 O PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO DOS HIDROCARBONETOS E O AUMENTO 

DA RECEITA PÚBLICA 

 

 

Os anos anteriores ao governo Morales são impregnados por desajustes 

econômicos, sociais e políticos intensos. O país se encontrava à beira de um colapso econômico, 

grande parte da população se deparava com a pobreza extrema ou moderada, os índices de 

desemprego ou de relações de empregos semiassalariadas eram elevadíssimas, assim como os 

níveis de desigualdade social se postavam em estado alarmante. A grosso modo, os vinte anos 

de políticas neoliberais e todo o processo de desmonte público, desregulamentações e 

privatizações que lhe são inerentes não conseguiram (1985-2005) promover o desenvolvimento 

socioeconômico esperado. Para Gil (2008) a crise que acometia o país era a representação 

máxima da crise do Estado e das políticas neoliberais, marcadas por um capitalismo privatista 

que frustrava a maior parte da população dos benefícios provenientes dos recursos naturais 

existentes no país. Assim como no campo socioeconômico, na esfera política a frustração 

popular também era evidente. Os partidos tradicionais se revezavam no poder, implementando 

políticas neoliberais que representavam economicamente apenas um pequeno segmento da 

sociedade boliviana e do capital estrangeiro, subrepresentando, portanto, a maior fatia da já 

fragilizada população. Esse sistema político no qual havia o revezamento das elites dominantes, 

excluindo efetivamente a maior parte da população ficou conhecido como “democracia 

pactuada” (GIL, 2008; REIS, 2013). Nas palavras do autor: 

 

Em síntese, trata-se da crise do Estado neoliberal e do capitalismo privado instaurado 

nesse período, que começaram a entrar em colapso com a ‘guerra da água’ (2000) e a 

‘guerra do gás’ (2003), dinamizada pela luta antineoliberal das massas populares e 

indígenas. A revolta das massas populares demonstra uma etapa acelerada e radical 

do processo de aprofundamento do desmantelamento do Estado com a política de 
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privatizações, desregulamentação do padrão de intervenção do Estado e de extrema 

abertura econômica. (GIL, 2008, p.40) 

 

Frente às condições extremas e canalizando as principais reivindicações dos 

movimentos sociais que eclodem na primeira metade dos anos 2000, em especial da Guerra da 

Água em 2000 e da Guerra do Gás em 2003, ainda que não encabeçando diretamente o processo 

de lutas, mas evidenciando-o a partir da ação parlamentar e legitimando-o, Morales e o MAS 

são os grandes vitoriosos na eleição antecipada no final de 2005. Uma das principais bandeiras 

dos movimentos sociais, além da convocação de uma assembleia constituinte para refundar o 

país, era a nacionalização dos recursos naturais existentes no território boliviano, em especial 

dos hidrocarbonetos, no que ficou conhecida com agenda de outubro, isto é, uma agenda 

política que consolidava as principais pautas reivindicatórias daquele momento (AYERBE, 

2011; CUNHA FILHO, 2014). De acordo com Cunha Filho (2014), a própria atuação política 

do MAS parece se confundir com a “agenda de outubro”, uma vez que a nacionalização dos 

hidrocarbonetos é anunciada em maio e a Assembleia Constituinte em julho de 2006. A 

reivindicação da nacionalização dos recursos naturais e em especial dos hidrocarbonetos não 

parece ser despropositada, uma vez que este recurso se constitui em peça chave da econômica 

boliviana, e responde pela maioria das exportações, já que em 2012, dos quase 12 bilhões de 

dólares exportados, 49,5% correspondiam aos hidrocarbonetos, 29% às exportações de minerais 

e 18% representavam as manufaturas, a agricultura e a pecuária (SAAVEDRA, G. F.; 

ÁLVAREZ, G. C.; CLAURE, M.T.Z, 2014). 

 Assim, a partir da vitória eleitoral de Morales, representando um processo de 

refundação do Estado e sustentando um modelo de desenvolvimento socioeconômico com 

raízes mais inclusivas, com o Estado como elemento dinamizador desse processo, opera-se a 

necessidade de rever os contratos, os modelos e a lógica de exploração dos recursos energéticos 

do país (Ceppi, 2016). Mesmo porque, como ficou evidente, todo o processo de privatizações, 

denominado aqui de capitalização (que constitui-se em uma modalidade de privatização), 

levado a cabo ao longo das duas últimas décadas, em especial no que tange à exploração dos 

hidrocarbonetos, não foram capazes de gestar incrementos tecnológicos, produtivos e aumentar 

os postos de trabalho tal qual havia sido esperado. A capitalização da YPFB (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos), empresa pública boliviana encarregada da exploração 

petroleira e de seus derivados, que consistia na congregação entre o Estado e um investidor, 

com o primeiro aportando sua empresa e o segundo investindo um valor semelhante ao da 

empresa inicial, criando assim uma segunda companhia cujo valor de mercado seria o dobro da 

primeira (modelo de privatização conduzido no país andino), não foi suficiente para 
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desenvolver o setor da forma aludida pelos próceres políticos dos anos 1990. Desse modo, de 

acordo com Ceppi (2016), a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, parece ficar 

evidente a brecha existente entre as promessas da liberalização e seus resultados. Segundo 

Sanchez de Lozada apud Ceppi (2016), a capitalização deveria, em primeiro lugar, fortalecer o 

poder econômico da indústria; em segundo lugar, atrair tecnologia estrangeira através do 

investimento estrangeiro direto, e por fim incrementar os postos de trabalho e melhorar as 

condições de vida da população. No entanto, a indústria não foi modernizada, não se criaram 

novos postos de trabalho (cerca de dois mil trabalhadores da YPFB foram despedidos) e os 

terríveis indicadores sociais sinalizavam que as rendas petroleiras não se canalizavam para o 

combate da fome, pobreza e desigualdade. É nesse contexto que se empreende o processo de 

nacionalização dos hidrocarbonetos. Vejamos os principais câmbios operacionalizados e de que 

maneira podem ter contribuído para aumentar a brecha fiscal do Estado, possibilitando novos 

investimentos e o incremento de políticas públicas e gastos sociais. 

Levando-se em conta o contexto socioeconômico e político aludido, no dia 

primeiro maio de 2006 foi anunciado o processo de nacionalização dos hidrocarbonetos através 

do decreto 28701 “Heroes del Chaco”. E o que estabelece esse novo marco jurídico? De acordo 

com Ceppi (2016), em primeiro lugar, a propriedade, a posse e o controle dos recursos naturais 

hidrocarburíficos do país passam a recair sobre o Estado, que através da YPFB assume a 

comercialização para o mercado doméstico e para o exterior; 2) O Estado nacionalizaria ao 

menos 51% das ações das empresas que operavam em território boliviano (Chaco, Andina, 

Transredes, Petrobas Bolívia Refinación e a Compañia Lógística de Hidrocarburos de Bolivia 

(CLHB); 3). Todas as empresas que desejassem continuar operando no país deveriam firmas 

novos contratos com a YPFB nos marcos da lei 3058 de 2005 (anterior ao governo Morales e 

assinada pelo presidente interino Carlos Mesa-Gisbert) que estabelecia que deveria ser pago ao 

Estado pelas companhias operantes um valor de 50% do total da produção, isto é, 18% de 

regalias e participações (já estabelecido nos marcos legais anteriores) e 32% do Imposto Direto 

sobre os Hidrocarbonetos (IDH), imposto este fundamentado por esta legislação. 4) Os 

impostos e regalias totalizariam um total de 50% sobre o valor da produção de acordo com a 

lei 3058 de 2005 e um adicional de 32% seria cobrado durante o período de transição 2006-

2007 para os maiores campos.  

Ayerbe (2008; 2011) sintetiza o processo dizendo que a partir do decreto, as 

empresas se tornariam sociais da YPFB, que se tornara proprietária de 51% das ações e que a 

partir de então seriam obrigadas a renegociar os contratos sobre a distribuição de lucros, 

aumentando as receitas que vão para o Estado. SAAVEDRA, G. F.; ÁLVAREZ, G. C.; 
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CLAURE, M.T.Z (2014) resumem a nacionalização de forma semelhante, a YPFB a partir daí 

assumiria a participação majoritária nas companhias produtoras de gás e petróleo, nas refinarias 

e nos dutos. Anteriormente as companhias estrangeiras teriam 51% das ações frente a 49% do 

governo e dos fundos privados de pensão. A transferência das ações necessárias para tornar a 

YPFB majoritária é o que em grande parte definiria o processo de nacionalização, assim como 

o posterior controle e monopólio da comercialização dos hidrocarbonetos produzidos. Nas 

palavras dos próprios autores:  

 

Antes, las compañías extranjeras tenían el 51% y el 49% estaba compartido entro los 

fondos privados de pensiones y el Gobierno, que usaba los dividendos para pagar uma 

pensión a los ancianos bolivianos. Esas acciones debían entregarse a YPFB. Las 

acciones adicionales que se necesitaran para formar la mayoria estatal serían 

‘nacionalizadas’. Em resumen, la nacionalización consistió em la transferia de las 

acciones necessárias para que YPFB asumiera el control de las empresas capitalizadas 

y el Estado tuviera el monopólio de la comercialización. A diferencia de lo que ocurrió 

em 1937 y en 1969, no se expropiaron los activos de las empresas extranjeras. 

(SAAVEDRA, G. F.; ÁLVAREZ, G. C.; CLAURE, M.T.Z, 2014, p.77) 

 

Para SAAVEDRA, G. F.; ÁLVAREZ, G. C.; CLAURE, M.T.Z (2014) e 

Mayorga apud Ceppi (2016), com evidenciado acima, não houve um processo expropriação ou 

confisco dos ativos da empresas tal como executado em outros processos de nacionalização das 

história boliviana, mas em grande parte a renegociação dos contratos com o objetivo de 

aumentar as receitas públicas. Das 44 empresas transnacionais, 43 assinam novos contratos nos 

marcos das novas diretrizes propiciadas pelo decreto 28701 “Heroes del Chaco”; apenas uma 

companhia canadense (Canadian Energy y Monelco SRL) não tem seu contrato renovado 

(Ceppi, 2016). Para sintetizar as diretrizes desses contratos realizados, vale citar na íntegra o 

que dispõe em relação aos câmbios operados, indo de encontro ao maior controle por parte do 

Estado dos recursos naturais extraídos, como evidenciado por outros autores:  

 

“Sin desconocer la existencia de particularidades, todos ellos possen [los contratos] 

como características más destacadas que al titular no se le confiere la propriedade de 

los yacimientos ni de los hidrocarburos producidos y que las operaciones realizadas 

por las petroleiras son a cuenta exclusiva, al igual de los riesgos, percibiendo a cambio 

uma retribución o pago por sus servicios” (Carvajal apud Ceppi, 2016, p.181) 

 

Desse modo, a partir desses novos contratos e de todo o processo de 

nacionalização operacionalizado pelas novas diretrizes instauradas no governo Morales, quais 

seriam os logros econômicos e fiscais obtidos? De acordo com Ceppi (2016), em tabela 

disponibilizada em seu artigo Los hidrocarburos en el Gobierno Evo Morales: extractivismo 

nacionalista con presencia extranjera (2016), a evolução da renda petroleira destinada ao 



55 
 

Estado salta de 673 milhões de dólares em 2005 para 1,47 bilhão de dólares em 2006, avançando 

paulatinamente até chegar à 4,29 bilhão em 2012. Em outros termos, a renda auferida pelo 

Estado a partir das novas modalidades de exploração petrolífera tem um crescimento de 537% 

no interregno exposto pela autora. Também para a autora, houve incrementos constantes nos 

valores investidos no setor de hidrocarbonetos, de algo ao redor de 246 milhões de dólares em 

2005 para 782 milhões em 2010, chegando finalmente a 1,5 bilhão em 2012. Para SAAVEDRA, 

G. F.; ÁLVAREZ, G. C.; CLAURE, M.T.Z (2014) os novos contratos fizeram as rendas do 

Estado com gás natural saltar imediatamente de 320 milhões à 780 milhões de dólares anuais. 

De acordo com Ayerbe (2008; 2011), após sucessivos déficits fiscais nos anos anteriores, há a 

obtenção de superávit fiscal da ordem de 6% já em 2006. Para Carvalho (2008) as 

nacionalizações do gás e do petróleo possibilitaram um superávit fiscal elevado, da ordem de 

4% do PIB já em 2006.  

Como o aumento consistente da arrecadação foi possível ampliar 

substancialmente os gastos públicos e os investimentos sociais. Para Ceppi (2016) a evolução 

positiva das rendas energéticas possibilitou a administração Morales destinar grande parte dos 

recursos do Estado para a criação de políticas sociais, para atender deficiências específicas em 

matéria de saúde e educação, além da tentativa de combater a pobreza e a falta de inclusão. 

Entre as políticas sociais de maior envergadura, estão os programas de transferência de renda 

condicionais ou não, como o Renta Dignidad, bono Juana Azurduy, bono Juancito Pinto e o 

bono Família. O bono “Renta Dignidad” é financiado através do custeio de 30% das rendas 

petroleiras dos departamentos produtores, o que gerou profundos impasses com a oposição. 

Este programa, que foi implementado em 2008, promove distribuição de renda aos idosos 

maiores de 60 anos, substituindo e ampliando o antigo “Bono solidário”. São concedidos bônus 

no valor de 2400 BS, cerca de 310 US$ anuais, pagos mensalmente àqueles que não recebem 

pensão, e ¾ desse valor para os que já obtém tal renda (MORALES, 2009; AYERBE, 2011; 

REIS, 2013). Outro benefício outorgado é o “Bono Juancito Pinto”, iniciado em 2006, que 

promove o auxílio das famílias de 1,8 milhões de alunos matriculados no primeiro grau da rede 

pública, com valores ao redor de 30 US$ anuais, cerca de 200 BS por criança (MORALES, 

2009; CEPPI, 2015; REIS, 2013). O “Bono” Juana Azurduy, implementado em 2009, tem como 

destino as mães gestantes e para as crianças de até dois anos, cujo objetivo seria reduzir a 

mortalidade materno/infantil e a desnutrição crônica nas crianças desta faixa etária; em 

contrapartida as mães precisariam seguir o cronograma pré-natal (MORALES, 2009; 

“http://bolivia.unfpa.org/content/bono-juana-azurduy”). Além disso, em 2009 mais um 

benefício é concedido, denominado Bono Família, consiste na entrega de 14 dólares, cerca de 

http://bolivia.unfpa.org/content/bono-juana-azurduy
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100 Bs para cerca 400 mil famílias com um filho menor e 25 Bs para cada filho adicional até o 

limite de quatro, com a única exigência que sejam gastos em alimentação (Reis apud Zucco, 

2011).  

Na mesma linha de Ceppi (2016), de acordo com Carvalho (2008) a 

nacionalização dos hidrocarbonetos e o consequente superávit fiscal possibilitou a expansão 

dos gastos sociais, ainda que isto tenha incrementado os conflitos com as oposições 

departamentais em razão das disputas geradas por esses excedentes financeiros. Também para 

Monasterios (2010), assim como para outros autores, a gestão dos hidrocarbonetos levada a 

cabo pelo governo do MAS, por meio do aumento das “regalias” obtidas pela exportação do 

gás permitiu a expansão de políticas de redistribuição da renda e da terra; assim, teriam sido 

concedidos “bonos” educativos contra a deserção escolar, “bonos” materno-infantis para 

assegurar a atenção médica de mães gestantes e de crianças de até três anos e bonos para idosos, 

além de títulos de terras, especialmente concedidos às comunidades indígenas.   

Para além da ampliação dos gastos sociais, como verificado acima, os 

investimentos públicos foram ampliados de formas decisiva. De uma média de inversões de 

581 milhões de dólares anuais entre 1999-2005 para 2,04 bilhões entre 2006-2012, um 

incremento de 252% no período analisado (CUHA FILHO, 2014). Ainda de acordo com autor, 

foram executadas importantes obras de infraestrutura, como a duplicação da construção de 

quilometragem rodoviária aberta no mesmo período; de um total de 887 km para 1676 km entre 

2006-2012. Se não podemos tomar como representação de enormes investimentos e um câmbio 

completo do governo em questão, há que se levar em conta que estamos nos referindo a um país 

cuja malha rodoviária é em pequena parte pavimentada (1/3 apenas), além de se encontrarem 

regiões isoladas e de difícil acesso, constituindo assim um importante elemento de integração 

econômica e simbólica da aproximação do poder público às regiões secularmente isoladas. De 

acordo com o mesmo autor (CUNHA FILHO, 2014), foram criadas uma série de pequenas 

empresas públicas, muitas delas em regiões afastadas (entre outras a de produção de papel, 

processamento de sucos, laticínios, extração de ouro e castanhas), além de um programa de 

investimentos em pequenas obras denominado “Bolívia cambia, Evo Cumple”; as empresas 

públicas tem sido criticadas pela oposição pela limitada eficiência de algumas, se mostrando 

pouco rentáveis e ainda por algumas não terem entrado em funcionamento; pese esses críticas, 

segundo o autor, há que se levar em conta a eficiência econômica de outras, que efetivamente 

foram capazes de incrementar as rendas das populações locais, além da aproximação e inclusão 

efetiva e simbólica do poder público, uma vez que se situam em regiões afastadas, 

historicamente excluídas dos grandes centros. No que tange às pequenas obras do programa 



57 
 

“Bolívia cambia, Evo cumple”, a crítica se relaciona ao possível caráter eleitoreiro de algumas 

delas, já que parte delas são construções de mercados, campos de futebol, sedes sindicais etc., 

ainda que importantes obras tenham sido executados sobre a ação do programa, como o 

aeroporto de Uyuni. Também aqui Cunha Filho (2014) frisa o papel positivo da aproximação 

do poder público a rincões abandonados.  

No plano macroeconômico, segundo Reis (2013), o MAS executa as mesmas 

políticas dos demais países com o objetivo de controlar a inflação, sobretudo pelos traumas 

gerados pelos alarmantes índices inflacionários dos anos 1980. Stefanoni apud Reis (2013) 

afirma que o governo Morales “se mostra prudente no terreno macroeconômico”. Carvalho 

(2008) também é enfático: pese o processo de nacionalização do petróleo e gás natural gerado 

a partir da noção de ilegitimidade dos contratos subscritos anteriormente, e dos graves conflitos 

políticos entre o governo central e os governos departamentais separatistas, a condução 

macroeconômica foi mantida em seus pontos essenciais e conduzida de forma bastante 

“cuidadosa”. Udape apud Carvalho vai além, pois o alto desemprenho econômico verificado 

em 2006 não seria fruto apenas das elevações dos preços dos produtos exportados, diga-se dos 

preços das commodities no mercado internacional, mas de uma combinação de políticas 

econômicas bem manejadas, incluindo aí políticas fiscais, monetárias, cambiais e financeiras 

além da mudanças estruturais operacionalizadas na exploração dos hidrocarbonetos, que 

possibilitou superávit neste ano após anos de déficits fiscais, e representaria, provavelmente 

uma tendência de equilíbrio fiscal nos próximos anos. Ainda de acordo com o autor, mesmo 

num contexto internacional menos benigno, a combinação de políticas econômicas bem 

manejadas (monetárias, fiscais e cambiais) aliadas à transformação estrutural da exploração dos 

hidrocarbonetos, propiciaria a manutenção de taxas de crescimento positivas aliadas à 

distribuição mais equitativa deste mesmo crescimento, assegurando a possível diversificação 

da estrutura produtiva e dos benefícios geradas para as futuras gerações. O autor parece ter 

acertado em suas primeiras previsões, pois mesmo num contexto internacional menos benigno, 

com o Brasil, seu principal parceiro comercial apresentando severa recessão do produto por 2 

anos consecutivos, o pais continuou e continua crescendo a taxas bastante favoráveis, muitas 

vezes superiores a 4% ao ano; sem nos olvidarmos da melhoria significativa da distribuição de 

renda e redução da pobreza também verificadas. No que tange à transformação da estrutura 

produtiva, parece ter havido aí maiores dificuldades, já que o país ainda depende profundamente 

das exportações de matérias-primas e não parece ter avançado profundamente na 

industrialização dos derivados do gás tal como aventado (CEPPI, 2016). De acordo com a 

autora, o caminho a ser trilhado aqui é ainda muito longo (CEPPI, 2016). 
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 Outra ação pública de enorme relevância executada pelo governo Morales é o 

aumento do salário mínimo, de acordo com Estado Plurinacional da Bolívia, 2012 apud Cunha 

Filho (2014), entre 2006 e 2012 a valorização foi de 41% frente a 17% dos sete anos anteriores 

(1999-2005).  

 

 

4.3 OS LOGROS SOCIAIS E ECONÔMICOS OBTIDOS A PARTIR DAS POLÍTICAS 

GESTADAS PELO GOVERNO MORALES 

 

 

A partir do que foi disposto, quais seriam os possíveis logros econômicos e 

sociais obtido a partir da refundação do Estado, das políticas econômicas e do processo de 

nacionalização operacionalizado?  

Para Cunha Filho (2014), o maior controle sobre a cadeia produtiva do gás e dos 

minerais pelo Estado fez com que um maior nível de renda permanecesse no país, estimulando 

a demanda interna e uma melhor distribuição do produto social, o que contribuiu para o 

desempenho econômico bastante positivo no período (Molina, Weisbrot, Ray e Johnston apud 

Cunha Filho 2013). Como evidenciado por Udape apud Carvalho (2008), a combinação de 

políticas econômicas bem delineadas com sobras fiscais propiciadas pelo novo regime de 

exploração dos hidrocarbonetos, aliado a um contexto internacional de alta dos preços das 

commodities foi capaz de gerar um crescimento positivo mesclado à distribuição de renda. 

Vejamos alguns dados referentes ao crescimento econômico do período, redução das 

elevadíssimas desigualdades de renda e redução considerável da pobreza. Vejamos em primeiro 

lugar os dados relativos ao crescimento do produto nacional e do crescimento do produto por 

habitante.  
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Tabela 1 - Taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) a preços constantes – Países da 

América do Sul e média da América Latina (1998 – 2017)

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2207&idioma=e 

 

Tabela 2 - Taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) por habitante a preços 

constantes – Bolívia, Brasil e América Latina – (1998 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2222&idioma=e 

 

A partir das duas tabelas extraídas do banco de dados da Cepal, disponibilizadas 

no site da instituição, o que pode ser visualizado? Em primeiro lugar é notório o crescimento 

econômico sustentado boliviano na última década, a média de crescimento anual do produto 

entre 2008 e 2017 foi de 4,96%. Se extrairmos a média do crescimento anual do produto a partir 

de 2006, início do governo Morales, chegaremos a 4,9%. Apenas a título de exemplo, a média 

do crescimento dos oito anos anteriores ao governo Morales (1998 – 2005) se situa em 2,92% 

anuais.  Esse crescimento bastante expressivo coloca o país em primeiro lugar na média de 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2207&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2222&idioma=e
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crescimento do produto entre os países sul-americanos cujos dados estão disponibilizados pela 

CEPAL entre 2008-2017. Nesse interregno, como vimos, a Bolívia cresceu 4,96% ao ano frente 

a 4,9% no Peru, 4,68% no Paraguai, 3,62% na Colômbia e 3,4% no Equador, apenas para nos 

referir às nações com crescimento mais expressivo. Se comparamos com a média latino-

americana e brasileira essa distinção é ainda mais notória, a média de crescimento para a região 

foi 2% e a brasileira de 1,62%.  

No que se relaciona ao produto per capita, o crescimento anual médio na 

Bolívia foi de 3,26% para a última década, enquanto na média da América Latina o 

crescimento foi de tão somente 0,82% e no Brasil, menor ainda, de 0,63%. Ou seja, o 

crescimento do produto per capita na Bolívia foi praticamente 4 vezes maior do que a média 

latino-americana.  

Para além desses logros econômicos substancialmente expressivos, vejamos 

alguns índices que possam nos evidenciar a lógica de distribuição da renda e o quanto houve 

ou não melhorias nesse processo. O primeiro índice elencado é o Coeficiente de Gini; esse 

índice mede o grau de distribuição de renda em uma sociedade, variando de 0 a 1, no qual o 

zero corresponderia à igualdade absoluta na distribuição de renda e o um a concentração 

máxima de renda possível em um contexto socioeconômico. Pelos dados expostos na tabela 3, 

vemos que o Coeficiente de Gini vem diminuindo progressivamente a partir do governo 

Morales. E mais, em 2007, segundo ano de governo Morales, o país andino era o mais desigual 

de todos os países da América do Sul cujos dados estão disponíveis e, inclusive, acima da média 

latino-americana. Em outros termos, em 2007, o coeficiente de Gini na Bolívia era de 0,58; no 

Brasil, referência mundial de alarmantes índices de desigualdade 0,54, no Chile (0,48 para 

2006), na Colômbia (0,57 em 2008), Equador (0,49 para 2008), no Paraguai 0,53, no Peru 0,51, 

no Uruguai 0,46 e na Venezuela 0,39. A média latino-americana para 2007 era de 0,51. Após 

declínios progressivos em quase todos os anos da série histórica, em 2017 o Coeficiente de Gini 

na Bolívia era de 0,46, diferença de mais de um décimo (0,12), redução aventada sequer 

próxima de qualquer outro país da região ou da média latino-americana, como se observa pela 

tabela 3. Assim, em 2017, dez anos depois, de acordo com o índice de medição de desigualdade 

mais utilizado pelos pesquisadores, a Bolívia era menos desigual que o Brasil, Colômbia, 

Paraguai e inclusive estava situado abaixo da média latino-americana.  
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Tabela 3 – Coeficiente de Gini – países da América do Sul e média latino-americana (2005-

2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3289&idioma=e 

 

Dados provenientes do Banco Mundial também demonstram uma redução 

bastante expressiva do coeficiente de Gini boliviano (gráfico 1). De acordo com a agência 

internacional, em 2005 o Coeficiente de Gini boliviano estava bastante próximo de 0,6 (0,585) 

com se observa através do gráfico 4, extraído do site da instituição. Em 2017, após declínios 

progressivos, chega a 0,44. Redução notória como se pode observar, algo ao redor de 1,2 

décimos ao longo de todo o governo MAS (2006-2017). Redução essa substancialmente 

superior a todos os países sul-americanos cujos dados estão disponíveis como mencionado. 

Ainda que, obviamente, esse índice esteja elevado se comparado à média dos países altamente 

desenvolvidos, como França (0,32), Reino Unido (0,33), Noruega (0,27), Suécia (0,29) etc., 

não se pode negar os profundos logros sociais observados no outrora país mais desigual da 

América do Sul. 

 

 

 

 

 

 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3289&idioma=e
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Gráfico 1 – Coeficiente de Gini – Bolívia – (2002 – 2017) 

 

Fonte: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BO 

 

Outros dois índices de grande relevância para a verificação desse processo de 

redução das colossais desigualdades socioeconômicas são as rendas abocanhadas pelos 20% 

melhor e pelos 20% pior remunerados em relação à renda nacional (gráficos 2 e 3). Verifica-se 

a partir do gráfico 2 que a renda auferida pelos 20% pior remunerados era de algo ao redor de 

2% da renda nacional em 2005 e depois de melhorias em praticamente todo o interregno, chega 

a 4,1% em 2017. Já a renda obtida pelos 20% melhor remunerados que era pouco mais de 60% 

da renda nacional em 2005 declina para 48,5% da renda total em 2017, redução evidente do 

percentual da renda nacional adquirido pela fatia mais bem remunerada da população. Caso 

comparemos a diferença de renda obtida entre os 20% pior e 20% melhor remunerados, os 

câmbios operados serão ainda mais nítidos. A diferença entre os percentuais obtidos da renda 

nacional entre os 20% melhor e os 20% pior remunerados era de mais de 30 vezes em 2005, em 

2017 será de 11,8 vezes. Assim, tal qual a verificação obtida a partir dos coeficientes de Gini, 

a diferença de remunerações entre os quintis mais bem remunerados e pior remunerados da 

sociedade boliviana nos demonstram uma redução bastante expressiva dos índices de 

desigualdade, ainda que os caminhos para a superação secular deste fato social sejam ainda 

longos e substancialmente pedregosos. 

 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BO
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Gráfico 2 - Participação na renda dos 20% pior remunerados da população – Bolívia (2005 – 

2017) 

 

Fonte: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.DST.FRST.20 

 

Gráfico 3 – Participação na renda dos 20% melhor remunerados da população – Bolívia (2005 

– 2017) 

 

Fonte: https://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.05TH.20?locations=BO 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.DST.FRST.20
https://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.05TH.20?locations=BO


64 
 

Por fim, analisemos a redução da pobreza observada no interregno. De acordo 

com o gráfico 4, a pobreza medida pela remuneração inferior à 1,9 dólares por dia declinou de 

19,3% da população em 2005 para algo ao redor de 6% em 2017, após progressivos declínios 

observados durante os últimos 12 anos. A pobreza baseada na linha de pobreza nacional (gráfico 

5) também diminuiu profundamente, ainda que se observe números elevadíssimos ainda hoje; 

segundo esse critério, em 2005, 63% dos bolivianos eram pobres, em 2017 a pobreza incidirá 

sobre 36% da população do país.  

 

Gráfico 4 – Taxa de incidência de pobreza sobre a base de $1,90 por dia (2011 PPA) 

(Porcentagem da População) – Bolívia (2005 – 2017) 

 

Fonte:https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY?end=2015&locations=1W-

BO&start=1981&view=chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY?end=2015&locations=1W-BO&start=1981&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY?end=2015&locations=1W-BO&start=1981&view=chart
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Gráfico 5 – Taxa de incidência da pobreza sobre a base da linha de pobreza nacional 

(Porcentagem da população) – Bolívia (2005 – 2017) 

 

Fonte: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC 

 

4.4 CONCLUSÃO  

 

 

Assim, a partir do conjunto de dados expostos e da literatura debatida, fica 

evidente um processo de grandes conquistas socioeconômicas nos últimos 10 ou 12 anos. 

Verificamos um crescimento econômico sustentado ao redor de 5% ao ano nos últimos 12 anos, 

mesmo quando a economia mundial entra em crise em meados de 2008 e quando seu principal 

parceiro comercial, o Brasil, entra em severa recessão por dois anos consecutivos (2015 e 2016). 

No entanto, não verificamos apenas um crescimento econômico elevado, muito acima da média 

latino-americana, mas o que mais interessa, o crescimento do produto por habitante, que vem 

comportar melhorias efetivas (se operacionalizado em conjunto com a distribuição de renda) na 

vida e no bem-estar da população. Assim, o crescimento do produto por habitante foi de pouco 

mais de 3% ao ano, média quatro vezes maior do que da América Latina para a última década 

(2008-2017). Verificamos não apenas a expansão do produto por habitante, mas inclusive 

melhorias muito significativas na distribuição de renda; vimos que o coeficiente de Gini 

diminuiu mais do que de todos os países da América do Sul cujos dados estão disponíveis, 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC
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figurando a Bolívia, por conseguinte, à frente de vários países do subcontinente em termos de 

desigualdade e bem próximo da média latino-americana, recordando que outrora era o país mais 

injusto da região. Outros dados relativos à distribuição de renda também nos demonstraram 

queda substantiva na iniquidade, como por exemplo, a renda abocanhada pelos 20% mais ricos 

e pelos 20% mais pobres e a distância entre elas, que era de cerca de 30 vezes e passará a ser 

de 11 vezes;  ainda que suprimidos por falta de tempo e espaço, os dados relativos à renda 

auferida pelos quintis e decis da população boliviana também sofreram câmbios importantes, 

comportando um processo efetivo de melhora na distribuição do ingresso, ainda que não 

expostos aqui.  

Além disso, se verifica uma queda bastante significativa na porcentagem da 

população pobre, seja pelo critério daqueles que desfrutam de menos de 1,9 dólares por dia ou 

pelo critério da pobreza em relação às estimativas nacionais, que era de 19% para o primeiro 

caso em 2005 e passará à 6% da população em 2017 e 60% de acordo com o segundo critério 

em 2005 e será de 36% em 2017. Parece-nos que o conjunto de políticas sociais praticadas e o 

aumento do salário mínimo após 2006 possam ter tido papel decisivo nesse processo de 

melhorias, em especial os quatro programas de distribuição condicionadas ou não de renda 

(Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy e Bono Família).  

Destarte, concluímos que o conjunto de ações públicas levadas a cabo pelo 

governo do MAS e de Evo Morales, pensemos aí nas políticas macroeconômicas praticadas, 

nas políticas sociais instauradas, a nova carta Magna que estabelece ou aprofunda uma série 

de direitos socioeconômicos, a nova lógica de recuperação do Estado como agente 

fundamental do processo de desenvolvimento (chamado por alguns autores de 

desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista), além refundação da lógica Estatal e de sua 

relação com a sociedade e sobretudo, o processo de nacionalização dos hidrocarbonetos que 

possibilitou superávits fiscais consideráveis, foram fatores decisivos para a ampliação da 

liberdade humana categorizada como facilidades econômicas. Em outros termos, ainda que as 

facilidades econômicas incluam vários outros elementos não discutidos aqui, como as 

facilidades de produção, comércio e os índices inflacionários (o que efetivamente se mostrou 

controlada no período), no que tange ao conjunto de bens e serviços à disposição da população 

e a capacidade de adquirir bens a partir de uma dotação de recursos inicial, parece-nos evidente 

o processo de logros positivos. Como disse Amartya Sen (2010, p.59), “[...] a medida que o 

processo de desenvolvimento aumenta a renda e a riqueza de um país, estas se refletem no 

correspondente aumento de intitulamentos econômicos da população” e mais ainda, a questão 

distributiva é tão ou mais importante do que a questão agregativa ou do mero crescimento, o 
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que se coaduna muito bem aos logros socioeconômicos observados. Nas palavras do autor: 

“Deve ser óbvio que, na relação entre a renda e a riqueza nacional, de um lado, e, de outro, os 

intitulamentos econômicos dos indivíduos (ou famílias), as considerações distributivas são 

importantes em adição às agregativas” (SEN, 2010, p.59). Em suma, acreditamos que as ações 

públicas desenvolvidas pelo governo MAS e Morales foram decisivas para a expansão da 

liberdade humana denominada facilidades econômicas. 
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5. A BOLÍVIA DE EVO MORALES E A PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO 

COMO LIBERDADE – AS OPORTUNIDADES SOCIAIS (LIBERDADES 

EDUCACIONAIS) 

Ainda que definido no segundo capítulo o que se entende por oportunidades 

sociais, convém citarmos integralmente o que nosso autor concebe quando se refere a essa 

modalidade de liberdade. Nas palavras de Amartya Sen, seriam as disposições que:  

  
“[...]a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde etc., as quais influenciam a 

liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades são importantes 

não só para a condução da vida privada (como por exemplo levar uma vida saudável, 

livrando-se de morbidez evitável e da morte prematura) mas também para uma 

participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas.” (SEN, 2010, p.59)  

 

 

Assim, intentaremos discutir e elencar elementos, dados e políticas relacionados 

aos possíveis incrementos nas áreas da educação, saúde e se possível em outros planos que se 

coadunam à definição estabelecida de oportunidades sociais; para tanto, utilizaremos um 

conjunto de autores que discutiram as políticas públicas e sociais implementadas, bem como os 

possíveis câmbios observados a partir da ascensão de Morales ao poder em 2006, além de dados 

provenientes de organismos internacionais como a Comissão Econômica para a América Latina 

e Caribe (CEPAL) e o BANCO MUNDIAL, instituições que dispõe de um conjunto de 

materiais relativos às realidades socioeconômicas latino-americanas realmente consistente. 

Comecemos pelas discussões e dados relativos à educação.  

No que tange à educação, a partir dos textos lidos e dos dados provenientes de 

organismos internacionais, será possível creditar ao MAS (Movimento ao Socialismo) e aos 

governos Morales incrementos consistentes e que possam referendar um processo efetivo de 

desenvolvimento a partir da ótica de Sen? Vamos à discussão.  

Sem avançar nos meandros políticos mais profundos, os quais discutiremos 

apenas na medida em que se tornarem necessários, uma das principais pautas de reivindicação 

dos movimentos sociais anteriores à ascensão de Morales e que marcariam o conflituoso 

quinquênio que vai do início dos anos 2000 a 2005 (sintetizados por dois graves conflitos, a 

Guerra da Água e a Guerra do Gás), além da nacionalização dos hidrocarbonetos e dos recursos 

naturais, a defesa do cultivo e industrialização da coca, era a convocação de uma Assembleia 

Nacional Constituinte (AYERBE, 2011; CUNHA FILHO, 2014). A Assembleia é eleita em 

julho de 2006 com maioria governista, ainda que não obtivessem os dois terços de cadeiras 

necessários à aprovação de todas as pautas. Após graves impasses com a oposição, inclusive 

com sérios riscos de eclosão deu uma guerra civil em decorrência do boicote da oposição e das 
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mobilizações separatistas das províncias do leste e sul boliviano (socialmente distintas e com 

identidades mais alinhadas a uma lógica mestiça e criolla, e menos identificadas com o ser 

camponês indígena do altiplano), a constituição é finalmente aprovada em referendo nacional 

em janeiro de 2009.  

A nova carta traz uma série de novos direitos e parâmetros legais referentes à 

educação. Rodrigo J. M. Monasterios (2010) e Ayerbe (2011) comparando a nova Constituição 

Política do Estado Boliviano (CPE), nos oferecem alguns elementos interessantes e que valem 

a pena ressaltar. Em primeiro lugar, de acordo com os autores, uma série de direitos sociais e 

econômicos são ampliados, em contraposição aos já tradicionais direitos civis e políticos. 

Assim se reconhece uma série de novos direitos indígenas, como os regimes de autonomia 

territorial, incluindo aí autonomia política, econômica, cultural e jurídica daqueles territórios 

enquadrados e reivindicadores de tais regimes; reconhece-se também o direito de exploração 

exclusiva dos recursos naturais desses territórios pelos povos originários; é estabelecido e 

reconhecido novos direitos alinhados ao campo da saúde, como desfrutar de um sistema de 

saúde universal e gratuito, que respeite a cosmovisão indígena e as práticas tradicionais; 

também é assinalada pela nova Carta Magna a coexistência de distintas modalidades de 

exploração econômica, respeitando possíveis temporalidades socio-históricas, referendando, 

inclusive a existência de diferentes tipos de propriedades, indo da tradicional propriedade 

privada à comunitária indígena e cooperativa etc. Ainda que os câmbios se operarem, como 

assinalado, em vários âmbitos, seja na consecução de novas modalidades e princípios 

econômicos, políticos, sociais, organizacionais do Estado, e, inclusive, étnicos, voltemos à 

lógica estritamente educacional que aqui nos cabe.     

No que se refere ao campo especificamente educacional, podemos assinalar: de 

acordo com o artigo 78, que estabelece os princípios norteadores da educação no país, a 

educação boliviana se definiria como universal, democrática, participativa, de qualidade, 

descolonizadora, intracultural, intercultural, plurilíngue e o sistema educativo,  

 

entre outras características se redefiniria como aberto, humanista, científico, técnico 

e tecnológico, produtivo, territorial, teórico, prático, crítico e solidário; este artigo 

também estabelece que o Estado garanta a educação vocacional e o ensino técnico 

humanístico para homens e mulheres, relacionado com a vida, o trabalho e o 

desenvolvimento produtivo. (MONASTERIOS, 2015, p.18) 

 

De acordo com o autor, a nova constituição estabelece em seus artigos 79 e 80 

um modelo de educação que fomentaria o civismo, o diálogo intercultural e os valores éticos 

morais, bem como a formação integral das pessoas e o fortalecimento da consciência social 
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crítica na vida e para a vida. A educação estaria também, nesse modelo, orientada para a 

formação individual e coletiva, para o desenvolvimento de competências, aptidões e habilidades 

físicas e intelectuais que vinculem teoria com a prática produtiva; ademais, estaria orientada 

para a proteção do meio ambiente, da biodiversidade e do território para o bem-viver. Ainda no 

artigo 80, porém no segundo inciso, a educação contribuiria para o fortalecimento da unidade 

e identidade de todos (as) como parte do Estado plurinacional, assim como para a identidade e 

desenvolvimento cultural dos membros de cada nação ou povo indígena originário camponês e 

ao enriquecimento intercultural dentro do Estado boliviano. (CPE 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf). 

No próximo artigo (81), é fundamentado a obrigatoriedade do ensino até o 

bacharelado e que ao término dos estudos secundários se concederá o diploma de bacharel, com 

caráter gratuito e imediato. Também se estabelece que a educação pública é gratuita em todos 

seus níveis, inclusive no ensino superior. Em comparação com a constituição anterior, o artigo 

177 estabelecia que a educação pública seria gratuita e que somente o ciclo primário seria 

obrigatório (MONASTÉRIOS, 2010). Ainda uma outra possível distinção entre a nova e a 

antiga constituição se refere à importância atribuída à educação e o papel do Estado na sua 

oferta; de acordo com o artigo 77 da CPE a educação constitui função suprema e primeira 

responsabilidade financeira do Estado, em contraposição ao artigo 177 da antiga constituição, 

que qualificava a educação como a mais alta função do Estado.  Assim, ainda segundo o autor, 

todas essas formulações educativas constituem-se em avanço inegável em relação “aos direitos 

humanos, a interculturalidade, ao pluralismo, a formação integral das pessoas, com projeção a 

sua inserção laboral em mercados altamente competitivos” (MONASTERIOS, 2010, p.18).  

Um outro ponto digno de interesse é a liberdade de consciência, fé e ensino de religiões nos 

centros educativos, assim como o ensino da espiritualidade das nações e povos indígenas 

originários, ainda que vale a pena ressaltar, a proibição do caráter doutrinador e discriminador 

do ensino religioso, inclusive em relação às várias espiritualidades distintas; a constituição 

anterior garantia a liberdade religiosa baixo a tutela do Estado (MONASTERIOS, 2010, p.18). 

Segundo o autor, cabe sublinhar nessa passagem, um importante reconhecimento das culturas 

e tradições indígenas.    

No entanto, há aspectos na nova Carta Magna que abrem espaço a críticas de 

alguns setores da sociedade boliviana. Alarcón apud Monasterios (2010) citando o artigo 78 

que caracteriza a educação, entre outras coisas, como unitária, pública, comunitária, 

descolonizadora, libertadora e revolucionária, questiona o potencial de ensino doutrinário 

aberto pelo novo texto. O Estado como encarregado supremo de oferecê-la, sustentá-la e 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
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organizá-la poderia nas suas atribuições ofertar um ensino marcado por forte caráter doutrinador 

e ideológico, já que este estaria delineado, entre vários outros elementos, como crítico, 

libertador e revolucionário. Outra crítica viria da Confederação dos professores da Bolívia em 

relação à possível fragilidade na livre escolha de ensino que melhor se adequaria aos valores 

culturais, ideológicos, religiosos, éticos e das crenças pessoais da população boliviana. Para 

Monasterios (2010), pese essas possíveis críticas, não há dúvidas acerca da construção de uma 

nova concepção educativa, uma vez que o novo marco jurídico a veria como um instrumento 

de transformação social.   

Para além das discussões e câmbios operados em âmbito constitucional como 

expostos por Monasterios (2010) e através da leitura da própria (CPE), diga-se passagem de 

valia considerável para uma primeira aproximação referente ao processo de ampliação das 

liberdades educacionais, convém debatermos alguns dados educativos provenientes de 

organismos internacionais, sobretudo aqueles obtidos a partir do banco de dados da CEPAL 

(Comissão Econômica para a América Latina e Caribe), comissão subsidiária da ONU e em 

alguns casos do site da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE); pela própria limitação temporal e espacial, não efetuaremos análises a partir dos dados 

provenientes do Banco Mundial, como será empreendido em relação à saúde. 

Uma análise que esteja além dos direitos constitucionais ou de um conjunto de 

códigos legais está alinhada a própria noção de liberdade desenvolvida por Amartya Sen. No 

capítulo em que explica com maior vagar sua concepção de desenvolvimento como liberdade e 

em especial o próprio conceito de liberdade, diferenciando-o de outras teorias sociopolíticas 

utilizadas tradicionalmente como parâmetro avaliativo de um contexto social, o autor reafirma 

categoricamente a necessidade de avaliação para além de um conjunto de direitos formais, 

encabeçando uma concepção que deveria garantir o entendimento e apreensão efetiva, real, 

concreta, do modo como os homens vivem, das formas em que as políticas públicas e sociais 

interferem  e modificam a realidade humana. Em outros termos, a avaliação de possíveis êxitos 

ou fracassos de uma sociedade ou de um conjunto de políticas públicas não pode residir em 

direitos formais, sejam eles civis, políticos ou sociais, mas na própria efetivação desses mesmos 

direitos, assim como no modo em que vivem efetivamente as pessoas daquela(s) comunidade(s). 

Destarte, convém olharmos para além das meras formalidades; intentemos perscrutar esse 

caminho através da análise de alguns dados retirados das instituições supracitadas, ainda que 

conscientes de certas limitações e das formalidades desses próprios índices obtidos.  

A escolha dos dados utilizados esteve relacionada a melhor expressão possível 

de qualidades educativas de um ponto de vista holístico e nacional, isto é, entre outros casos, 
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da não repetição de informações ou da não utilização daqueles cujo enfoque estivesse alinhado 

às distinções de gênero, classes sociais, espaço geográfico e/ou regionais etc.; não que essas 

clivagens não sejam interessantes e hábeis para evidenciar aspectos da realidade social e 

educacional bolivianas, porém, como o foco do trabalho reside na observação holística das 

possíveis transformações operadas, foi-nos conveniente a utilização de informações de âmbito 

nacional. Assim, alguns dados que exploravam as distinções de gênero em relação à educação 

foram suprimidos da análise, assim como aqueles que perscrutavam a cisão entre meio urbano 

e rural; da mesma forma que também utilizaremos somente na medida do possível as distinções 

fundamentadas entre classes de rendimento. Passemos à análise dos dados.  

O primeiro índice que observaremos são os gastos públicos em educação como 

porcentagem do PIB. Sabemos que esse indicador está longe de nos fornecer uma visão acurada 

da educação de um determinado Estado e sobretudo da qualidade aí verificada. Exemplo disso 

é que o gasto público como porcentagem do PIB brasileiro é maior do que a da média dos países 

da OCDE e de alguns países da América do Sul, países inclusive com níveis educacionais 

qualitativamente superiores aos índices nacionais. Há vários outros fatores em jogo, pensemos 

aí na eficiência dos gastos, destinação desses mesmos recursos em relação aos níveis 

educacionais (pré-primário, primário, secundário e terciário etc.), e algo bastante relevante: 

mesmo com uma porcentagem do PIB gasto em educação maior ou até mesmo 

substancialmente maior, o gasto absoluto médio por aluno  pode ser profundamente inferior, 

caso verificado no Brasil, como demonstrado pelos gráficos 1 e 2. Mesmo com um 

despendimento público de 5% do produto em educação, porcentagem acima da maioria dos 

países que compõe a OCDE, inclusive da maior parte dos países considerados altamente 

desenvolvidos, quando se analisa os gastos totais por aluno, a realidade se altera 

profundamente: o país cai vertiginosamente em relação aos demais países e de todas as nações 

analisadas estamos apenas à frente da Indonésia, Colômbia e México, com um gasto médio de 

US$ 3,199 por aluno para 2015.  
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Gráfico 6 – Gasto Público em Educação como porcentagem do PIB (OCDE) - soma dos gastos 

em educação primária, secundária e terciária  

 

Fonte: https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart 

 

Gráfico 7 – Gasto em educação em dólares por aluno – soma dos gastos em educação primária 

e secundária 

 

 

Porém, mesmo conscientes dessas limitações, o índice é relevante na medida em 

que demonstra, de acordo com a própria OCDE, “a prioridade dada pelos governos em relação 

à educação relativa às outras áreas de investimento, como saúde, seguridade social, defesa e 

https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
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segurança”. Assim, convém citar esses dados relativos à Bolívia e em relação a alguns países 

sul-americanos como elemento comparativo. Acreditamos que esses dados possam nos 

evidenciar, utilizando a própria noção da OCDE, dentro de muitos limites obviamente, a 

prioridade nacional em relação aos investimentos educacionais. 

 Os índices utilizados foram extraídos do banco de dados da CEPAL. E o que se 

observa?  De acordo com a tabela 4, confeccionada a partir dos dados disponibilizados pelo 

sitio CEPAL, observamos que nos seis anos anteriores à ascensão de Morales e do MAS ao 

poder, cujos dados estão disponíveis, isto é, entre 1998 a 2003, quase todos os valores 

percentuais despendidos em educação pública estão abaixo dos anos posteriores à escalada de 

Morales e do MAS (a vitória eleitoral ocorre no final de 2005 e o governo se inicia no início de 

2006). Em outros termos, com exceção de 2003 com um gasto público em educação de 6,4% 

do produto que supera em um décimo os anos de 2006 e 2013 (6,3%), em todos os anos 

anteriores ao governo do MAS/Morales se observa um dispêndio em educação inferior aos anos 

posteriores à sua ascensão. 

Com o objetivo de facilitar a observação e evidenciar ainda mais os câmbios 

operacionalizados, se traçarmos uma média dos anos disponíveis anteriores ao governo Morales 

teremos um gasto ao redor de 5,86% do produto em educação pública; para os oito anos 

disponíveis posteriores a 2005, o gasto é de 6,98% do PIB. Como se percebe, um crescimento 

expressivo, ainda mais se se leva em conta o crescimento médio do produto boliviano de 4,9% 

durante todo esse interregno analisado (2006-2017), o que foi discutido na seção anterior. 

Assim, mesmo sabendo da grande limitação em analisar apenas o crescimento dos gastos em 

educação sem uma observação mais acurada em relação às possíveis melhorias substantivas, às 

nuanças e todos os pormenores educacionais existentes, salta-nos aos olhos essa observação 

empírica, qual seja, o crescimento do dispêndio público nacional em educação como 

porcentagem do PIB, como evidenciado pela tabela 4 e pelo gráfico 8. Outro fato que chama a 

atenção é o gasto em relação aos demais países da América do Sul; o que se observa para 

praticamente toda a série histórica elencada e sobretudo para os últimos anos com dados 

disponíveis, é a prevalência da Bolívia na primeira posição em termos de gastos públicos em 

educação como porcentagem do produto; como dito acima, mesmo com gasto percentual do 

Produto Interno elevado, nada garante valores absolutos maiores (obviamente pela própria 

limitação do produto nacional do país andino). De todo modo, não deixa de ser um fato digno 

de nota a superioridade destes gastos percentuais no país andino em relação às demais nações 

do subcontinente.   
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Tabela 4 - Gasto público em educação como porcentagem do PIB – Países da América do Sul 

- Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e 

Venezuela – (1997 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=460&idioma=e 

 

Gráfico 8 - Gasto público em educação como porcentagem do PIB – Bolívia – (1997 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp# 

 

Como o objetivo de continuar o debate e elucidar as possíveis expansões nas 

liberdades educacionais na última década, passemos aos próximos indicadores utilizados na 

pesquisa; neste caso, na média de anos de estudo da população economicamente ativa com 15 

anos ou mais. De acordo com os dados referentes à média de anos de estudo da PEA com 15 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=460&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp
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anos ou mais de idade (tabela 5 e tabela 6), percebe-se uma elevação consistente dos anos 

estudados na última década. Ainda que as médias históricas disponíveis só se iniciem em 2002, 

é possível perceber um câmbio real no período analisado. Em 2002 e 2003 a PEA havia 

estudado em média 7,2 e 7,4 anos; em 2007, o próximo ano cujos dados estão disponíveis, essa 

média havia se elevado para 8,4 anos e é perceptível um avanço consistente até 2017, quando 

os trabalhadores ou aqueles que procuravam emprego nos últimos meses haviam estudado em 

média 9,3 anos. Mesmo com a limitação dos dados entre 2003 e 2006, anos imediatamente 

anteriores à ascensão do governo Morales e que poderiam clarificar de forma mais consistente 

o real papel desses governos e dos anteriores e as possíveis distinções observadas no período, 

é evidente um processo de melhoria nas médias de anos estudados pela população boliviana. 

Quando se compara com a média de anos de estudo da PEA na América Latina esse processo 

se mostra ainda mais evidente: em 2002 a média para a América Latina era de 8 anos, enquanto 

na Bolívia quase um ano a menos, 7,2 anos. Ao longo das décadas dos anos 2000 e 2010 essa 

distinção se reduz até bem próximo da igualdade, quando a diferença passa a ser de 0,2 anos. 

Em 2016 e 2017 se estudava em média 9,4 e 9,5 anos na América Latina (tabela 6), enquanto 

na Bolívia 9,2 e 9,3 no mesmo período observado (tabela 5). Assim, parece não restar dúvida 

(pese muitas outras questões que não podem ser aqui observadas, como a qualidade do ensino, 

a natureza do sistema educacional, o que cabe aos governos departamentais, além de uma 

infinidade de outras questões possíveis) a percepção de um câmbio positivo em relação à média 

de anos de escolaridade do conjunto de trabalhadores bolivianos. Em síntese, entre 2007, 

primeiro ano de governo Morales com dados disponíveis e o último ao com dados também 

disponíveis (2017) se verifica um incremento de 0,9 anos na média de anos de estudo da PEA. 

Verifiquemos agora outro dado relevante: a população de 15 anos ou mais segundo os anos de 

estudo.  
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Tabela 5 - Média de anos de estudo da população economicamente ativa com 15 anos ou mais 

– Bolívia (2000 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp 
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Tabela 6 - Média de anos de estudo da população economicamente ativa com 15 anos ou mais 

– América Latina – 2000 - 2017 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp 

 

Outro conjunto de dados dignos de interesse são àqueles relativos à divisão da 

população maior de 15 anos segundo os anos de estudos. A tabela 7 e 8 demonstram esses dados 

através da cisão entre quatro categorias de escolaridade: de 0 a 5 anos, de 6 a 9 anos, de 10 a 

12 anos e 13 ou mais anos de estudo. Assim, o que nos interessa aqui é se houve aumento na 

porcentagem da população com maior número de anos de escolaridade em detrimento do 

conjunto com menor tempo de estudos. Em outros termos, o que nos vale é se se verifica 

aumento nas últimas colunas que representam maior tempo de escolaridade em detrimento e 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp
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redução das duas primeiras. E o que essas tabelas nos revelam? Exatamente esse processo, ainda 

que não se verifique qualquer mudança excepcional ou algo extraordinário, ainda que se 

perceba sim, melhorias consistentes na última década. Mais uma vez, a análise perde força pela 

lacuna nos dados disponíveis dos dois anos anteriores a chegada ao poder do governo Morales 

e do primeiro ano de mandato (2006); de todo modo, como nas tabelas anteriores, é possível 

verificar um percurso de incremento e câmbios positivos ao longo do período. Em 2003, último 

ano pré-governo Morales com dados disponíveis, as colunas representativas dos 0 a 5 e 6 a 9 

anos de estudos somadas totalizavam 61,4%  da população e por conseguinte as duas últimas 

38,6%; em outras palavras, 61,4% da população havia estudado até 9 anos enquanto 38,6% das 

pessoas maiores de 15 anos estudaram 10 anos ou mais em suas vidas. Em 2007, segundo ano 

de governo, as pessoas que estudaram até 9 anos totalizavam 51% da população frente à 49% 

daquelas que haviam estudado 10 anos ou mais. Durante os 10 anos seguintes essa correlação 

se tornará mais positiva, quando em 2017 a maior parte da população já estudara em média 

mais de 10 anos, totalizando 55,7% frente a 44,3% daqueles que estudaram 9 anos ou menos. 

Ou seja, uma redução de 6,7% da metade da população que estudara menos e obviamente um 

incremento da mesma natureza na metade com mais anos de formação.  

Outra forma de analisar a tabela é observando as colunas separadamente, e o que 

se torna perceptível é a redução tanto da primeira quanto da segunda e incremento positivo da 

terceira e quarta. Entre 2007 e 2017 há uma redução de 4,7 pontos percentuais na primeira (0 a 

5 anos), 2% na segunda (6 a 9 anos), elevação de 2,2% na terceira (9 a 12 anos) e incremento 

de 4,5% na última (13 anos ou mais). Desse modo, se não se verifica uma mudança 

substancialmente revolucionária, também não se pode negar uma progressão real nos números 

observados. Quando comparamos com a média dos países da América Latina (tabela 8), o que 

se observa é a manutenção de uma distância positiva e melhores índices bolivianos ao longo da 

última década, porém um processo de redução mais drástico da metade da população com 

menos anos de estudo na América Latina. Destarte, se somarmos as duas primeiras colunas em 

2007 na América Latina, chegaremos à 62,2% da população com 9 anos ou menos de estudo e 

37,9% daqueles com 10 anos ou mais, em comparação com os já supracitados 51% da 

população boliviana com 9 anos ou menos e 49% com 10 anos ou mais; já em 2017 a metade 

com menos anos de estudo representava 52% da população com 15 anos ou mais na América 

Latina e 44,3% na Bolívia frente aos 48% e 55,7% com 10 anos ou mais respectivamente. Ou 

seja, a variação nesse interregno na América Latina foi de pouco mais de 10% enquanto na 

Bolívia ao redor de 6,7%, o que corrobora o que havia sido dito: manutenção de uma melhor 
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média para o país andino ainda que se observe um incremento mais consistente na América 

Latina como um todo na última década.  

 

Tabela 7 – População de 15 anos ou mais segundo os anos de instrução para ambos os sexos 

(%) – Bolívia – (2000 – 2017)  

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp 
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Tabela 8 – População de 15 anos ou mais segundo os anos de instrução para ambos os sexos 

(%)– América Latina – (2000 – 2017)  

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp 

 

Passemos aos próximos dados disponíveis: a porcentagem das pessoas de 15 a 

19 anos com educação primária completa e daquelas de 20 a 24 anos com educação secundária 

completa. Por meio dos dados sintetizados pelas tabelas 9 e 11 é possível perceber melhorias 

realmente consistentes em relação à porcentagem das populações com ensino primário e 

secundário completos. Ainda que mais uma vez haja uma lacuna nos dados num período 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp
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essencial para a compreensão das possíveis transformações em curso (2004-2006), parece não 

haver dúvidas acerca das mudanças realmente concretas no interregno analisado. Em 2007, 

92,8% da população de 15 a 19 anos havia terminado o ensino primário e 63,9% das pessoas 

de 20 a 24 anos haviam completado o ensino secundário, análise para ambos os sexos. Em 2017, 

esses números irão saltar para 97,3% e 74,3% respectivamente. Ou seja, um acréscimo de 4,5% 

no grupo de jovens de 15 a 19 anos que terminara o ensino primário (números próximos da 

totalidade da população nessa faixa etária que completara o ensino primário) e de 10,4% da 

população adulta de 20 a 24 anos que terminara o ensino secundário. Se analisássemos as 

variações entre as mulheres perceberíamos um câmbio ainda maior, ainda que não tão distinto 

da média observadas para ambos os sexos. Quando se compara com a América Latina (tabelas 

10 e 12), as variações observadas entre os anos de 2007 a 2017 são relativamente próximas, 

ainda que para o último ano (2017) a porcentagem da população que terminara o ensino 

primário e secundário no país andino era profundamente maior do que a média do 

subcontinente. Em relação ao ensino primário se percebe uma distinção da ordem de 3,4% e 

para o secundário de 13,2% (logicamente apenas levando em consideração a população na faixa 

etária representada nas tabelas).  
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Tabela 9 – Porcentagem das pessoas de 15 a 19 anos com educação primária completa – Bolívia 

– (2000 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2085&idioma=e 
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Tabela 10 - Porcentagem das pessoas de 15 a 19 anos com educação primária completa – 

América Latina – 2000 - 2017 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2085&idioma=e 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2085&idioma=e


85 
 

 

 

 

 

Tabela 11 – Porcentagem de pessoas de 20 a 24 anos com educação secundária completa – 

Bolívia – 2000 - 2017 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2119&idioma=e 
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Tabela 12 – Porcentagem de pessoas de 20 a 24 anos com educação secundária completa – 

América Latina – 2000 - 2017 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2119&idioma=e 

 

Trabalharemos com mais dois conjuntos de dados com o objetivo de finalizar as 

discussões precedentes, um deles capaz de evidenciar uma realidade educacional ainda não 

explorada pelos números apresentados até o presente momento: as transformações operadas no 

ensino superior. Apresentaremos dados relativos à assistência escolar por grupos de idade 

(tabelas 13 e 14) e o segundo a taxa líquida de matrículas por nível de ensino (tabela 15). O 

primeiro item (tabela 13) se refere à porcentagem da população em seu grupo de idade 

específico que no momento da pesquisa estava assistindo aula em algum estabelecimento de 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2119&idioma=e
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ensino formal 

(http://interwp.cepal.org/sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=143&id_estudio=2), em 

outros termos, se divide a assistência escolar em três grupos de idade; o primeiro 

correspondendo à faixa de 7 a 12 anos, que representaria o ensino primário, o segundo de 13 a 

19 anos, relativo ao ensino secundário e a terceiro dos 20 a 24 anos, representante do ensino 

superior. As porcentagens são relativas aos jovens nessas faixas etárias participando de algum 

sistema de ensino formal comparada à população dessa mesma faixa etária. O que se observa é 

o aumento consistente das taxas de assistência escolar para as duas últimas faixas etárias (ensino 

secundário e superior), principalmente do secundário (13 a 19 anos) e a manutenção de índices 

próximos da assistência completa no ensino primário (7 a 12 anos). Em 2007, 98,7% das 

crianças entre 7 e 12 anos assistiam aulas em algum sistema formal, em 2017, após pequenas 

variações durante a década 98,5% o faziam. Entre a faixa etária de 13 a 19 anos, em 2007, 

80,7% frequentavam as aulas no momento da pesquisa, já em 2017, 87,1% realizavam tal 

atividade. Para o ensino superior (faixa etária dos 20 a 24 anos) 38,5% frequentavam as classes 

no segundo ano de governo Morales, em 2017, 44% o fazia. Percebemos assim, de acordo com 

as informações, um incremento positivo em relação à assistência escolar no ensino secundário 

e superior e a manutenção dos índices no primário; como se percebe, não analisamos os dados 

por quintis de renda, por isso a tabela (13) trata do total dos quintis e não segmentado como 

poderia ser interessante numa análise que captaria as distinções de assistência escolar por 

grupos de renda (distinção diga-se de passagem premente, ainda que não exposta na tabela). 

Por fim, cabe salientar os bons índices e a substantiva distinção boliviana em relação à América 

Latina (tabela 14) para todas as faixas etárias analisadas e inclusive da assistência escolar total.  

 

http://interwp.cepal.org/sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=143&id_estudio=2
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Tabela 13 – Assistência escolar de ambos os sexos – total dos quintis – educação primária (7 a 

12 anos), secundária (13 a 19 anos) e ensino superior (20 a 24 anos) – Bolívia – (2002 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=143&idioma=e 
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Tabela 14 – Assistência escolar de ambos os sexos – total dos quintis – educação primária (7 a 

12 anos), secundária (13 a 19 anos) e ensino superior (20 a 24 anos) – América Latina – (2002 

– 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=143&idioma=e 

 

O outro conjunto de dados utilizados faz referência às taxas líquidas de matrícula 

por nível de ensino (tabela 15). Esses dados representam a proporção de alunos em idade escolar 

“oficial” (entende-se idade escolar correta) matriculados em relação à população na mesma 

idade escolar. Assim, caso os números estejam abaixo de 100% pode representar tanto uma 

proporção de estudantes não matriculados quanto àqueles que estão matriculados em anos 

diferentes das idades oficiais para o nível de ensino 

(http://interwp.cepal.org/sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=184&id_estudio=2). De 

toda maneira, vale a pena observar a progressão histórica.  

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=143&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=184&id_estudio=2
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Tabela 15 – Taxa líquida de matrícula para ambos os sexos – educação pré-primária, primária 

e secundária – Bolívia – (2000 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=184&idioma=e 

 

O número de matriculados no ensino pré-primário cresce vultuosamente no 

período Morales, de 42,7% em 2006 para 74,4 em 2017; no secundário também há um 

incremento de pouco mais de 4% no período analisado e no primário uma redução de alguns 

pontos percentuais, cerca de 3,7%. Dos dados analisados, a taxa de matrículas líquida por nível 

de ensino, especificamente no caso do ensino primário, é o único conjunto que apresenta 

deterioração no período. Se essa redução se deve à diminuição dos matriculados por motivos 

estruturais e/ou conjunturais, ou a não correspondência das matrículas nas idades corretas ou 

inclusive modificações no campo da análise estatística é algo que não poderemos debater ou 

perscrutar no presente trabalho, já que estaria fora da nossa alçada neste momento. No entanto, 

esses dados parecem contradizer a tabela anterior que faz referência a assistência escolar por 

níveis de ensino, uma vez que a porcentagem de crianças de 7 a 12 (ensino primário) que 

frequentavam sistemas de ensino formais permanece praticamente inalterada no interregno 

analisado (2007-2017). De todo mundo, a diminuição em 3,7 pontos percentuais na taxa líquida 

de matrícula para o ensino primário não parece desconfigurar todo o conjunto de dados 

utilizados e os câmbios positivos, alguns de grande expressividade enquanto outros mais 

singelos, observados em praticamente todo período sondado (2006-2017).  

Citemos agora a última tabela produzida a partir dos dados disponibilizados pela 

CEPAL: a porcentagem de alfabetizados em relação a população maior de 15 anos e apreciemos 

os resultados obtidos (tabela 16 e gráfico 9). Verifica-se um processo de avanço singelo a partir 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=184&idioma=e
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dos dados confeccionados, passando de uma taxa de alfabetização ao redor de 90,7% da 

população maior de 15 anos em 2007 para 92,5% no último ano catalogado (2015). Vale frisar, 

no entanto, observando-se a mesma evolução histórica de alguns países sul-americanos citados 

na tabela 16, como Brasil e Equador em especial, taxas de progressão bem semelhantes, ao 

redor de 2 pontos percentuais entre 2007 e 2015. Para alguns países com taxas bem próximas 

da plena alfabetização, o que se percebe é praticamente a manutenção desses bons índices, caso 

argentino e uruguaio.  

 

Tabela 16 – Taxa de alfabetização das pessoas com 15 anos ou mais – Argentina, Bolívia, 

Chile, Equador, Uruguai e América Latina e Caribe 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2236&idioma=e 

 

Gráfico 9 – Taxa de alfabetização das pessoas com 15 ou mais – Bolívia – (2001 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2236&idioma=e 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2236&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2236&idioma=e
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5.1 CONCLUSÃO  

 

Em síntese, o que se percebe é o incremento de praticamente todos os índices 

supracitados no período analisado (2006-2017), quais sejam: o gasto público em educação 

como porcentagem do PIB; as médias de anos de estudo da população economicamente ativa 

(PEA) maior de 15 anos; a divisão da população maior de 15 anos segundo os anos de 

instrução; a porcentagem da população de 15 a 19 anos com educação primária completa; a 

porcentagem da população de 20 a 24 com educação secundária completa; a assistência 

escolar no ensino secundário e universitário e a manutenção no ensino primário; as taxas 

líquidas de matrículas para o ensino pré-primário e secundário; e por fim, das taxas de 

alfabetização da população maior de 15 anos. A única exceção aos câmbios positivos citados 

ao longo da análise é a redução das taxas de matrículas líquidas no ensino primário (3,7%), 

motivo por nós desconhecido no momento, e que contradizem a assistência escolar no ensino 

primário (7 a 12 anos) (tabela 13), que se mantém praticamente inalterada no período elencado; 

vale lembrar também que as taxas líquidas de matrícula não necessariamente representam a 

redução das matrículas, mas podem significar matrículas em anos diferentes do ideal esperado 

para a idade da criança/adolescente. De toda forma, pelo conjunto dos dados disponibilizados 

pela CEPAL, acreditamos ser possível creditar, sobretudo quando se compara com os câmbios 

operados na América Latina, se não avanços brutais ou revolucionários, pelo menos 

transformações positivas e consistentes operados ao longo dos mandatos dos governos 

Morales. Sabemos amplamente das limitações de uma análise que vislumbra apenas aspectos 

quantitativos em relação aos incrementos educacionais. Uma análise mais rigorosa e mais 

próxima de uma conclusão substancial demandaria análises qualitativas, empreendimentos 

próximos da realidade local, entrevistas, trabalhos de campo e toda uma sorte de outras práticas 

possíveis, o que nos seria impossível pela natureza do trabalho em curso. De toda maneira, nos 

faltam dados qualitativos, sobretudo aqueles relacionados à qualidade educacional do país em 

comparação com o resto do globo. O fato é que a Bolívia não participa das provas do PISA, 

processo de avaliação promovida pela OCDE, nem foi avaliado pela UNESCO no terceiro 

estudo regional comparativo e explicativo realizado pelo Laboratório Latino Americano de 

Avaliação de Qualidade Educativa em 2013 (https://www.paginasiete.bo/ideas/2015/8/30/por-

bolivia-evalua-educacion-68084.html). Ambos dados seriam capazes de nos relevar aspectos 

interessantes da qualidade (ou sua falta) obtida pelo sistema educacional do país andino. Porém, 

mesmo consciente das enormes limitações dos dados apresentados, acreditamos, como dito, 

levando-se em conta o conjunto de dados expostos, poder concluir que a atuação política dos 

https://www.paginasiete.bo/ideas/2015/8/30/por-bolivia-evalua-educacion-68084.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2015/8/30/por-bolivia-evalua-educacion-68084.html
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últimos 12 anos foi capaz de promover ou contribuir para a constituição de incrementos 

educacionais relevantes e assim expandir as liberdades educacionais no país andino. Se nem 

todos os avanços parecem ser extraordinários, também não se pode negar que nos sete dados 

elencados há logros positivos mais ou menos intensos. Além dos dados apresentados, também 

podemos fazer referência às novas diretrizes educacionais fundamentadas pela nova 

constituição política do Estado (CPE), que abrem espaço à educação intracultural, intercultural 

e plurilíngue; a uma educação crítica volvida para a transformação da realidade socioeconômica 

nacional; à obrigatoriedade do ensino secundário; à prioridade do dispêndio público em relação 

à educação; à maior liberdade e autonomia educacionais e às práticas ligadas às populações 

originárias etc. Por tudo isso acreditamos que houve espaço à ampliação das liberdades 

educacionais no período considerado.  
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6. A BOLÍVIA DE EVO MORALES E A PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO 

COMO LIBERDADE – AS OPORTUNIDADES SOCIAIS (LIBERDADES 

RELATIVAS À SAÚDE) 

 

Assim como a utilização dos dados relativos à educação, utilizaremos as tabelas 

e gráficos confeccionadas a partir do banco de dados disponibilizados pela Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e pelo Banco Mundial. Também como na 

educação, a escolha dos dados se relacionada ao potencial de representatividade, ou seja, 

àquelas informações que abarquem uma série histórica e um conjunto de anos minimamente 

coerente e satisfatório. Da mesma forma, acreditamos que alguns dados possam nos fornecer 

informações mais valorosas ou, na verdade, mais representativas do que outras em relação ao 

desfrute ou privação de liberdades ou bem-estar no campo da saúde. Desse modo, entre utilizar 

dados relativos às taxas de suicídios, ao número de crianças abaixo de um ano vacinadas contra 

sarampo ou a incidência de malária e àqueles que representam a mortalidade infantil, materna, 

a prevalência de subalimentação, os investimentos em saúde etc., obviamente escolheremos 

esses em detrimento daqueles. Não que os primeiros não sejam capazes de nos evidenciar 

características relevantes e interessantes da realidade deste país, no entanto, escolhemos aqueles 

que, ao nosso ver, possam representar o maior número de pessoas e relevar aspectos de amplo 

escopo em detrimento de uma exposição mais limitada.  

Assim como fizemos com a educação, o primeiro conjunto de dados utilizados 

para avaliar o potencial avanço ou retrocesso na saúde da população é o investimento realizado 

no setor como porcentagem do PIB. É notório um incremento nos anos de governo Morales. 

Esses dados (tabela 17 e gráfico 10) não representam apenas os gastos públicos em saúde, mas 

a somatória dos públicos e privados. Entre 2000 e 2005 a média anual dos gastos com saúde é 

de 4,78% do PIB, na década seguinte (2006-2015) a média se eleva para 5,18%, chamando a 

atenção a elevação dos últimos anos investigados, quando em 2013, 2014 e 2015 os valores 

despendidos são de 5,5% 5,8% e 6,4% do PIB, respectivamente. Como dito, esses valores não 

representam apenas os gastos públicos, mas a somatória com os investimentos privados; vale 

frisar, no entanto, que a maior fatia de gastos em saúde no país andino são públicos, ao redor 

de 68% dos gastos totais para 2015. Vale destacar também que a porcentagem de gastos 

públicos em relação aos gastos totais em saúde também sofreu incremento durante a última 

década. Assim, em 2005, 56% dos gastos com saúde eram públicos, em 2006, 58%, se elevando 

para 63% em 2014 e 68% em 2015. Vale destacar, por outro lado, que essa relação não sofreu 
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aumento permanente nem linear, de modo que há pequenas variações para cada ano observado, 

destacando-se o incremento observado nos últimos dois anos catalogados.  

 Na tabela e gráfico posteriores (18 e 11 respectivamente) são apresentados 

apenas os gastos públicos em saúde como porcentagem do PIB, e as distinções são ainda mais 

pronunciadas. Os câmbios são profundos, aumentando em mais de 50% no período 

observado. De um gasto público em saúde ao redor de 2,6% do PIB em 2004, com pequenas 

variações nos quatro anos posteriores, chegando em 2005, 2006, 2007 e 2008 em algo em torno 

de 2,8% do PIB, para 3,0%, 3,7% e 4,4% em 2013, 2014 e 2015 respectivamente, últimos anos 

catalogados (tabela 18). Nota-se uma variação positiva de 57% nos percentuais despendidos em 

saúde pública entre os anos de 2005 e 2015, sem contarmos os valores absolutos, concretamente 

maiores, levando-se em consideração o incremento do produto interno bruto de forma também 

bastante consistente durante o interregno (média de crescimento de 4,9% do produto interno 

entre 2006 – 2017). Além disso, é possível perceber um incremente bem superior dos gastos 

públicos em relação às médias latino-americana e brasileiras no período. Os gastos bolivianos 

se situavam bem abaixo de ambos em 2007 como é possível perceber pelo gráfico 11, 

superando-os concretamente em 2014 e 2015, principalmente neste último ano, quando se 

despende 4,4% do produto nacional em saúde pública, frente à 3,8% tanto na América Latina 

quanto no Brasil. Assim, é evidente um crescimento bastante pronunciado dos valores 

investidos em saúde e, sobretudo, em saúde pública na última década, inclusive bem acima das 

médias latino-americana/caribenhas e brasileiras.  

 

Tabela 17 – Gasto total em saúde como porcentagem do PIB – Bolívia, Brasil e América Latina 

e Caribe (2000-2015) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=55&idioma=e 

 

 

 

 

 

 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=55&idioma=e
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Gráfico 10 – Gasto total em saúde como porcentagem do PIB – Bolívia (2000 – 2015) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=55&idioma=e 

 

Gráfico 11 - Gasto público em saúde como porcentagem do PIB – Bolívia, Brasil e América 

Latina e Caribe – (2000-2015) 

 

Fonte: 

https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.GD.ZS&coun

try=BOL,BRA,LCN 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=55&idioma=e
https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.GD.ZS&country=BOL,BRA,LCN
https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.GD.ZS&country=BOL,BRA,LCN
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Tabela 18 - Gasto público em saúde como porcentagem do PIB – Bolívia (2004-2015) 

 

Fonte: 

https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.GD.ZS&coun

try=BOL,BRA,LCN 

 

No que se relaciona aos gastos públicos absolutos por habitante, as distinções 

são ainda mais pronunciadas e os valores investidos serão quase quintuplicados durante o 

interregno estudado (tabela 19 e gráfico 12). Em 2000 o gasto público por habitante em saúde 

foi de US$ 24,70, esse valor se mantém pouco alterado até 2004, quando sofre leve aumento e 

passa a ser de US$ 29,70 em 2005. A partir daí se observa incrementos permanentes nos valores 

investidos em todos os anos da série histórica e chega a 2016 com uma média de US$ 139,90 

por habitante. Destarte, entre 2005 e 2016 há ganhos nos valores investidos da ordem de 370% 

sem descontar as perdas inflacionárias, uma vez que estamos nos referindo aos valores 

correntes, o que de modo algum não anula os enormes ganhos reais verificados. Além disso, 

através da tabela 19, podemos perceber que os valores investidos aumentaram em ritmo bem 

mais acelerado do que na média latino-americana e brasileira, ainda que atualmente os valores 

permaneçam bem abaixo dos valores absolutos deste país e da região como um todo. Entre 2005 

e 2016 esses valores foram multiplicados 2,1 vezes na América Latina e Caribe, 1,9 no Brasil 

e 4,7 vezes na Bolívia. Em síntese, o que se constata é que os câmbios verificados no investido 

público em saúde são substantivamente notórios no país andino, elevando-se em mais de quatro 

vezes em termos absolutos por habitante, mais de 50% em relação ao Produto Interno Bruto e 

inclusive em termos relativos ao investimento privado total.  

 

 

 

https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.GD.ZS&country=BOL,BRA,LCN
https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.GD.ZS&country=BOL,BRA,LCN
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Tabela 19 – Gastos públicos per capita em saúde - valores correntes (em dólares) – Bolívia, 

Brasil e América Latina e Caribe (2000 – 2016) 

 

Fonte: 

https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.PC.CD&coun

try=BOL 

 

Gráfico 12 – Gastos públicos per capita em saúde - valores correntes (em dólares) – Bolívia 

(2000 – 2016) 

 

 

Fonte: 

https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.PC.CD&coun

try=BOL 

 

https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.PC.CD&country=BOL
https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.PC.CD&country=BOL
https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.PC.CD&country=BOL
https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SH.XPD.GHED.PC.CD&country=BOL
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Passemos agora à análise de outros índices que possam nos fornecer evidências 

significativas em relação às possíveis melhorias ou câmbios reais operados nas condições de 

saúde e bem-estar humano no país andino. Comecemos pela expectativa de vida ao nascer, isto 

é, qual a quantidade de anos esperada que um recém-nascido viveria se os padrões de 

mortalidade vigentes no momento do seu nascimento não se alterarem ao longo de sua vida. 

Uma das liberdades fundamentais citadas reiteradamente por Amartya Sen em 

Desenvolvimento como Liberdade (2010) é a capacidade de desfrutar de uma vida longeva. 

Qual povo ou civilização não apreciaria a capacidade de incrementar a quantidade de anos 

vividos ou o bem-estar nos anos finais da vida dos seus sujeitos? O que podem nos dizer os 

dados em relação ao crescimento da expectativa de vida na Bolívia? De acordo com a tabela 

17, é nítido um processo de continuidade no incremento da esperança de vida ao longo dos 

últimos 20 anos, variado positivamente entre 0,4 a 0,6 anos ao longo de toda série histórica 

observada. Não parece ser possível correlacionar qualquer distinção profunda nos governos 

Morales, ou seja, pós-2006; o que parece evidente é uma continuidade positiva mais ou menos 

homogênea ao longo de todo o interregno (últimos 20 anos). Assim, se não se pode apreciar 

qualquer câmbio fenomenal deste governo, há que se validar a continuidade positiva observado 

ao longo da série histórica analisada. Da mesma forma, é notório outro fato: as reduções 

substanciais das distinções entre as expectativas de vida na Bolívia, na América Latina e Caribe 

e no Brasil. Em 1998 havia uma diferença de mais de 11 anos entre as expectativas de vida 

bolivianas e latino-americanas e caribenhas; entre aquele país e o Brasil a diferença era de quase 

10 anos. Em 2017 a diferença era de 6,2 anos tanto em relação ao Brasil quanto em relação à 

média latino-americana/caribenha. Se as diferenças ainda são notórias, não se pode negar 

câmbios positivos ao longo dessas últimas duas décadas. Passemos a outro conjunto de dados 

relativos ao bem-viver e saúde dos bolivianos, em especial sobre a questão alimentar. 
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Tabela 20 – Expectativa de vida ao nascer – Bolívia, América Latina e Brasil (1998-2018) 

 

 

Fonte: 

https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.DYN.LE00.IN&country=B

OL 

 

Verifiquemos agora a prevalência de subalimentação na população (tabela 21 e 

gráfico 13). Os dados também são provenientes do banco de dados da CEPAL. Nota-se que 

entre 2000 e 2005 a variação é praticamente inexistente, ao redor de 31% da população não 

ingeria as quantidades de alimentos necessárias para se atingir o patamar mínimo de energia 

requerida (definição da própria CEPAL)1. Entre 2004 e 2006 a variação é quase nula, ao redor 

de 1,3% de um total de mais de 30% da população; a partir daí se percebe câmbios expressivos, 

reduzindo para 26,5% da população entre os anos 2009-2011, 23,1% para 2011-2013 e 20% 

para o triênio 2014-2016, última séria apresentada. Vislumbra-se uma redução de 1/3 na 

população em condições de subalimentação ou de quase 10% da população boliviana total que 

deixou de ingerir quantidades de alimentos abaixo do mínimo necessário. Não há dúvidas dos 

números ainda brutais de pessoas incapazes de se alimentar de forma minimamente satisfatória, 

                                                           
1 “La proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria se refiere a la prevalencia 

de desnutrición (porcentaje de la población que está desnutrida o privada de alimentos). La desnutrición o privación de 

alimentos corresponde a aquella proporción de individuos cuya ingesta de alimentos está por debajo del nivel mínimo de 

necesidades de energía alimentaria requeridas”. 

 

https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.DYN.LE00.IN&country=BOL
https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.DYN.LE00.IN&country=BOL
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isto é, 20% da população é incapaz de fazê-lo, porém, há que se apreciar as transformações 

bastante valiosas observadas, facilmente perceptíveis por meio do gráfico 13.  

 

Tabela 21 - Prevalência de subalimentação na população (%)– Bolívia, Brasil e América Latina 

– (2000 – 2016) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=164&idioma=e 

 

Gráfico 13 - Prevalência de subalimentação na população (%) – Bolívia – (1990 – 2015) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=164&idioma=e 

 

Verifiquemos agora as taxas de mortalidade infantil por mil nascidos vivos. Este 

índice corresponde à probabilidade que um recém-nascido possui de morrer antes de completar 

um ano de vida. É notória uma continuidade nas reduções alarmantes (e ainda prevalecentes) 

das taxas de mortalidade infantil por mil nascidos vivos por todo o período observado; não 

apenas nos governos Morales, mas desde 1997 parece haver uma redução contínua nesses 

índices, como se verifica por meio do gráfico 14 e da tabela 22. Pela homogeneidade das 

reduções fica difícil creditar evidentemente qualquer melhoria significativa a este ou aquele 

governo em especial, o que se pode validar na última década é a continuidade de um processo 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=164&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=164&idioma=e
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observado anteriormente e que deve percorrer os próximos anos, levando-se em conta os 

números alarmantes da mortalidade infantil na Bolívia, que chega ao dobro dos números 

verificados no Brasil e na média da América Latina e Caribe.  

Outro índice que nos mostra quedas próximas da homogeneidade para as duas 

últimas décadas é a taxa de mortalidades das crianças abaixo dos 5 anos para cada 1000 nascidos 

vivos (gráfico 15), da mesma forma que a mortalidade infantil, que abarca crianças de até um 

ano, a mortalidade das crianças abaixo dos 5 anos vem decaindo paulatinamente a partir dos 

anos 1990, na realidade até antes, durante toda a série histórica observada, iniciando-se nos 

anos 1980. Seria impossível também creditar qualquer influência de governos específicos aqui, 

ainda que seja nítida a continuidade na redução da mortalidade das crianças de até 5 anos na 

última década. Da mesma maneira que das crianças de até 1 ano, os números são alarmantes 

ainda hoje (bem acima de 30 mortes na Bolívia), superando em larga medida a média latino-

americana, com 17,5 mortes para cada 1000 crianças, brasileira 15,1 mortes e argentina, 11,1 

mortes para 2016.  

 

Gráfico 14 – Taxa de mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos – Bolívia (1997 – 2016) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=187&idioma=e 

 

 

 

 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=187&idioma=e
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Tabela 22 – Mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos – Bolívia, Brasil e América Latina 

(1997 – 2016) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=187&idioma=e 

 

Gráfico 15 - Taxa de mortalidade em menores de 5 anos por 1000 nascidos vivos – Bolívia 

(1980 – 2020) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=40&idioma=e 

 

Outro índice que também expressa uma redução bastante significativa e por 

conseguinte melhora nos resultados obtidos ao longo das últimas três décadas é a mortalidade 

materna por 100.000 nascidos vivos. Esse índice expõe a mortalidade das mulheres que estejam 

grávidas ou que venham a óbito em até 42 dias após o término da gravidez por problemas 

relacionados ao processo de gestação. Assim como nos dois últimos itens elencados, pode-se 

notar uma continuidade nas reduções observadas aos longo das décadas de 1990 e primeiro 

quinquênio dos anos 2000; ainda que possamos perceber a existência, pelos números, de 

decréscimos ligeiramente maiores durante os governos Morales, a distinção é tão pequena que 

não nos autoriza, de maneira alguma, estabelecer qualquer correlação, a não ser, como nos 

dados anteriores, da continuidade das melhoras ao longo das últimas três décadas. Tanto a tabela 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=187&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=40&idioma=e
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quanto o gráfico seguinte expressam as transformações operadas (tabela 23 e gráfico 16). Do 

mesmo modo que os dois últimos conjuntos de dados, a distinção entre as médias latino-

americana, brasileira e boliviana é profunda. As taxas de mortalidade materna por 100.000 

nascidos vivos é quase quatro vezes maior que a média do subcontinente e quase cinco vezes a 

média brasileira. Assim como nos outros dados, o caminho a ser percorrido parece ser longo e 

demanda enorme vontade política, o que nos será revelado ao longo das próximas décadas.  

 

Tabela 23 - Razão da mortalidade materna por 100.000 nascidos vivos – Bolívia, Brasil e 

América Latina – (1990 – 2015) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=41&idioma=e 

 

Gráfico 16 - Razão da mortalidade materna por 100.000 nascidos vivos – Bolívia – (1990 – 

2015) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=41&idioma=e 

 

Trazemos um outro índice passível de expressar o bem-estar alimentar e por 

conseguinte o crescimento correto das crianças no país. Ainda que os dados sejam parcos, isto 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=41&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=41&idioma=e
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é, não há dados para a maioria dos anos e lacunas de três a quatro anos entre os anos com dados 

disponíveis, podemos ter uma ideia das evoluções observadas no período. Pelos dois anos 

anteriores aos governos Morales cujos números são disponibilizados, é perceptível valores 

elevadíssimos de crianças abaixo dos 5 anos com atraso no crescimento, em 1998, 33,1% e em 

2004, 32,5% estavam nessas condições. Em outros termos, praticamente 1/3 das crianças 

bolivianas de até 5 anos possuíam atrasado no crescimento até 2004. Na próxima série 

disponível, já em 2008, 27,2% das crianças se encontravam em tais condições, em 2012, 18,1% 

e em 2016, último ano catalogado, 16,1%. Ou seja, os dados expressam uma redução pela 

metade de crianças de até 5 anos com prevalência de atraso no crescimento nos últimos 12 

anos; mais uma vez, os números ainda são alarmantes, bem superiores às reiteradamente citadas 

médias brasileiras e latino-americanas; o que de todo modo não nega as evoluções históricas 

observadas e a necessária transformação dessa realidade durante as próximas décadas.    

 

Tabela 24 - Prevalência de atraso no crescimento em crianças menores de 5 anos – Bolívia, 

Brasil e América Latina e Caribe (1997 – 2017) 

 

Fonte: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=533&idioma=e 

 

6.1 CONCLUSÃO 

 

Em síntese, o que podemos extrair dos dados expostos pela CEPAL em relação 

aos possíveis logros na saúde boliviana no período que aqui nos interessa (2006-2018)? De 

acordo com o que foi exposto, é nítido um processo de incremento real nas condições de vida, 

bem-estar e saúde da população, ainda que a realidade seja assustadora se se compara com 

outros países subdesenvolvidos e ainda mais quando correlacionamos com os considerados 

desenvolvidos. Ainda que alguns índices demonstrem continuidades positivas, isto é, redução 

em proporções mais ou menos homogêneas em relação às melhorias observadas nos anos 1990 

e início dos anos 2000, ou seja, anteriores aos governos Morales, como a redução da 

mortalidade infantil, a redução da mortalidade das crianças abaixo de 5 anos, a mortalidade 

materna e a expectativa de vida (o que de forma alguma deixa de ser relevante), outros são 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=533&idioma=e
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ainda capazes de evidenciar câmbios efetivamente substantivos a partir da segunda metade 

dos anos 2000, pensemos aí nas taxas de subalimentação da população, a prevalência de atraso 

no crescimento das crianças de até 5 anos e sobretudo em relação aos dispêndios públicos em 

saúde, que cresceram cerca de 57% em relação ao gasto como porcentagem do PIB e 370% 

em valores absolutos no período observado (2006-2016). Por isso acreditamos poder creditar 

ao MAS e aos governos Morales, assim como na educação, o potencial de haver contribuído 

para a expansão das liberdades relacionada à saúde e ao bem-estar da população. Sabemos das 

limitações ainda brutais existentes aqui, o que se comprova quando comparamos os índices de 

saúde com o subcontinente e com outros países também subdesenvolvidos, no entanto, isso não 

nos desautoriza a vislumbrar os câmbios operados na sequência histórica.  
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7. CONCLUSÃO 

 

A partir do que foi exposto o que podemos concluir? Acreditamos poder validar, 

seja em relação às facilidades econômicas ou às oportunidades sociais, conceitos chave de 

Amartya Sen, a expansão dessas formas de liberdades a partir da atuação político-econômica e 

social do MAS e dos governos Morales iniciado em 2006. No que se refere às facilidades 

econômicas, observamos um alto incremento das taxas de crescimento do produto para todo o 

período analisado (média anual de 4,9%), bem superiores aos anos anteriores e inclusive muito 

superiores à média de crescimento latino-americana para o mesmo período. No que se refere ao 

crescimento per capita (3% ao ano em média), a expansão foi ainda mais expressiva se se leva 

em conta as médias da América Latina. Visualizamos também reduções expressivas das 

desigualdades socioeconômica, com o declínio bastante acentuado do coeficiente de Gini e das 

relações entre as rendas auferidas pelos 20% mais ricos e pelos 20% mais pobres. De tal sorte 

que de país mais desigual da América do Sul (levando em conta tão somente o coeficiente de 

Gini), a Bolívia figura, hoje, à frente em termos de equidade social de Brasil, Paraguai, 

Colômbia e da própria média latino-americana. Além disso, também percebemos uma 

substantiva queda no percentual de pobres no país andino.  

Não podemos nos olvidar, no entanto, dos caminhos ainda mastodônticos 

necessários para um real desfrute de bem-estar, qualidade de vida, e profundas liberdades 

efetivas para a maior parte da população no país, ainda mais se se compara com qualquer nação 

profundamente desenvolvida. O quadro socioeconômico ainda é perverso. O que intentamos 

aqui é rebuscar dados e literatura acerca do potencial início de reversão desse quadro de 

problemas socioeconômicos profundos e seculares e não querer evidenciar a superação dos 

mesmos. O que aliás, seria de todo impossível para qualquer mandato efetivado em tão somente 

uma década. Os problemas permanecem, mas como foi evidenciado, intenta-se dirimi-los a 

partir da atuação pública. E os êxitos parecem evidentes.  

No que se refere à liberdade denominada oportunidades sociais, 

operacionalizando a distinção entre aspectos relativos à educação e à saúde, os logros também 

nos parecem evidentes. Em relação à educação, percebemos o aumento efetivo dos gastos 

públicos como porcentagem do PIB e o gasto também absoluto, uma vez que o incremento do 

produto no período foi considerável. De todos os dados utilizados, oito no total, incluído o 

supracitado, se vislumbra incrementos reais, mais ou menos evidentes, alguns efetivamente 

distintivos em relação aos períodos anteriores enquanto outros manifestando uma relação de 
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continuidade positiva com os logros pretéritos. Em síntese, o que se percebe é o incremento de 

praticamente todos os índices no período analisado (2006-2017), quais sejam: o gasto público 

em educação como porcentagem do PIB; as médias de anos de estudo da população 

economicamente ativa (PEA) maior de 15 anos; a divisão da população maior de 15 anos 

segundo os anos de instrução; a porcentagem da população de 15 a 19 anos com educação 

primária completa; a porcentagem da população de 20 a 24 com educação secundária 

completa; a assistência escolar no ensino secundário e universitário e a manutenção no ensino 

primário; as taxas líquidas de matrículas para o ensino pré-primário e secundário; e por fim, 

das taxas de alfabetização da população maior de 15 anos. Ainda que vale a pena ressaltar 

que alguns desses logros representaram mudanças consistentes e profundas em relação aos 

anos anteriores aos governos Morales enquanto outros manifestaram uma relação de 

continuidade positiva em relação à última ou duas últimas décadas.  

No que se refere às melhorias no campo da saúde, as conquistas também se 

mostraram efetivas. Dos oito índices analisados, todos apresentam incrementos positivos no 

interregno estudado. Como na educação, alguns representando câmbios consideráveis em 

relação à década ou décadas precedentes enquanto outros expoentes de uma relação de 

continuidade positiva no tocante ao passado boliviano. Destarte, em relação ao dispêndio 

público em saúde, que foi incrementado em cerca de 370% em termos absolutos por habitante 

(não descontando a inflação) e 57% percentualmente ao PIB, as taxas de subalimentação da 

população e a prevalência de atrasado no crescimento das crianças de até 5 anos, vislumbramos 

câmbios efetivamente significativos. Em relação aos outros índices: taxas de mortalidade 

infantil, taxas de mortalidade das crianças abaixo de 5 anos, mortalidade materna e esperança 

de vida ao nascer, o que se percebeu foi a continuidade (positiva) com as melhorias advindas 

da década ou décadas precedentes.  

Assim como na educação, porém sobretudo na área da saúde, o que se evidencia 

é o caminho ainda tortuoso e pedregoso a ser seguido. Os índices são ainda alarmantes, as 

lacunas consideráveis se se compara com a América Latina e mais ainda quando a correlação é 

estabelecida com os países altamente desenvolvidos. Acompanhemos os próximos itinerários 

percorridos. Os passos serão longos. Uma certeza apenas é que o primeiro deles já foi dado, e 

ao que parece, com virtuosa maestria.  
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