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Émile Zola, Germinal

“...Por todos os lados as sementes cresciam, alongavam-se, furavam 
a planície,em seu caminho para o calor e a luz. Um 

transbordamento de seiva escorria sussurrante, o ruído dor germes 
expandia-se num grande beijo. E ainda, cada vez mais 

distantemente, como se estivessem mais próximos da superfície, os 
companheiros cavavam. Aos raios clamejantes do astro-rei, naquela 
manhã de juventude, era daquele rumor que o campo estava cheio.

Homens brotavam, um exército negro, vingador, quegerminavva 
lentamente nos sulcos da terra, crescendo para as colheitas do 

século futuro, cuja germinação não tardaria em fazer rebentar a 
terra”

Y ellos, los hombres, temblaron también.
Es que el recuerdo latia, terrible y vivo, en su

memória... ”

“ - ...Cobardes usfedes que lo soportanl Yo ya me
habría levantado! interrumpió la mujer con voz agria.

Los dos viejos volvieron los ojos hacia la momia y 
la miraron en silencio. Y Choquehuanka, con voz lenta repuso:

~Y para qué? Quieres que nos maten o nos 
pudramos anos de anos en los calabozos de un carcel? Nosotros no 
podemos nada; nuestro destino es sufrir.

Y su acento se hizo triste.
Además ~~ agrego el marido - recuerda lo que nos 

pasó la última vez que intentamos sublevamos. Lo has olvidado ya?
-Ay, no! - repuso la bruja con miedo. Y se
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INTRODUÇÃO

A revoluçõo boliviana de 1952, uma das maiores mobilizações de massa 

ocorridas na história da América Latina contemporânea, despertou pouco interesse 

até o momento, apesar de sua relevância histórica. Afora o fato da Bolívia ser um dos 

países relativamente esquecidos pela historiografia latino-americana, o tema também 

nos despertou interesse particularmente pela participação da classe operária na 

revolução, primeiro registro em grande escala em nosso continente, e pela influência 

exercida pela IV Internacional nesses eventos. Pudemos constatar posteriormente, 

que a temática estava cercada de delicadas implicações teóricas e principalmente 

políticas, relacionadas com as opções e características do próprio acontecimento, 

que se prolongavam até os dias atuais. Isso se refletiu não apenas nos silenciamentos 

e restrições ao tema, mas em abordagens e sistematizações que em sua maior parte 

omitiram ou subestimaram questões relevantes.

Embora exista uma literatura significativa referente aos diferentes aspectos do 

processo revolucionário boliviano, a grande maioria dos livros e artigos, que 

procuraram realizar um balanço global da revolução, o fizeram de forma 

extremamente partidarizada e subjetiva. Bloqueios desta natureza provêm de 

diferentes origens e motivações. Uma primeira visão foi constatada na abordagem 

tradicionalista e apologética de historiadores e simpatizantes do "Movimiento 

Nacionalista Revolucionário” - MNR, que construíram diferentes versões de uma 

mesma história oficial, ainda muito útil politicamente aos atuais governos da Bolívia. 

Uma característica importante desses autores foi a tentativa de homogeneizar o 

processo revolucionário e silenciar sobre os embates de classe no seu interior e a 

participação de outros partidos políticos no processo da revolução.

Outras dificuldades surgiram a partir de versões provindas dos setores 

derrotados, não tanto pela desproporção com que mensuravam determinados 

acontecimentos, mas pela dificuldade que tiveram em distinguir a diversidade 

política e social contida no processo revolucionário. Isso levou-os de um modo geral a 

atribuir ao MNR uma versão de partido extremista de esquerda, com ações e 

posicionamentos políticos muito além do que realmente se verificou e do que 

desejavam seus dirigentes e militantes, o que muitas vezes nos trouxe dificuldades em 

comprovar a veracidade ou significado de alguns fatos.
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Uma terceira abordagem esteve ligada à historiografia da esquerda estalinista. 

O processo revolucionário boliviano, particularmente a década de 1940, é um 

primoroso exemplo das consequências negativas que a III Internacional provocou 

sobre muitos partidos políticos como o "Partido de la Izquierda Revolucionário" - PIR 

boliviano. Por outro lado a revolução boliviana demonstrou também uma viabilidade 

política da IV Internacional através do POR, o que depunha contra as décadas de 

campanhas e perseguições políticas movidas contra seus militantes. Esses autores 

mais ligados à esquerda burocrática, com influência na historiografia dos movimentos 

operários e dos processos revolucionários na América Latina, atuaram a nosso ver 

muito mais no sentido de silenciar ou secundarizar o estudo aprofundado do tema. 

Infelizmente essas abordagens dogmáticas, incapazes de aceitar uma história que 

não se encaixasse em seus esquemas preconcebidos, logrou seus objetivos limitados 

por muito tempo. Mesmo que hoje esteja em franco recuo, provocou grandes 

sequelas aos estudos e pesquisas científicas da história.

Desta maneira, estas abordagens levaram a uma situação em que pouco se 

discutiu sobre a originalidade e especificidades envolvidas no processo que levou à 

revolução boliviana de 1952. Encontramos por isso, um tratamento na maior parte 

extremamente limitado, subjetivo e preconceituoso do significado da participação do 

POR e da 4a. Internacional no processo revolucionário boliviano. Afora rápidos e 

superficiais registros de diferentes autores, não registramos nenhum estudo dedicado 

especificamente a esta problemática. Nossa pesquisa fez um esforço para cobrir 

parte dessas lacunas.

O trabalho com as fontes revelou-se complexo em muitos sentidos. Talvez não 

seja necessário relembrar o estado em geral desanimador em que se encontram 

arquivos e documentos em nosso continente. No entanto trabalhamos num país em 

que essas condições, como mais amplamente outros indicadores da América Latina, 

são ainda mais precárias. A documentação relativa ao POR sofreu assim duplamente 

nessas condições, por ter sido também afetada pelas vicissitudes da luta política e de 

inúmeras perseguições durante todos esses anos. A maioria dos textos que estudamos 

foram aqueles guardados e reunidos por Guillermo Lora, fato extraordinário nessas 

condições, mas que não nos desobrigou de considerar possíveis implicações 

metodológicas, políticas e históricas envolvidas no próprio processo de seleção e 

organização desses documentos.

Durante os trabalhos de exame da documentação do POR organizamos uma 

classificação destes textos. Um primeiro grupo são os panfletos, comunicados e artigos
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e jornal. São textos rápidos, em geral de temáticas específicas e direcionados para 

acontecimentos da atividade política cotidiana do partido na sociedade. Sua leitura 

permitiu traçar todo um painel dos posicionamentos do POR frente a diferentes 

governos e partidos e ao movimento sociual do período. Destacamos deste grupo os 

manifestos e declarações pelo fato destes documentos terem em geral o objetivo de 

explicar e definir de forma mais analítica os posicionamentos oficiais do partido. 

Frente a situações de conteúdo nacional, são estes documentos que melhor nos 

fornecem uma visão coletiva do partido. O segundo grupo de de documentos é 

composto por resoluções e avaliações internas com características bem diversas do 

grupo anterior. São em geral textos mais longos e voltados para a vida interior da 

organização. Fornecem uma visão das repercussões, dificuldades e objetivos que se 

colocavam na trajetória do partido. Um último grupo é composto por textos dispersos, 

individuais de militantes e sem o caráter oficial dos primeiros.

Outra parte da documentação que exploramos refere-se a outros partidos, 

entidades e movimentos sociais, aos difirentes governos, embora não possuísse a 

mesma centralidade em relação ao tema em estudo, serviu-nos muitas vezes como 

contraponto, ampliação e complementação à documentação anterior. Desta forma, 

permitiu que abríssemos novas questões e abordagens. Além disso, utilizamo-nos 

amplamenie de materiais bibliográficos como livros e artigos, em sua maioria 

infelizmente distantes do centro de nosso trabalho, mas muito úteis na constituição de 

um quadro mais completo para nossas indagações. Não pudemos deixar de 

constatar a dificuldade de compartilhar estudos mais recentes próximos ao tema, o 

que vem mais uma vez realçar a enorme lacuna que cumpre preencher com novos 

estudos e pesquisas.

A problemática que estaremos examinando não diz respeito diretamente à 

participação da classe operária ou do conjunto de suas instituições políticas e 

sindicais. Optamos por estudar a atuação do POR (Partido Obrero Revolucionário - 

seção boliviana da IV Internacional) na medida em que essa organização política 

pôde a nosso ver, sintetizar elementos que explicitam a experiência da primeira 

participação hegemónica da classe operária numa insurreição de massas em nosso 

continente. Nosso objetivo não é listar os "erros e traições" do POR ou de qualquer de 

seus dirigentes, mas tentar resgatar sua trajetória, embates e dificuldades, a origem 

dessas experiências, o seu possível significado maior para o futuro e sua projeções 

para a atualidade.
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A Bolívia como país de capitalismo atrasado inserida no mundo já globalizado 

pelo sistema capitalista, não pôde mais repetir as mesmas formas de 

desenvolvimento histórico de outras nações. Seguindo apenas a trajetória e os 

elementos constitutivos da história nacional seria impossível explicar 

desenvolvimento e importância do POR no processo revolucionário boliviano e 

mesmo o sentido da própria revolução. Desta forma, a revolução boliviana foi um 

processo inserido no quadro amplo da história mundial e o seu próprio 

aprofundamento e recuo esteve ligado a contradições económicas e questões 

políticas de amplitude internacional.

O contexto latino-americano deste período foi significativo, na medida em que 

foi marcado por impasses e contradições definitivas das políticas nacionalistas das 

burguesias do continente, como o desaparecimento de Getúlio Vargas em 1954 e a 

queda de Perón em 1955 expressavam de alguma maneira. Abria-se uma nova 

época de polarização crescente entre novos governos abertamente conservadores e 

com laços estreitos com o imperialismo norte-americano de um lado e, de outro, 

novas e crescentes mobilizações de massa com perspectivas políticas que 

ultrapassavam o nacionalismo populista e apontavam propostas socialistas. Assim no 

Paraguai Stroessener iniciava sua ditadura militar em 1954, mesmo ano em que caía o 

governo nacionalista de Jacobo Arbenz na Guatemala. De outro lado , dois anos 

depois do início da Revolução Boliviana de 1952 acontecia o assalto ao Quartel 

Moncada prelúdio da Revolução Cubana.

Dessa forma, a revolução boliviana sinalizou de maneira contundente 

período particular em que se desenvolveu a história política do continente latino- 

americano. Os anos do pós guerra foram marcados pelo revigoramento do 

movimento de massas, de reafirmação dos sonhos de soberania nacional, de 

amadurecimento político do proletariado como classe social independente. Era o 

momento também em que a fisionomia dos EUA como estado imperialista estava em 

seus anos de consolidação. O contexto especial do pós-guerra, que na Bolívia elevou 

as contradições internas a níveis jamais vistos, aliaram-se ao crescimento e 

organização de novas forças políticas e a movimentos de massa, constituindo os 

elementos principais da ruptura histórica.

O estudo da participação do POR na revolução de 1952 possui para nós 

relevância atual. Apesar dos pouco mais de quarenta anos que se passaram, as 

questões levantadas em 1952 ainda estão irresolvidas na Bolívia e em toda a 

América Latina. A revolução de 1952 foi um dos momentos proeminentes da
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perspectiva de real independência nacional dos países latino-americanos. O 

movimento retomou a perspectiva da democracia, do direito de um governo 

soberano e independente que fosse uma representação democrática de todo o 

povo. Em 1952 estas bandeiras retomavam, agora no contexto do domínio do capital 

imperialista, o impulso inicial da Revolução Mexicana, primeiro grande movimento 

revolucionário de massas do continente neste século. Mas a Revolução Boliviana 

projetou novas possibilidades às mobilizações políticas e sociais do continente, 

incorporando plenamente a participação da classe operária como principal 

impulsionadora desses processos revolucionários. Desenvolveu tendências políticas e 

sociais que apenas se esboçaram no processo mexicano.

Assim, procuramos demonstrar que a atuação histórica do POR não foi produto 

da ação isolada de indivíduos, mas parte de um fenômeno social e político mais 

amplo e coletivo, o que nos levou a muitas vezes privilegiar uma narrativa 

distanciada dos sujeitos individualizados. Dessa forma procuramos construir uma 

abordagem mais globalizante e menos fragmentada. Não desejamos cair na postura 

oposta que substitui toda narrativa histórica pela colagem infindável de citações que 

diluem uma linguagem própria do texto histórico. A narrativa dos acontecimentos tem 

sentido na medida em que auxilia na descoberta da explicação racional de um 

processo histórico e não se limita a um encadeamento de aventuras. Procuramos ao 

longo de nosso trabalho levar em conta estas observações e na medida de nossa 

possibilidades superar os riscos inerentes a este tipo de pesquisa.

O objetivo principal do nosso trabalho foi estudar a participação e contribuição 

do POR quando do aprofundamento da crise política da burguesia boliviana durante 

as décadas de 30 e 40 e nos primeiros quatro anos da revolução entre 1952 e 1956. 

Pretendemos analisar a existência de uma relação entre o crescente tensionamento 

social e político da história boliviana desse período e o crescimento da influência do 

POR, principalmente a partir dos anos 40, na doutrinação e organização política do 

proletariado mineiro boliviano. Se o POR fazia parte do objeto chamado revolução 

boliviana, era ao mesmo tempo um sujeito no seu interior, que interagiu com suas 

próprias contradições e influenciou nos destinos da história do país.

O primeiro capítulo procura reconstituir a trajetória histórica dos anos 30 e 40, 

que levará à ruptura de 1952, analisando primeiramente as origens do processo 

revolucionário, a desestruturação da oligarquia boliviana e sua associação à 

depressão da economia capitalista mundial. A crise de 1929 abalou profundamente a 

produção de estanho, principal produto de exportação e fonte de divisas, e, por
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consequência, o conjunto da economia do país. Procuramos relacionar esses fatores 

à crise da autoridade do aparelho de estado em mãos da oligarquia. O surgimento 

de um movimento reformista amplo é visto assim como uma primeira resposta ao 

enfraquecimento da oligarquia e à profunda crise económica que se abateu sobre o 

país. O surgimento do POR será estudado como parte integrante desse período, 

como uma primeira síntese política da reação anti-oligárquica que se desenvolvia.

Os anos quarenta aprofundaram tendências em desenvolvimento da década 

anterior. Procuraremos traçar toda a trajetória do POR de pequeno grupo de 

propaganda revolucionária no final dos anos trinta, até se tornar um partido com real 

influência no movimento do proletariado mineiro. Inserimos esse desenvolvimento no 

conjunto das contradições que a 2a. guerra provocava sobre o país. Foram nestes 

momentos que se deram as principais experiências políticas dos sindicatos mineiros e 

onde o POR conseguiu se desenvolver. Examinaremos também alguns detalhes da 

relação do POR com o sindicalismo mineiro e quais suas implicações.

Os dois últimos capítulos procuram problematizar aqueles temas que, ao nosso 

ver, concentraram as características do processo revolucionário e a atuação do POR, 

proporcionando elementos para nossas conclusões. Nos dois últimos capítulos, 

estamos realizando o exame de dois fenômenos paralelos e combinados e portanto, 

não necessariamente de forma cronológica: a ação independente das massas e a 

rearticulação burguesa. Ao discutirmos desta forma, já estamos realizando uma 

opção interpretativa que opôs no processo revolucionário, a ação de massas ao 

MNR. É nesta contradição que as atividades e iniciativas do POR são importantes e 

foram realçadas. No entanto este processo é mais complexo em virtude do POR 

também ser agente no desenvolvimento dessas próprias contradições. Analisamos em 

que medida se deu uma relação dialética entre a desaceleração do ritmo 

revolucionário e o enfraquecimento do POR. Procuramos mensurar as consequências 

da atuação direta dos EUA no sentido de fortalecer o setor mais conservador do MNR 

e combater as tendências radicais da revolução, bem como as consequências e 

influências da IV Internacional sobre o POR e a revolução em andamento.
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1.1 - A Guerra do Chaco e a desestruturação do sistema político tradicional

vez

I - ANTECEDENTES: A CRISE DA OLIGARQUIA E A FORMAÇÃO DO “PARTIDO OBRERO

REVOLUCIONÁRIO"

1 Augusto GUZMÁN, Historia de Bolívia, p. 263-266
2 James MALLOY, Bolívia, la revolución inconclusa, p. 63-64. 0 grande desinteresse pelo desenvolvimento da economia 
nacional chegou ao ponto de os magnatas do estanho, que possuíam rendas superiores às do estado boliviano, 
fundarem as sedes de suas empresas no exterior. Em 1924 Simon Patifio fundou a "Patifio Mines and Enterprise 
Consolidated Inc.” no estado de Delaware nos EUA com capital de 6.250.000 libras. Em 1922 Aramayo fundou a 
"Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie S.A.” com sede na Suíça e capital de 25 milhões de francos (Liborio JUSTO, 
La Revolución Derrotada, p. 89).

A depressão económica mundial que se seguiu à la. guerra mundial e, 

posteriormente, a crise de 1929, mostraram toda a fragilidade das estruturas 

económicas de exportação de bens primários nas quais se baseavam os países 

latino-americanos. A economia boliviana, cujo principal produto de exportação era o 

estanho, foi profundamente afetada, trazendo, como consequências quase 

imediatas, uma longa série de crises políticas e sociais.

A importância económica da exploração do estanho tornou-se cada 

maior ao longo do século XX. Entre 1900 e 1909 representava já 40% do comércio 

exterior, entre 1910 e 1919 subia para 60%, entre 1920 e 1939 alcançava 72%, e entre 

1940 e 1949 chegará a 75% do total do comércio exterior do país. Estas crescentes 

exportações traziam pouco retorno para o desenvolvimento da economia nacional 

do país. Em primeiro lugar pelos baixos impostos cobrados pelo governo, que durante 

muitos anos variou de 3% a 5% do valor exportado, variando até 13% em certos 

períodos mais curtos. Em segundo lugar porque a exploração estava extremamente 

concentrada : Simon I. Patino, que detinha em 1931 62% do volume de exportações 

de estanho; Mauricio Hochshild com 26% do controle das exportações em 1938 e 

Carlos Aramayo com 10% em 1934'.

Esse poder se estendeu para outros ramos da produção e negócios e ganhou 

posteriormente dimensão internacional. Patino controlava o maior banco da Bolívia, 

possuía jornais, ferrovias, fazendas, além de plantar sólidas raízes fora do país. 

Hochshild e Aramayo tinham negócios que também se ramificavam pelo conjunto da 

economia. Como consequência, o Estado, dependente principalmente dos ingressos 

da mineração, tornou-se uma agência intermediária diretamente ligada aos 

interesses dos grandes mineradores2. Até a nacionalização das minas em 1952, pouco 

se alterou o quadro concentrador da produção, que, por outro lado, criava laços de 

extrema dependência do país com o mercado mundial. A pequena e a média



Em fins de 1930 o governo em acordo com os grandes mineradores, impôs um 

programa de controle da produção e a cobrança de um imposto mínimo. As novas 

medidas procuravam garantir o mínimo equilíbrio às finanças públicas e preservar os 

interesses dos grandes mineradores. Em fins de julho de 1931, o governo de Daniel 

Salamanca foi obrigado a parar de pagar a dívida externa. Em meados de 1932 a 

produção de estanho paralisou e logo depois seguiria produzindo 1/3 do que 

produzira antes de 1929. Os preços chegaram a cair para US$385 a tonelada. 

Somente em 1933 a Bolívia conseguiu recuperar seus níveis de produção de meados 

dos anos 206. Ao mesmo tempo, Simon Patino patrocinou a criação do Comité
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mineração ocupavam um espaço secundário no mercado monopolizado pelos três 

grandes magnatas do estanho.

A queda internacional dos preços de estanho a partir de meados da década 

de 20, provocou grandes abalos nos orçamentos governamentais. No período de 

1926 -1929, como consequência direta da depressão, aumentaram as dificuldades 

financeiras do Estado e houve necessidade de grandes empréstimos internacionais. 

Em 1927, os preços caíram constantemente; neste ano a tonelada do estanho estava 

em US$917, em 1929 baixaria para US$794. Foi neste momento que sobreveio a crise 

de 19293.

O governo de Hernando Siles decretou estado de sítio no final de 1928 numa 

tentativa de conter as mobilizações políticas internas que cresciam com a crise 

económica.4 Em meados de 1930 um levante impediu que Siles prorrogasse seu 

mandato. Uma coalizão de partidos conservadores lançou Daniel Salamanca 

candidato presidencial. Eleito, seu governo teve que enfrentar o agravamento da 

situação interna motivada pela deterioração crescente da economia.

A queda constante dos preços do estanho aliada aos aumentos dos serviços 

da dívida externa arruinavam as finanças públicas. Em 1929, 37% do orçamento 

destinava-se ao pagamento da dívida pública. Houve uma desaceleração geral da 

economia nacional, queda da produção, desemprego e inflação crescentes. A 

Bolívia foi o país mais prejudicado pela queda dos preços do estanho. Seus custos de 

produção eram mais altos comparativamente a outros países produtores. A produção 

de estanho se reduziu de 46.000 toneladas em 1929 para 14.700 no ano seguinte, 

provocando uma onda de fechamento de minas e desemprego. Muitos pequenos e 

médios mineradores faliram.5

3 Cf. Víalter H. VI RR EI RA, Breve Historia de la mineria boliviana.
4HeRbert KLEIN, Historia General de Bolívia, p.219
5Walter H. VIRREIRA, OP CIT.
6 Idem, p. 219-220



A crise de 29 veio assim, abalar todo esse frágil equilíbrio, pois redistribuiu os 

ônus da crise económica, o que significou desprendimentos políticos e convulsões no 

próprio interior da burguesia. As fricções entre os grandes mineradores e o estado 

tornaram-se mais frequentes. O grande peso da crise recaiu sobre o aparato estatal, 

fragilizando a manutenção da estabilidade política. Os setores da pequena- 

burguesia, ou classes médias, que se expandiram no impulso do setor minerador-

7 Sérgio Almaraz PAZ, EI poder y la caída, pp. 35-40
8Guillermo LORA, Formación de la clase obrera boliviana, pp. 38-42.
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Internacional dos grandes produtores de estanho, impondo cotas e controle ao 

mercado internacional, o que lhe permitiu, em plena crise, não sofrer perdas e 

fortalecer seus negócios7.

O poderio económico crescente da grande mineração do estanho fez do 

estado boliviano uma caricatura, agência intermediadora entre os grandes capitais 

gerados pela mineração e o restante da burguesia boliviana. O pacto de poder que 

comandava o país combinava o setor minerador integrado à economia capitalista 

de ponta dos países industrializados com uma economia rural atrasada, de traços 

pré-capitalistas. A incorporação da economia boliviana ao mercado capitalista 

mundial se dera em fins do século XIX com a mineração do estanho, no momento em 

que se consolidava a fase imperialista do capitalismo. A economia desenvolvida a 

partir desse momento combinou, portanto, uma rápida modernização da produção 

de estanho, com a introdução de novas técnicas e construção de ferrovias, 

mantendo, ao mesmo tempo, lado a lado, a economia pré-capitalista e 

extremamente atrasada no campo9. A cessão de privilégios, de exploração de 

petróleo, ferrovias e outros serviços pelo Estado aos Grandes Barões, refletiam uma 

dócil submissão económica e política da burguesia aos poderosos interesses 

económicos ligados à mineração. O pequeno e limitado mercado surgido do 

circuito económico da mineração e em menor escala do latifúndio eram a base 

sobre a qual sobrevivia a elite política boliviana.

As grandes fortunas acumuladas com a mineração não permitiram o 

fortalecimento e desenvolvimento da economia nacional. A extrema concentração e 

peso da produção do estanho não permitiu que se estruturasse uma forte burguesia 

nacional. Isolada entre uma gigantesca massa de indígenas excluídos e os poderosos 

barões, a burguesia boliviana teve que se contentar com pequenas concessões 

económicas. Era uma burguesia subordinada ao imperialismo. Essas características 

realçaram o papel repressor do estado, que passava a adquirir uma importância 

cada vez maior.



A guerra do Chaco
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exportador, sofreram ainda mais esse impacto, vendo ruir o único polo, com certo 

dinamismo na economia, que permitia um limitado nível de ascensão social. O 

restante da população vivia ,em sua esmagadora maioria, ainda fora de qualquer 

relação política ou institucional com o Estado e com o mercado. Mesmo as 

concentrações de mineiros ainda eram na década de 20, eram pequenas e 

compostas de massas semi ou recém-proletarizadas.

A primeira e mais visível consequência da crise política e económica 

provocada pelo terremoto de 1929 sobre a burguesia boliviana foi a guerra do 

Chaco, que opôs de maneira sangrenta, Bolívia e Paraguai entre anos de 1932 e 

1935. Seu impacto sobre as relações sociais e políticas do país foram profundos, 

abrindo um longo período de instabilidade política e social no país.

A deterioração da economia e o tensionamento crescente das relações 

políticas internas aumentavam as dificuldades do governo de Daniel Salamanca. Nas 

eleições de 1931, ele perdeu a maioria no congresso. Nas ruas, as greves e 

movimentos de estudantes cresceram. Em lo. de julho de 1931 Salamanca 

surpreendeu a todos rompendo relações com o Paraguai depois de um pequeno 

incidente na fronteira. Ainda em 1931 Salamanca, alegando ameaças comunistas, 

tentou aprovar um decreto que lhe daria plenos poderes, mas foi derrotado no 

congresso9. Essa derrota e a agudização dos conflitos internos fez seu governo 

concentrar suas energias nas questões fronteiriças do Chaco como forma de 

desarmar conflitos internos e reconquistar autoridade política para o seu governo. 

Rapidamente todos os setores políticos da burguesia cerraram fileiras com o governo 

nos seus propósitos belicistas e isso ajudou Salamanca a justificar o desencadeamento 

de uma feroz repressão ao movimento operário e estudantil. Estas medidas acabaram 

por ajudar a criar a visão de uma unanimidade nacional em torno do apoio à guerra.

Uma série de pequenos incidentes com o Paraguai ajudaram o governo no 

caminho da guerra. O caminho das negociações foi deliberadamente descartado10. 

Salamanca insistiu na guerra mesmo depois da oposição do próprio alto comando 

do exército e da falta de iniciativas bélicas dos paraguaios1’. No final de julho de

9Herbert KLEIN, op cit, pp. 225-228.
10 A grande maioria dos autores atribui a principal motivação da guerra às disputas pelos supostos campos 
petrolíferos do Chaco entre a Standard Oil norte-americana e a Royal Deutsch inglesa, de maneira absolutamente 
descontextualizada da crise económica de fundo que abalava o conjunto da economia mundial e particularmente a 
boliviana. Ver por exemplo: Jorge Gallardo LOZADA, La Nación Postergada, pp. 233-239 e Robert ALEXANDER, La 
Revolución Nacional Boliviana, p. 24.
11 Herbert KLEIN, Orígenes de la revolución nacional boliviana, p. 173



Em 25 de novembro de 1934 Salamanca foi deposto pelo exército em pleno 

desenvolvimento das operações militares, quando tentava mais uma vez trocar a 

chefia do alto comando. O governo foi entregue ao vice-presidente Tejada Sorzano 

que tratou de imediatamente iniciar conversações e assinar a paz em 14 de junho de 

1935. A Bolívia terminava o conflito deixando mais de 65 000 soldados mortos, pelo

12 IN: Herbert KLEIN, "American Oil Companies in Latin America: the bolivian experience".
13 James MALLOY, op cit., p. 104
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1931, depois de alguns pequenos choques na fronteira, o governo decidiu investir na 

guerra total contra o Paraguai. Tudo fazia crer que a vitória boliviana seria fácil e 

rápida. O exército boliviano fora treinado por altos oficiais alemães, o país possuía 

uma população e uma estrutura económica superiores às do Paraguai.

Quando, entretanto, a guerra se iniciou, em julho de 1932, o exército boliviano, 

composto em sua maioria pelos índios acostumados a viver nas terras frias e de ar 

escasseado dos altiplanos, foi confrontado com uma região inóspita, seca e arenosa, 

onde a resistência física contaria muito mais que a capacidade militar. E nestas 

condições, desde cedo os paraguaios superaram em capacidade militar o exército 

boliviano. O que os bolivianos pretendiam que fosse uma rápida guerra de conquista, 

tornou-se um pesadelo. Milhares de soldados morreram de sede e fome a centenas 

de quilómetros dos principais centros económicos do país e a isso se aliaram a própria 

incompetência do corpo de oficiais bolivianos.

Um incidente que ajudou o governo no seu intento de galvanizar um 

sentimento de mobilização nacionalista foi a recusa da Standard Oil, companhia 

petrolífera norte-americana que detinha o direito de exploração das jazidas em 

território boliviano, de ajudar o governo no esforço de guerra. Depois foi descoberto 

que a empresa bombeava secrefamente petróleo para a Argentina, aliada dos 

paraguaios. Esses incidentes tornaram popular a tese de que as motivações originais 

da guerra estariam no confronto entre a Standard Oil norte-americana e a Royal 

Deustch inglesa que possuía o direito de explorar supostas jazidas em território 

paraguaio. Esses fatos tiveram uma enorme repercussão política no interior da Bolívia, 

foram o principal motivo para a posterior nacionalização da Standard Oil'2, e foram 

utilizados pelo governo como forma de aumentar a mobilização nacional em apoio a 

guerra. As campanhas nacionalistas desenvolvidas pelo governo tinham uma 

importância maior frente ao crescente número de deserções e a decidida 

campanha contra a guerra desenvolvida pela esquerda revolucionária. Muitos desses 

militantes anti-belicistas foram presos e enviados a frente de batalha como soldados 

rasos'3.
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menos 240 mil quilómetros quadrados de território para o Paraguai e a economia 

nacional destroçada.

Um dos principais motivos da derrota foi, inegavelmente, a própria estrutura 

económica e social do país. Os índios aymaras e quéchuas continuaram segregados 

e humilhados pelos brancos e mestiços, mesmo nos campos de batalha. No interior 

do exército essa segregação também foi mantida. Oficiais e suboficiais brancos e 

mestiços mantinham toda sorte de regalias enquanto os soldados eram privados dos 

mínimos cuidados médicos'4. Totalmente destreinados e desadaptados para o clima, 

os soldados-índios foram levados a morrer inutilmente por oficiais absolutamente 

incompetentes e covardes que se escondiam nas linhas de retaguarda15. Por esses 

motivos, a guerra não significou uma integração do índio à nação, pelo contrário, ela 

reafirmou toda a estrutura social de opressão, que ele já conhecia, e aprofundou 

ainda mais o fosso que separava a elite burguesa branca da maioria indígena16. Para 

os setores civis da pequena burguesia a guerra provocou uma crescente ruptura dos 

interesses comuns que a ligava ao aparato estatal da burguesia.

Os problemas económicos que vinham de antes da guerra, ganharam uma 

dimensão ainda maior. A inflação disparou e o desemprego e subempregos nas 

cidades cresceram rapidamente. Muitos ex-combatentes índios não retornaram ao 

campo e se dirigiram às cidades, engrossando as massas de desempregados. Apesar 

do pequeno impulso do setor manufatureiro logo após a guerra, a crise económica se 

abateu pesadamente sobre a pequena burguesia e o proletariado urbano. Outro 

fator de enorme importância foi a interrupção da crescente capitalização e 

expansão da grande mineração do estanho que a depressão e a guerra 

provocaram. Nas zonas agrícolas do campo, a guerra interrompeu o processo de 

destruição das comunidades indígenas e expansão das grandes fazendas que 

vinham, desde o final do século passado, preparando o terreno para o surgimento de 

grandes conflitos camponeses no futuro próximo17. Ao contrário do que esperava a 

elite oligárquica boliviana, a guerra tornou-se um acelerador da sua própria crise e 

um grande estímulo ao surgimento de uma oposição de base operária e pequeno- 

burguesa.

Dessa forma, podemos compreender melhor a ação da burguesia boliviana 

frente à crise política que se instalava no imediato pós-guerra, marcada por tentativas

14 H. KLEIN, Op cit, pp. 212-214
15Isaac Sandoval RODRIGUEZ, Nacionalismo en Bolívia, pp. 129-132
16 Richard PATCH W. , "Bolívia: assistência norte-americana em um quadro revolucionário", destaca ao contrário, que 
o principal abalo ao equilíbrio social e político do país não foi nem a perda de vidas ou a própria derrota, mas a 
configuração do futuro papel dos índios dentro da nação. A guerra teria aberto um novo sentido para a participação 
da população índia, de maneira real ou não, na vida nacional (p. 126)
17 H. KLEIN, Historia General de Bolivia, p. 229
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de manipular os emergentes movimentos oposicionistas provindos de setores operário 

e pequeno burgueses, procurando rearticular uma base política e social para o 

aparato estatal. Uma primeira demonstração dessa nova fase foi a curta atuação de 

Tejada de Sorzano, que tentou conter os novos impulsos reformistas e canalizar a 

insatisfação iniciando o processo judicial contra a Standard Oil. Criou os ministérios do 

Trabalho e Bem Estar na tentativa de forjar uma resposta ao desemprego, à inflação e 

à crescente crise social. No entanto, essas medidas foram insuficientes para equilibrar 

a situação em favor do velho pacto de poder. O sistema político, que se manteve até 

a guerra, estava irremediavelmente abalado. Os pequenos grupos marxistas e 

socialistas dos anos 20 se desenvolveram e ganharam crescente audiência política no 

pós-guerra. A pequena-burguesia, até então ligada ao aparato estatal 

principalmente da administração e do exército, começou a se dissociar dos interesses 

da burguesia. No entanto, as novas forças políticas que surgiram ainda não possuíam 

densidade para disputar diretamente o poder, e o exército através dos jovens oficiais, 

acabou sendo o primeiro canal no qual esta insatisfação geral e difusa ganhou 

expressão.

Assim, contraditoriamente, apesar da derrota militar, pelas circunstâncias 

imperantes logo após a guerra, de desgaste dos partidos tradicionais da oligarquia, o 

exército ocupou diretamente a condução do poder político. Os governos militares da 

década de 30, apesar de sinalizarem uma ruptura na vida política nacional, foram 

marcados pela ambiguidade, pois ao mesmo tempo que eram portadores de 

exigências reformistas, expressavam um temor dos militares de sofrerem represálias 

pela derrota na guerra18 e, neste sentido, buscavam também preservar a instituição 

militar da derrocada geral do aparato estatal.

Frente à falta de alternativas para oferecer à frenética corrosão do aparato 

estatal, todas as antigas e novas facções da burguesia terminaram por apoiar a 

subida ao poder dos militares. Obviamente esses grupos políticos tradicionais 

esperavam que, com o restabelecimento rápido do controle e legitimidade estatal, o 

poder fosse devolvido rapidamente aos tradicionais grupos civis19. Entretanto, as 

cúpulas militares mais identificadas com a elite política tradicional foram suplantadas 

por setores da média oficialidade, marcada por uma postura de oposição aos 

políticos tradicionais da oligarquia e às cúpulas do exército. Abrigadas sob uma 

roupagem reformista e socializante, possuíam maiores possibilidades de canalizar as 

mobilizações sociais crescentes para o canais políticos sob controle institucional.

10 Idem, p. 247
15 J. MALLOY, op cit, pp. 120-121
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O “socialismo militar"

Em maio de 1936, o Estado maior do exército decidiu assumir definitivamente o 

controle político do país, deixado sob relativa suspensão após a substituição de 

Salamanca pelo seu vice-presidente Tejada de Sorzano. A articulação golpista foi 

rápida e contou desde o seu início, com apoio importante de setores sindicais 

liderados por Waldo Alvarez. O líder sindical, em acordo prévio com os militares, 

organizou um greve geral e promoveu mobilizações nas cidades. Essas ações 

desestabilizaram rapidamente o governo e serviram de pretexto para o golpe militar, 

permitindo, além disso, que desde o seu início, o novo governo atraísse a maioria dos 

setores nacionalistas e reformistas.

Dentro do grupo militar que assumiu o poder, destacava-se o coronel David 

Toro respeitado pela sua participação na guerra do Chaco, para chefiar o governo. O 

jovem oficial German Busch, que se projetaria no futuro, assumiu o controle do 

exército. Desde o início, os pronunciamentos do novo chefe fizeram alusões 

nacionalistas e socialistas que o orientavam, que em 

desenvolvimento de medidas limitadas de

Assim, o governo de David Toro procurou trabalhar com habilidade no sentido 

de cooptar o flamante movimento sindical que se reconstruiu com força no pós 

guerra. Uma série de propostas reformistas de proteção aos trabalhadores e de 

incentivo à sindicalização foram suficientes para aglutinar um sólido apoio de amplos 

setores da chamada esquerda socialista. No entanto toda essa movimentação 

trabalhista do seu governo tinha o claro sentido de criar um movimento sindical 

claramente atrelado ao estado e com traços corporativistas. Foi com esses objetivos 

que instituiu o decreto de sindicalização obrigatória, colocando os sindicatos sob 

dependência do estado. Esta última proposta tinha também outro objetivo, sendo ela 

também uma tentativa de romper o monopólio local e a influência clientelista das 

lideranças tradicionais no campo20. Seu governo chegou a respaldar um programa 

experimental de redistribuição de terras no Vale de Cochabamba.

Procurando esvaziar as bandeiras reformistas dos grupos de esquerda, do 

movimento operário e popular que proliferavam, o governo Toro tomou como 

bandeira a nacionalização da Standard Oil sem direitos a indenização. A

20 J. P. LAVAUD, nLa mobilization Politique du paysannat bolivien", p. 633

frequentes aos propósitos 

grande parte se resumiram ao 

intervencionismo estatal na economia.
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até então seu braço direito . A insatisfação corroeu o último ponto de apoio 

organizado do seu governo, os militares, inviabilizando qualquer possibilidade de 

continuar à frente do país. Numa reunião do Estado Maior do Exército David Toro foi 

substituído pelo jovem tenente coronel German Busch. Em junho de 1937 German 

Busch assumia o poder com o compromisso de manter a linha de reformas iniciadas 

por David Toro. De qualquer forma era um claro sintoma de que os velhos grupos 

políticos, apesar de suas constantes tentativas, não logravam se rearticular como 

força política suficiente.

Em maio de 1938 foram convocadas eleições constitucionais e novos grupos 

políticos prevaleceram sobre os partidos tradicionais. A nova constituição assumiu um 

perfil mais progressista, reservando ao estado um papel mais intervencionista na 

economia. Incorporou e legalizou uma série de conquistas trabalhistas, introduziu o

19 
nacionalização adquiria um sentido de acerto de contas da nação pela traição da 

Standard Oil, com a derrota na guerra. A Standard Oil buscou fugir da legislação 

boliviana. Através do governo dos EUA, pressionou Toro mas sem resultados. O 

governo boliviano tinha investigado e comprovado as fraudes da empresa. Mesmo 

assim, as represálias dos EUA só recuaram com a 2a. guerra21. Toro fez da 

nacionalização o ato político mais importante de seu governo, conseguindo 

indiscutível apoio popular.

Apesar do respaldo conquistado junto a setores do movimento sindical e 

grupos nacionalistas da pequena burguesia, o governo de Toro oscilava. Apoiou a 

criação da CSTB (Confederación Sindical de los Trabajadores Bolivianos) em 29 de 

novembro de 1926. Nem bem consolidava-se o movimento sindical, Toro iniciou uma

série de perseguições, prisões e deportações de militantes de esquerda que se 

aproveitaram das concessões à organização sindical e assumiram uma ação cada 

vez mais independente e ousada. Por outro lado, a estas medidas se seguiu uma 

cooperação pública com os magnatas do estanho Hochschild e Aramayo. Essa 

virada brusca alterou rapidamente o equilíbrio de poder no qual se sustentava o 

governo, em grande parte amparado no apoio que desfrutava nos setores 

organizados do sindicalismo e em grupos nacionalistas e socialistas da pequena- 

burguesia.

As insatisfações cresceram a ponto de atingir o principal grupo de oficiais 

nacionalistas que o apoiavam. Toro foi obrigado então a contemporizar com esses 

setores insatisfeitos do exército sob o comando do tenente coronel German Busch,

21 Herbert KLEIN, "American Oil companies in Latin American: the bolivian experience", pp. 62-64



Apesar do caráter nacionalista e reformista de suas medidas, seu governo 

sempre oscilou entre, por um lado, a necessidade de controlar as massas populares 

cada vez mais organizadas e, por outro, as pressões dos grandes mineradores 

representados pelos velhos grupos políticos da burguesia, com os quais nunca 

chegou de fato a romper. É interessante notar a esse respeito que, apesar de ser

22 Ver item 1.2
23 Manuel Frontaura ARGANDOfÍA, La Revolución Boliviana, p. 85
24 G. LORA, Formación de la clase obrera boliviana, pp. 131-134.
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conceito de função social da propriedade, proteções aos camponeses e às 

mulheres. Significou enfim um claro avanço nos direitos sociais e políticos do país, 

expressando a influência desfrutada por grupos reformistas e nacionalistas naquele 

momento. Outra medida que veio complementar os conceitos sociais introduzidos na 

Constituição foi a promulgação em abril de 1939 do Código de Trabalho, conhecido 

como Código Busch.

Essas medidas permitiram que German Busch contasse com um apoio muito 

mais decidido e profundo da maioria dos grupos socialistas e nacionalistas do que 

desfrutara Toro no início de seu governo. Lideranças associadas na época à esquerda 

radical, como Tristan Marof, membro fundador do POR22, passaram a colaborar 

diretamente com o governo. No entanto, as posições do chefe militar eram 

decididamente anti-socialistas. A primeira comemoração do lo. de maio de seu 

governo foi marcada pela sonora proibição de bandeiras vermelhas, que ele 

ameaçou tirar pessoalmente daqueles que se atrevessem a desfraldá-las23.

Para fazer frente à deterioração das finanças do combalido estado boliviano e 

aumentar o seu controle sobre a mineração, Busch criou o Banco Minero e obrigou os 

empresários mineiros a venderem ao Estado 100% de toda a moeda estrangeira 

obtida com a venda de mineirais. Apesar do caráter limitado da medida, que se 

resumia em grande parte a um controle de câmbio, tinha um significado político 

importante, pois impunha um mínimo controle sobre a exportação de minérios e era 

algo que nenhum governo até então ousara implementar. Com essa medida o 

governo ganhou popularidade e uma clara oposição de grupos políticos 

conservadores24, mas, em contrapartida, passaria a ser lembrado como grande 

precursor dos grupos nacionalistas do país. No entanto, essa medida apenas revelou 

uma face dos contraditórios governos “socialistas militares”.

Em 24 de abril de 1939 Busch instituiu uma ditadura, rompendo o caráter 

legalista que procurava imprimir ao governo. Refletia com certeza sua descrença em 

partidos e instituições e uma intenção de exercer o poder político inclusive por cima 

dos interesses de classe.
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25 Luiz PENALOZA C., Historia del Movimiento Nacionalista Revolucionário, p. 24
26 Sérgio Almaraz PAZ, op cit, pp. 85-86
27 Isaac Sandoval RODRIGUEZ, Nacionalismo en Bolivia, pp. 168-171
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lembrado como o governo que pela primeira vez enfrentou os Barões do Estanho, 

Busch outorgou a Simon I. Patino uma alta condecoração "por seu patriotismo e 

destacados serviços em favor do país"25, revelando mútuas simpatias, 

correspondências e vinculações, a ponto de Patino ter comemorado e felicitado 

Busch quando da queda de Toro26. Em carta dirigida a Patino em 27 de junho de 

1939, Busch apelou para os sentimentos patrióticos do grande magnata, pedindo 

para ajudá-lo a enfrentar a decomposição interna do país e as lutas partidárias que 

atormentavam seu governo27.

O governo de Busch ameaçou os interesses dos setores conservadores muito 

mais pelo seu caráter instável, pela ausência de um real aparato ou partido político 

que o sustentasse e permitisse um seguro controle do movimento social, do que pelos 

vínculos que o mantinha solidamente ligado à burguesia. Seu suicídio em 23 de 

agosto de 1939 expressou tragicamente a política sem saída, incapaz de se definir 

claramente no confronto de classes que se acirrou e amadureceu durante seu

governo.

De fato, seu governo não era a expressão das novas forças políticas que 

surgiam mas o testemunho da fraqueza e falta de resposta política unificada do 

conjunto da burguesia, que a obrigava adaptar-se para futuramente conter as 

transformações sociais que se produziam. Foi um governo que cumpriu a função de 

equilibrar o aparato estatal frente a ausência de uma hegemonia de classe. As 

antigas divisões dos velhos grupos políticos foram, no entanto, pouco a pouco sendo 

superadas pela clara convicção da necessidade de unir num campo de classe único 

as principais forças políticas da burguesia. Com o espaço político criado pelo 

governo, cresceu e se fortaleceu, por outro lado, o movimento operário, criando 

maiores temores e perigos para os interesses da burguesia. O movimento da pequena 

burguesia de jovens oficiais do exército foi acompanhado de uma maior mobilização 

e concientização entre as camadas trabalhadoras das cidades e do campo. Ao lado 

da decomposição do estado oligárquico, germinava então um movimento de 

recomposição política e social, que tinha como principal característica o 

distanciamento e crescente independentização política da pequena burguesia 

urbana e do proletariado em relação à burguesia mineradora e latifundiário. Esse é o 

principal motivo do surgimento das novas organizações políticas nacionalistas e de 

esquerda, que analisaremos com maiores detalhes à frente. Por isso, as reformas 

desses dois governos eram lentas e cuidadosas, procurando conter a velocidade do



redirecionar e conter o impulso

Do "socialismo militar" à Concordância

à oligarquia conservadora. A acentuação da crise internacional colaborou para levar 

o ciclo de governos do “socialismo militar" a um impasse. Qualquer tentativa séria de 

enfrentar o setor minerador que controlava a economia do país necessitaria de 

respaldo num setor popular organizado, não havia espaço para negociações que 

implicassem em concessões limitadas por parte da elite conservadora.

As primeiras tentativas de se organizar um movimento de massas que desse 

respaldo a iniciativas do governo, tentadas por Toro e Busch, tiveram resultados muito 

limitados. As possibilidades de se constituir um movimento de massas controlado pelo 

Estado era limitadas também pela pouca margem de manobra proporcionada pela 

burguesia. A crise económica limitava as possíveis concessões económicas e políticas 

que poderiam ser concedidas à pequena burguesia e ao proletariado. Essa situação 

explica grande parte do intento restauracionista do próximo governo.

Os militares ligados à burguesia se aproveitaram do desaparecimento de Busch 

e impediram que seu vice-presidente, Baldivieso, assumisse. O modelo reformista- 

nacionalista estava sendo colocado em questão. Os desdobramentos da situação 

internacional com certeza pesavam nessa decisão. A pressão imperialista que 

aumentou sobre a elite boliviana no final dos anos 30 exigia um governo sob seu 

controle mais direto. À morte de Busch foi a oportunidade para que retomassem 

plenamente o controle do Estado e eliminassem os excessos reformistas cometidos 

no período pós-guerra do Chaco28. Com isso o movimento de massas que se 

organizava sob a tutela estatal foi interrompido momentaneamente. O exército nesse 

momento já estava nitidamente dividido, demonstrando a derrocada crescente do 

aparelho de estado oligárquico. As dificuldades da oligarquia se impor tornavam-se

22 
amadurecimento político das classes sociais médias e operárias que havia apenas se 

iniciado e ao esfacelamento do velho bloco de poder da burguesia. Ao não 

expressarem um novo bloco de poder, mas um momento de vazio de poder, os 

governos Toro e Busch tiveram a função de 

revolucionário e renovador que provinha da pequena-burguesia e do jovem 

proletariado mais do que acelerar seu amadurecimento.

O suicídio do presidente German Busch era uma demonstração das 

dificuldades dos setores reformistas e nacionalistas consolidarem-se como alternativa

28 H. KLEIN, Historia General de Bolivia, pp. 256-257.
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assim cada vez maiores, exigindo uma violência crescente contra os setores 

oposicionistas.

Um sintoma importante da rearticulação burguesa foi a realização de um 

movimento de unidade dos velhos partidos de direita. Em 21 de março de 1939 o 

Partido Liberal, o Republicano Genuino e o Republicano Socialista se uniram num 

pacto denominado “Concordância”, defendendo idéias clássicas do liberalismo e o 

retorno de práticas políticas anteriores à guerra do Chaco. Uma de suas 

reivindicações mais importantes era o retorno do controle do governo aos civis. A 

maior importância do pacto residia, no entanto, no fato de que a burguesia 

abandonava sua estrutura de partidos personalistas e passava a atuar como classe, 

procurando defender de maneira unitária seus interesses29.

O movimento de independência de classe do proletariado, que tivera no 

surgimento do POR seu marco inicial, e os desgarramentos de setores da pequena 

burguesia da hegemonia burguesa, ganhavam novos desdobramentos com o 

surgimentos de novos partidos que buscavam influenciar setores da pequena 

burguesia e proletariado. Em torno de José Antonio Arze, outro exilado pelos governos 

reformistas, organizara-se em 1939 a Frente da Esquerda Boliviana (FIB), com 

importantes apoios nos meios estudantis. Em 26 de julho de 1940 essa frente deu 

origem ao Partido da Esquerda Revolucionária (PIR), passando a atuar praticamente 

como seção da III Internacional, e funcionando como o depositário das orientações 

da esquerda estalinista no país30. Junto com o PSOB (Partido Socialista dos Operários 

Bolivianos), dissidência de 1938 do POR liderada por Marof, o PIR disputou a 

hegemonia do movimento sindical nos primeiros anos da década de 40.

Dentre os novos partidos da pequena-burguesia nacionalista que surgiram 

durante e após a guerra, um dos mais destacados seria a FSB - Falange Socialista 

Boliviana - fundada em Cochabamba em 1940. O conteúdo de seu programa era 

patriótico e nacionalista, com apelos catolicistas e conservadores. Adotou uma 

prática conspirativa e violenta inspirando-se na Falange Espanhola, tornando-se a 

representação fascista mais atuante do país.

Durante os governos de Toro e Busch, um grupo de profissionais liberais e 

burocratas identificados com o nacionalismo moderado desses governos, se agrupou 

dando origem ao MNR em 1941. Esse partido, que em futuro próximo assumiria 

importante papel, estava no entanto, profundamente ligado por laços económicos e 

políticos à elite política burguesa e possuía uma prática política elitista baseada mais

29 H. KLEIN, Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana, pp. 355-356.
30 James MALLOY, op cit, pp. 133-135.



nos anos 303'.

O general Quintanilla ocupou um mandato tampão entre a morte de Busch e

as novas eleições. Com o voto "qualificado" dos poucos milhares de alfabetizados, foi

eleito o general Enrique Penaranda, apoiado pela coalizão conservadora

peloimportante votação conseguidaentanto,No a

desconhecido candidato da oposição Jose Antonio Arze, do recém fundado PIR, era

um sintoma de que a burguesia não conseguira deter o movimento crescente de

oposição. Contraditoriamente, o governo Penaranda acabou permitindo que o

canais de controlemovimento de massas se desenvolvesse ao bloquear os

os possíveisinstitucional que procuraram criar Toro Busch. Dessa forma,e

independente foramde massasamortecedores do choque social e da ação

eliminados.

O Governo de Enrique Penaranda

O mandato de Enrique Penaranda foi marcado pelas consequências políticas

2a. Guerra Mundial. No entanto três outros elementose económicas da

desenvolviam-se como pano de fundo de seu governo: a crise económica que

mantinha as dificuldades desde 1929, a decomposição dos partidos tradicionais e o

surgimento de novas forças políticas ligadas à nova realidade que se construía no

país. Recusando-se a aceitar a estratégia reformista desenvolvida anteriormente por

Toro e Busch, seu governo se refugiou no estreitamento de relações com os EUA33,

procurando se engajar firmemente com o esforço de guerra aliado, o que acabou

dando à guerra um impacto mais profundo do que se previa no país, afetando o

conjunto da base económica e das relações sociais internas, introduzindo novos

que

revelava o
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no personalismo, que em iniciativas que visassem integrar o movimento social surgido

anti-semitismo presente no programa 
veiculadas pelo 

Dentro do MNR os lideres que mais se alinhavam com essas 
Paz Estenssoro procurava aparentemente ficar

"Concordância”32.

lideres serem ex-combatentes no exército boliviano, 
podia ser visto 
a oligarquia e 
emenerrista.

31 O MNR é o principal beneficiado do desgaste politico do governo. No entanto as caracteristicas do partido no 
começo da década de 40 eram muito diferentes das que teria dez anos depois. Alguns autores destacam que o 
"marxismo-leninismo" seria a principal base ideológica do partido, classificando o MNR simplesmente como um 
"partido marxista", Cf. Wiliam C. STOKES ("The 'revolución nacional* and the MNR In Bolivia", p. 33). No entanto, 
Charles H. WESTON in: "An Ideology of modernization - the case of the bolivian MNR", p.90, destaca que apesar de 
alguns líderes do partido terem inclusive aceito a teoria do imperialismo de Lenin, e mesmo o princípio marxista 
de que "as instituições políticas e sociais são determinadas pela produção", jamais aceitaram a idéia de que a 
revolução deveria ser liderada pelo proletariado. Alguns dos líderes que se alinhavam mais claramente com essas 
idéias seriam Siles Suazo, Guevara Arze e o líder sindical Juan Lechin.

O fascismo também foi ouvido por um setor do MNR, e isto talvez tivesse relação com o fato de alguns 
Mas o mais importante talvez fosse o fato de que o fascismo 

por alguns lideres do MNR como uma espécie de "terceira via" entre o capitalismo identificado com 
o comunismo. Destas influências, a mais visível foi o

A plataforma política do partido em 1942 denunciava as influências estrangeiras 
judaísmo e propunha a proibição da imigração judia.
orientações foram Augusto Céspedes, Carlos Montenegro e Armando Arze.
acima destas questões como um meio de se manter a unidade partidária Essa justaposição de idéias aparentemente 
irreconciliáveis dentro de um mesmo partido, tinham uma razão política e uma justificativa social para se manterem 
neste período. A pequena burguesia que apoiava sob diversas formas o poder do estado minerador durante todo o 
período anterior a 1952,agora voltava-se contra esta minoria que dirigia o país. 0 MNR, mas não só ele, expressava 
esse movimento ideologicamente confuso da pequena burguesia, que buscava uma alternativa política frente ao 
esgotamento do aparelho estatal e das idéias da oligarquia.
32 O fato da Concordância ter apoiado um militar e não lançado um civil como defendiam originalmente, 
grau de desarticulação e crise no qual se debatiam os velhos partidos da burguesia boliviana.
3 Ferran GALLEGO, "Notas sobre el gobierno de Enrique Pefíaranda 1939-1943", 231-253.
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o o

elementos de desequilíbrios e tensões.

A crise económico dos anos 30, que refletia uma profunda reorientação da 

economia mundial, atingiu de maneira catastrófica a América Latina, região que mais 

se integrara ao mercado mundial dentre os países de capitalismo atrasado. 

Particularmente os países exportadores de produtos mineirais como a Bolívia, foram 

ainda mais afetados pela queda de preço e de volume físico das exportações34. A 

economia boliviana foi profundamente abalada pelo conflito mundial. A mineração 

sobrevivia à crise de 29 e à recessão à custa de concessões e convénios de redução 

de cotas e lucratividade.

34 Celso FURTADO, A economia latino-americana, pp. 63-66.
35 James DUNKERLEY, Rebelión en las venas - la lucha politica en Bolivia 1952-1982, pp. 23-24.
36 J. MALLOY, op cit, pp. 150-151.
37 Ferran GALLEGO, op cit, p. 241.

O início da 2a. Guerra Mundial guerra exigiu do governo boliviano um maior 

compromisso com os interesses dos EUA. O governo norte-americano exigiu que os 

preços de seus minérios se situassem abaixo do mercado como forma dos bolivianos 

contribuírem com o esforço de guerra. A partir de 1942, a Bolívia tornou-se 

praticamente o único fornecedor de estanho aos Aliados. Com isso o Estado perdeu 

recursos essenciais e a margem de lucro das companhias também declinou. Como 

forma de combater a queda dos preços, as companhias dobraram a produção entre 

1938 e 1942 e aumentaram em 40% a força de trabalho. Ao final da guerra, o Estado 

estava em séria crise financeira e os acampamentos mineiros com enormes 

concentrações operárias sub-remuneradas35.

Penaranda procurou fazer regredir as principais medidas de Toro e Busch e 

retomar a ordem anterior a guerra do Chaco. No entanto, a roda da história já havia 

dado muitas voltas. Seu governo foi obrigado a enfrentar os novos setores sociais: o 

proletariado e a pequena burguesia. A oposição passou a desenvolver uma grande 

campanha nacionalista em torno do estanho subsidiado que o país vendia aos EUA. 

O governo foi acusado de ser entreguista e de desperdiçar a riqueza nacional36. 

Outra campanha nacionalista que teve importante repercussão relacionava-se à 

defesa do petróleo. A Standard Oil exigia a devolução de suas instalações e o 

pagamento de indenizações e procurava tirar proveito da dependência do governo 

Penaranda do apoio norte-americano. Os nacionalistas desenvolveram então uma 

campanha em defesa da YPFB criando em 24 de janeiro de 1941 a União Boliviana 

Defensora do Petróleo. Os setores de direita diziam em contraposição, que propostas 

nacionalistas seriam prejudiciais a manutenção da amizade com os EUA37.

As medidas repressivas contra o movimento social aceleraram



38 Idem, op cit, pp. 243-249.
39 H. KLEIN, Orígenes de la revolución nacional boliviana, op cit, p. 4 06.
40Herbert KLEIN, Historia General de Bolivia, p. 264.
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* amadurecimento político do proletariado e da pequena-burguesia. As dificuldades 

de coesão política da oligarquia, o descontrole das finanças do estado, permitiram 

que se abrissem maiores espaços para ações mais ousadas da oposição. A reação 

governamental tornou-se cada vez mais dura e violenta. O governo passou a se 

utilizar do contexto da guerra para tentar encurralar os setores oposicionistas. 

Desenvolveu uma campanha ideológica de identificação da oposição em geral 

com os regimes fascistas europeus. No entanto, até meados de 1941 o país mantinha 

uma posição de neutralidade na guerra. O pretexto para que a Bolívia rompesse com 

o Eixo surgiu de uma suposta carta de 9 de junho de 1941 que indicava a preparação 

de um golpe para instalar um regime nazista e anular os contratos com os EUA. A 

carta, que depois se comprovou ser uma falsificação da espionagem britânica, serviu 

de pretexto para Penaranda declarar estado de sítio. Isso permitiu que o governo 

passasse a ofensiva contra o oposição38.

Em janeiro de 1942 produziram-se grandes mobilizações contra o governo na 

cidade de Potosí. O governo aproveitou-se da situação para prender vários militantes 

de esquerda ligados ao POR, que adquiria influência nas minas. Em 22 de fevereiro os 

principais militantes do partido foram presos e levados para campos de 

concentração. Não obstante, o movimento sindical continuava ativo e em março 

uma grande greve convocada pelos professores desencadeou uma violenta reação 

sem resultados, acabando por desmoralizar do governo39. Em 13 de abril de 1942 o 

governo ditou o Decreto de Segurança de Estado, impondo medidas draconianas 

para tentar controlar o movimento social.

As eleições parlamentares de 1942 foram mais uma demonstração da erosão 

crescente da base social da burguesia. Esse fato ganha maior relevo se 

considerarmos que o eleitorado era restrito aos alfabetizados e majoritariamente 

brancos. Os partidos tradicionais alcançaram 14.163 votos contra os 23.401 dos outros 

partidos não identificados com o governo40. Significava a expressão numérica do 

deslocamento da pequena-burguesia urbana, que já se pronunciara em menor 

escala nas eleições constituintes de 1938. No entanto, a ação do MNR, partido 

político que representava grande parte desse fenômeno de classe, expressava os 

limites e contradições nos quais esse deslocamento social de movia. O principal 

dirigente do partido, Victor Paz Estenssoro, foi indicado e aceitara, em junho de 1941, 

o cargo de ministro da Economia de Penaranda com respaldo do Comité dirigente
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do MNR4’.

41 Augusto Guzmán, Paz Estenssoro, pp. 23-24 e Luis PEflALOZA C., Historia do MNR (1941-1952)/ pp41-42.
42 Gui11ermo LORA, Historia del movimiento obrero (1933-1953), pp. 222-253.

Enquanto a pequena burguesia deslocava-se permeada de contradições do 

eixo hegemónico da burguesia, o proletariado amadurecia rapidamente e 

conquistava uma ação independente de forma cada vez mais decidida. A CSTB, 

fundada durante o governo Busch, realizara seu 2o. Congresso em janeiro de 1939, 

considerada a reunião mais importante do movimento sindical até então. Os setores 

mais representativos e organizados estiveram presentes, como ferroviários e mineiros, 

demonstrando um nítido avanço da organização do movimento operário. Em 1940 a 

CSTB foi dividida em função da luta que travavam em seu interior pela direção o PIR e 

o PSOB42. Mesmo com essas debilidades e fracionamentos do movimento sindical,

tinha lugar no conjunto da classe operária um processo de radicalização política que 

permitiu que os mineiros, até então pouco organizados, passassem rapidamente nos 

anos seguintes à vanguarda dos trabalhadores bolivianos.

No final de 1942 a mineração boliviana estava no seu grau máximo de 

atividade por conta dos desdobramentos e exigências da 2a guerra. As empresas 

procuravam fazer frente à queda dos preços subsidiados aos EUA, aumentando 

brutalmente o nível de exploração da força de trabalho. Em 30 de setembro o 

Sindicato dos mineiros de Catavi apresentou uma pauta de reivindicações exigindo 

melhorias salariais e reconhecimento sindical. A empresa Patino além de não 

participar da Junta de Conciliação, conforme determinava a legislação, exigiu do 

governo considerar os sindicatos ilegais e ditar estado de sítio para deter a agitação 

que, segundo ela, tinha apenas razões políticas e prejudicava os acordos 

internacionais do país. O sindicato, em função do fracasso dos trâmites legais, 

decretou greve geral a partir de 14 de dezembro. Tomando contato com essas 

informações, imediatamente o governo acionou o exército. Logo no dia 13, os 

dirigentes do sindicato foram presos. Se seguiu no mesmo dia uma grande 

mobilização exigindo liberdade aos dirigentes e que foi recebida a bala pela polícia.

Com os dirigentes presos, a greve ganhou adesão maciça. O governo tentou 

quebrar o impulso do movimento cortando os salários, o que exacerbou ainda mais os 

ânimos. No dia 21 uma gigantesca passeata de oito mil mineiros cruzava a planície 

que conduz ao acampamento de Catavi rumo à sede da empresa. A frente, numa 

ingénua esperança de solidariedade dos militares, caminhavam mulheres, velhos e 

crianças. O exército preparara estrategicamente diversas peças de metralhadora 

para enfrentar os temíveis mineiros. Assim quando a enorme massa alcançou a mira
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das armas, uma enorme fuzilaria massacrou sem tréguas centenas de mineiros 

desarmados, com tanta coragem e eficiência do exército boliviano como nenhuma 

batalha na guerra do Chaco jamais presenciara43.

As repercussões foram inesperadas para o governo. No parlamento, sofreu uma 

bateria de acusações dos partidos de oposição, sem que pudesse se defender a 

altura. A base parlamentar de apoio ao governo sofreu fraturas importantes. Entre a 

população chegaram a circular rumores de que milhares de mineiros teriam sido 

degolados. O PIR foi eleito pelo governo como principal responsável pela tragédia, 

no entanto o partido negou qualquer responsabilidade44, o que repercutiria 

negativamente na sua imagem de partido operário. A nível internacional houve uma 

campanha de coleta de fundos em solidariedade as famílias dos mortos e aos 

sobreviventes.

Este fato praticamente selou a sorte do governo Peharanda. Seu governo se 

celebrizaria assim na história boliviana, como um dos responsáveis por uma das 

maiores carnificinas produzidas contra o movimento operário. O massacre de Catavi 

em 1942, foi a maior demonstração do caráter irreconciliável entre a oligarquia e a 

classe operária e pequena burguesia. Para a década de 40 tornou-se o marco 

histórico tão ou mais importante do que fora a Guerra do Chaco na década passada. 

A selvageria do exército fortaleceu a oposição e criou uma bandeira de sangue para 

o movimento operário, principalmente para os mineiros. O MNR se aproveitou do 

massacre de Catavi para atacar duramente o governo, se bem que limitado ao 

plano parlamentar e legalista, conseguindo ganhar projeção nacional, abrindo 

relações políticas com importantes setores sindicais dos mineiros O PIR, que controlava 

grande parte do movimento sindical na época, manteve uma atitude ambígua, por 

conta da política da III Internacional orientada a colaborar com todos os governos do 

campo Aliado. O POR por seu lado, encontrou um terreno mais fértil para expandir 

sua influência política e consolidar os primeiros laços políticos com jovens estudantes 

dos centros urbanos e sindicalistas mineiros.

43 Idem, pp. 365-380 e H. KLEIN, Orígenes de la revolución nacional boliviana, 
44Herbert KLEIN, op cit, p. 411.

pp. 409-424.
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1.2-A fundação do “Partido Obrero Revolucionário"

Nosso objetivo aqui será examinar os fatores políticos, tanto nacionais como 

internacionais, que estiveram envolvidos no surgimento do POR como organização 

política. Pretendemos estabelecer em que níveis se relacionaram a experiência 

nacional de grupos socialistas, a crise política provocada pela Guerra do Chaco e os 

desdobramentos das convulsões internas que se desenrolaram no seio da III 

Internacional Comunista no final da década de 20 e princípio dos anos 30, na

45 James MALLOY, op cit, pp. 90-95

conformação do POR.

O descontentamento económico e social que se desenvolvia no país, com o 

grau cada vez mais avançado de concentração e controle da mineração e do 

Estado nas mãos de uma pequena elite, foi sem dúvida, um acelerador no 

desenvolvimento dos grupos socialistas e reformistas. Os primeiros partidos e grupos 

socialistas não surgiram diretamente influenciados pelo movimento sindical. 

Provinham em geral da iniciativa de intelectuais e universitários que tomavam contato 

com as teorias e polêmicas políticas internacionais do socialismo. Suas idéias 

deslocavam-se desde um socialismo difuso e nacionalista, passando pelo 

anarquismo, pela social-democracia até chegar a influências diretas da III 

Internacional. Todas essas idéias e polêmicas muitas vezes combinavam-se num 

mesmo partido. Estes anos foram assim delimitando as grandes linhas do movimento 

num ininterrupto processo de dispersão e fusão de agrupamentos políticos, que 

terminaram por selecionar militantes e delimitar as grandes idéias, que tomariam 

corpo mais consistente nos anos 30. Esse movimento pode ser dividido em dois setores 

principais, os socialistas-revolucionários e os nacionalistas reformistas. O primeiro grupo 

definiu-se pelo marxismo e tornou-se com o passar do tempo uma força mais coesa e 

organizada, ao contrário dos nacionalistas, mais heterogéneos ideologicamente e 

dispersos.45

Algumas destas organizações colaboraram no surgimento do POR. O Partido 

Socialista Revolucionário da Bolívia, influenciado pela III Internacional, trabalhou na 

clandestinidade desde 1929, atacou as posturas colaboracionistas que estavam 

sendo desenvolvidas pelos grupos socialistas e foi um dos principais precursores do 

POR. Outro pequeno partido que teve influência na fundação posterior do POR foi o 

Partido Comunista clandestino, que surge, a partir de 1928, da iniciativa de militantes 

influenciados pela Internacional Comunista e que vinham atuando no interior de

11843683
Caixa de texto
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grupos socialistas. A extrema debilidade organizativa e política desse grupo acabou 

preservando-o das polêmicas e cisões que se desenvolviam no interior da III 

Internacional, como veremos à frente, e da violência burocrática que se seguiu sobre 

os Partidos Comunistas (PCs). Um dos seus primeiros militantes, o líder estudantil José 

Aguirre Gainsborg, seria em 1935 o principal fundador do POR. Outro grupo que teria 

importância na fundação do POR, o Tupac Amaru, organizado em 1927 por 

intelectuais de esquerda exilados, teve posteriormente atuação destacada contra a 

Guerra do Chaco46.

O desenvolvimento no interior da Bolívia dos personagens, classes sociais e 

grupos políticos que permitiriam o surgimento do POR, não foi um acontecimento 

deslocado do movimento operário internacional. A crise de 29 e a Guerra do Chaco 

provocaram o exílio e o desterro da maioria dos militantes revolucionários marxistas, 

tirou-os de um certo isolamento nacional, aproximando-os da realidade mundial. Ao 

mesmo tempo, permitiu que muitos se colocassem a par e participassem ativamente 

das grandes polêmicas e lutas políticas que se desenrolavam principalmente no 

interior da III Internacional Comunista. Essa influência internacional foi decisiva e 

estará sempre presente na vida futura do POR.

Em meados da década de 20 aprofundava-se no interior do Partido Comunista 

da União Soviética (PCUS), o partido que dirigia a III Internacional, uma dura luta 

política. A maioria da direção liderada por Stalin e Bukharin iniciava uma profunda 

revisão dos principais postulados teóricos que orientaram a vitória da Revolução Russa 

de 1917, ao mesmo tempo que burocratizava-se rapidamente a vida no interior do 

partido. A III Internacional e os PCs de outros países começaram pouco a pouco a ser 

atingidos. Nos países de capitalismo atrasado, os PCs eram orientados a construir 

alianças com partidos da burguesia nacionalista. Na tentativa de reverter este 

processo de degeneração, surgem setores de Oposição no interior do PCUS, liderados 

inicialmente por Leon Trotski, Kamenev e Zinoviev. Estes grupos se unificam em 1927 na 

Oposição de Esquerda Unificada. Logo em seguida, no 15o. Congresso do PCUS, seus 

membros são expulsos.

A expulsão de Trotski da URSS em 1929 provocou um redimensionamento dos 

objetivos e atividades da Oposição de Esquerda, até então restrita em grande parte 

ao solo soviético. Tratava-se agora de desenvolver uma atividade de dimensão 

mundial no interior de todos os PCs para reorientar as atividades e a tática política da 

III Internacional. Seções nacionais da Oposição de Esquerda surgem em vários países.

46 Herbert KLEIN, op cit, pp. 145-148



Aguirre Gainsborg acompanhava de perto essas discussões. Depois da 

decretação do estado de sítio em 1932 pelo governo de Daniel Salamanca, muitos 

dos comunistas que não haviam sido presos ou fuzilados, foram exilados. O grupo de 

exilados bolivianos que desembarcou em 1932 no interior do PC chileno, encontrou-o 

em plena luta fracionai.

Ao contrário do PC boliviano, que era um pequeno grupo clandestino e com 

pouco contato com o exterior, o PC no Chile era então a principal organização da III 

Internacional na América Latina, com importante influência política. No seu interior a 

Oposição de Esquerda conquistara a adesão da maioria do partido, adotando o 

nome de Izquierda Comunista já em 193147. Esse ambiente tornou-se uma verdadeira 

escola revolucionária para os bolivianos carentes de informação política. Jose Aguirre 

Gainsborg, líder do pequeno grupo de exilados, logo tornou-se membro do Comité 

Central do PC, ao mesmo tempo que se aproxima das posições da Oposição. 

Desenvolveu um febril trabalho de propagação dessas propostas no interior do PC. Ao 

mesmo tempo, junto com estudantes e exilados bolivianos marxistas, fundou a 

Associação Comunista Boliviana, desde o início aderente da Oposição Internacional. 

Em julho de 1933 a Conferência Nacional do PC chileno expulsou Aguirre e seu grupo. 

Pouco depois este grupo transformou-se na “Izquierda Boliviana”, passando a orientar 

suas atividades no sentido de constituir um partido operário na Bolívia identificado 

com a Oposição Internacional48. Esta decisão já estava ligada as resoluções da 

última conferência da Oposição Internacional realizada em fevereiro de 1933.

47 Guillermo LORA, Contribuición a la historia política de Bolívia, vol.l, p. 56-57
48 idem, pp. 64-78
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Em abril de 1930 foi realizada uma Conferência Preparatória da Oposição de 

Esquerda Internacional, impulsionando o surgimento de seções em vários países 

como no interior do PC chileno. É no interior deste partido que o exilado boliviano 

Aguirre Gainsborg tomará contato com as propostas da Oposição de Esquerda.

A depressão económica e a crise dos anos 30 de certa forma aceleraram e 

dificultaram a luta política dos militantes da Oposição. O desemprego, a fome, o 

surgimento de grupos fascistas colocaram em grandes d ificuldades todos os PCs. É 

nesta situação que em fevereiro de 1933 reuniu-se a Conferência da Oposição 

Internacional. Esta reunião fez a Oposição se redefinir em relação aos seus objetivos 

iniciais quanto às possibilidades de reorientação política da III Internacional. Como 

consequência dessa nova avaliação, as 14 organizações presentes aprovaram a 

chamada "Declaração dos Quatro” que apelava para a luta pela construção de 

uma nova Internacional.



49 Segundo Libório Justo, Bolívia, la revolución derrotada, pp. 119-121, o congresso de fundação do POR aconteceu 
em dezembro de 1934 e teria adotado como programa a plataforma da Oposição de Esquerda Internacional. Guillermo 
LORA, no entanto, esclarece que em 1934 estabeleceu-se um pacto comum entre o grupo Tupac Amaru e os exilados no 
Chile com vistas a preparar o congresso de fundação de um partido comum.
50 Herbert KLEIN, op cit, pp. 218-222.
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Tentando concretizar esses objetivos a Izquierda Boliviana mantém constante 

contato com outros grupos de exilados bolivianos e uma série de discussões se 

desenvolvem, culminando num pacto de ação comum em dezembro de 1934 com 

o grupo Tupac Amaru, um dos grupos mais atuantes nessa época, e que desenvolvia 

uma ação de grande envergadura contra a guerra do Chaco. Este grupo, dirigido 

por Tristan Marof, um publicista e escritor de talento e carisma, era mais heterogéneo 

e apesar de criticar o estalinismo, não defendia uma filiação direta às teses da 

Oposição Internacional. Marof chamara em um de seus manifestos contra a guerra, 

a constituição de uma frente de todos os grupos dispostos a lutar por uma república 

operária socialista, com o objetivo de se de formar um partido unido. De certa forma, 

esta proposta vinha de encontro aos objetivos levantados pelos exilados do Chile e foi 

a base comum que permitiu a constituição do pacto49.

O Congresso que finalmente daria origem ao POR se realizou em junho de 1935 

na cidade de Córdoba, na Argentina. As principais teses políticas do congresso foram 

redigidas por Aguirre Gainsborg. Apesar da decidida posição dos exilados chilenos de 

ligar, desde seu início, o POR ao movimento internacional que construía uma IV 

Internacional, não havia consenso sobre esta proposta. O grupo Tupac Amaru era 

numericamente superior e com maior influência no interior do país que o grupo de 

Aguirre. As esperanças de Aguirre e seu grupo eram de que o trabalho e as discussões 

políticas comuns no seio de um mesmo partido permitissem convencer, no futuro, o 

restante da organização que se fundava, a aderir à Oposição Internacional. Logo em 

seguida à realização do congresso de fundação, os grupos "Exilados" e “Kollasuyo" 

aderiram ao partido. Uma das características do partido nos seus primeiros anos seria 

a constante dificuldade de superar seu traço de federação de grupos distintos e 

concluir com um programa coerente e uma organização coesa50.

O programa aprovado nesta conferência incluía dez pontos: 1. Paz imediata, 2. 

Democratização do exército, 3. Direito de sufrágio e elegibilidade dos reservistas em 

campanha, dos prisioneiros e das mulheres, 4. Anistia geral, 5. Liberdade de imprensa, 

palavra, reunião, associação e greve, ó.Proteção e trabalho para todos os 

desmobilizados, resgate e imediato auxílio aos prisioneiros, 7. Convocatória de uma 

Assembléia Constituinte, com a representação dos soldados, operários, índios e 

universitários, 8. Nacionalização do petróleo, minas e distribuição de terras, 9. 

Proteção da pequena propriedade, 10. Inviolabilidade das terras da comunidade



0 "Partido Obrero Revolucionário” e os governos de Toro e Busch

A existência e ação do POR durante os governos militares de Toro e Busch 

esteve marcada por duas grandes dificuldades. Em primeiro lugar, o caráter 

federativo e disperso que permanecia como norma de ação entre seus membros, 

impedia que o partido se consolidasse como pólo de atração do movimento de 

massas que despertava depois da guerra. Esta situação tinha relação direta com as 

divergências que permaneciam desde a fundação do partido. O outro fator que 

tornava ainda mais difícil sua consolidação, era a ação desenvolvida pelos governos

51 Guillermo LORA, Figuras del trotskismo boliviano, pp. 28-32.
52 Herbert KLEIN, op cit, p. 220
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indígena. Restituição de suas terras. Abolição dos impostos. As discussões 

programáticas e a concepção organizacional do partido não ficaram claras nesse 

primeiro momento, resultavam de uma fusão apressada que certamente cobraria 

seu preço mais tarde. Para Marof, por exemplo, tratava-se de construir um partido 

amplo de esquerda em grande parte apoiado da sua liderança pessoal. Para Aguirre 

o partido deveria ter um programa político claro e revolucionário baseado nos 

princípios da Oposição Internacional e baseado numa organização nos moldes 

bolcheviques51.

A principal ação política do POR logo nos seus primeiros meses de atuação foi 

acentuar a campanha contra a guerra do Chaco. Apesar de ser ainda um pequeno 

grupo de intelectuais exilados, sua propaganda pacifista e revolucionária contra a 

guerra, chegou às linhas de frente e teve importante influência nos crescentes 

amotinamentos e deserções das tropas bolivianas52.

O surgimento do POR de certa forma amalgamou grande parte da 

experiência dos grupos e militantes bolivianos revolucionários da década de 20 com 

as grandes linhas políticas e teóricas defendidas pela Oposição de Esquerda 

Internacional no interior da llla. Internacional Comunista. A fundação do POR 

também representava uma primeira síntese do movimento das esquerdas bolivianas, 

sendo o primeiro partido político que surge diretamente influenciado pela crise 

política que surge com a Guerra do Chaco. Podemos dizer que expressava o início 

de um fenômeno social mais amplo: o amadurecimento político e organizativo 

crescente da classe operária boliviana passaria a contrastar com a deterioração 

ininterrupta nas década seguintes, das instituições políticas e das bases económicas 

de sustentação da burguesia boliviana.



governo.

A criação do Ministério do Trabalho e a indicação do líder sindical Waldo 

Alvarez pelo governo Toro, foi considerado pelo movimento sindical como uma 

conquista sua e não foi vista como uma concessão governamental. Rapidamente 

uma série de esquerdistas e sindicalistas passaram a trabalhar diretamente com o 

ministério do Trabalho. O objetivo do governo, como já abordamos anteriormente, era 

construir um modelo corporativo com controle direto dos sindicatos pelo Estado53. 

. Uma das iniciativas mais importantes para atingir esse objetivo foi a criação da 

Assembléia Nacional Permanente das Organizações Sindicais (ANPOS) em 4 de julho 

de 1936. Muitos militantes de esquerda acreditaram que através desse organismo 

controlavam diretamenfe o Ministério do Trabalho e, por extensão, o governo. 

Homens como Ricardo Anaya e José Antonio Arze, futuros fundadores e dirigentes do 

PIR, apoiaram decididamente o governo Toro.

O POR procurou criticar os governos de Toro e Busch, tentando manter uma 

postura independente, que divergia da maioria das outras organizações de esquerda 

do país. Para o partido toda a agitação que amadurecia durante e depois da guerra 

não estava sendo capitalizada pelos trabalhadores. A ausência de um forte partido 

operário permitia que esse movimento fosse contido por setores da pequena 

burguesia representados pela jovem oficialidade do exército ou de partidos da 

pequena-burguesia nacionalista e reformista. O socialismo e as ações reformistas 

desses governos não passavam de fraseologia verbal sem qualquer conteúdo de 

revolucionário.
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militares no sentido de canalizar e cooptar o movimento de massas. Essa iniciativa 

visava impedir a consolidação de um movimento sindical e popular de classe e 

independente, e exerceu uma gigantesca pressão sobre os sindicalistas e militantes 

de esquerda da época no sentido de colaborarem com as iniciativas que partiam do

53 James MALLOY, op cit, p. 121-122.
M Guillermo LORA, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, vol. 2, pp. 55-62.

O POR não foi imune às pressões do governo. Influenciados por Aguirre 

Gainsborg vários militantes do partido chegaram a participar de algumas dessas 

reuniões54 apresentando propostas que procuravam demonstrar que as reais 

intenções do governo era impedir um amadurecimento independente da classe 

operária. No entanto essa tentativa foi permeada de contradições. Alguns poristas 

acabaram se comprometendo com iniciativas coordenadas diretamente pelo



a

55 Guillermo LORA, Figuras del Trotskismo Boliviano, pp. 4 5-4 6.
56 Idem, pp. 38-4 5.
57 Herbert KLEIN, Historia General de Bolivia, p. 25*7.
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Ministério do Trabalho. Aguirre atuou em certo período como subsecretário do ministro 

Waldo Alvarez, agindo decisivamente nos trabalhos que permitiram a constituição da 

Confederação Sindical dos Trabalhadores Bolivianos em novembro de 193655.

O desesperador isolamento em que trabalhavam os militantes do POR os levou 

a desenvolver algumas iniciativas táticas que permitissem o fortalecimento do partido. 

Com esse objetivo José Aguirre ingressou no fim de 1935 no grupo de intelectuais 

socializantes Beta Gama procurando convencê-los das posições de seu partido. 

Aguirre despendeu grande energia em intermináveis querelas com grupos e militantes 

socializantes e nacionalistas que acabou por afastá-lo bastante nesse período da 

construção do POR. Como representante do Grupo Beta Gama chegou a participar 

da organização de uma Frente Única das Esquerdas na tentativa de aglutinar a 

borbulhante e confusa esquerda boliviana da década de 30 e atrair setores para o 

POR56. Todas essas tentativas foram infrutíferas, a esmagadora maioria desses grupos e 

militantes de esquerda terminaram por apoiar os governos de Toro e Busch. No 

entanto, essa frenética atividade revelava um amplo e real crescimento do 

movimento operário57 .

Estas iniciativas contraditórias se explicam em grande parte pela inexperiência 

política do grupo e pela enorme pressão social a que estavam submetidos. A ação 

populista dos governos de Toro e Busch semeou uma grande confusão e 

desorientação entre os jovens militantes do partido. A prova mais contundente, no 

entanto, de que a ação dos militantes do POR era contrária a apoiar o governo Toro 

e, portanto, ia contra a corrente da maioria dos grupos de esquerda, foi o novo exílio 

de Aguirre em 12 de maio de 1936. Depois de conseguir um breve habeas-corpus, foi 

novamente preso e exilado em 24 de setembro de 1936, só retornando em 1938.

Nesse meio tempo, a Oposição Internacional de Esquerda continuava 

trabalhando. Dando continuidade aos objetivos estabelecidos em 1933, entre 29 e 31 

de julho de 1936 realizou-se em Genebra a primeira Conferência pela IV 

Internacional, reunindo representantes de 9 países (França, Bélgica, Holanda, 

Inglaterra, Suíça, Alemanha, Itália, URSS e EUA). O POR boliviano foi citado entre os 

vários grupos que deram respaldo à atividade, mas que não puderam enviar seus 

representantes. O momento em que se realizava a conferência era extremamente 

tenso. Em todos os países os Partidos Comunistas desenvolviam feroz perseguição aos 

militantes identificados com a Oposição Internacional. Os nazistas perseguiam 

socialistas e comunistas na Alemanha, entre os quais os membros da Oposição. Na
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URSS os processos de Moscou dizimavam seus simpatizantes e militantes. Era o 

momento da Revolução Espanhola e de mobilizações de massa na França. O cheiro 

de pólvora da guerra mundial tornava-se mais forte. As condições em que se poderia 

construir uma nova internacional tornavam-se cada dia mais difíceis, e este era o 

principal fator que levaria os participantes da Conferência da Oposição em 1936, 

mesmo com forças reduzidas e isoladas, a acelerarem os preparativos para a 

fundação da IV Internacional58.

O desenvolvimento do POR refletia esses debates e o momento da conjuntura 

política mundial. A 2a. Conferência do partido realizou-se em 1938, em pleno governo 

de German Busch. Tristan Marof, um dos fundadores do partido, desenvolvia então 

abertos elogios ao novo governo, enquanto Aguirre permanecia em firme oposição 

ao caudilho militar. Outros militantes integravam articulações visando constituir um 

novo Partido Socialista. A verdade é que nesses primeiros anos de atividade partidária, 

o POR ainda permanecia como um projeto submerso e nunca chegou a se constituir 

num partido, mas num conglomerado de militantes e dirigentes políticos que agiam 

por conta própria em meio ao turbilhão de medidas e ações demagógicas dos 

governos Toro e Busch. As relações do grupo com as articulações e preparativos 

internacionais visando a constituição da IV Internacional foram muito esporádicas e 

tiveram provavelmente uma influência apenas indireta sobre as atividades do POR 

nesses primeiros anos. A Conferência de 1938 foi o momento em que esse primeiro 

período de existência foi posto à prova. Apesar da aceleração dos movimentos anti- 

oligárquicos, o POR não conseguira no final dos anos 30 se transformar num poderoso 

partido com influência de massas como sonhavam seus dirigentes. O "socialismo 

militar” populista de Toro e Busch canalizou e amorteceu o movimento de massas. 

Essa situação acabou provocando uma precipitação das divergências não resolvidas 

desde a fundação do partido. A crise política mundial, a crise económica do país e 

as rearticulações dos partidos tradicionais frente aos governos militares levaram o 

partido a tomar decisões cruciais.

As duas posições que conviviam sem solução dentro do partido desde o seu 

princípio, entraram em choque. Tristan Marof não desistira do seu projeto inicial de 

formar um partido socialista de ampla base, apoiando-se na sua própria liderança 

pessoal. O partido seria organizado desde cima, com uma base multiclassista. Marof 

rejeitava decididamente que o partido impusesse restrições à entrada de novos 

militantes e atacava Aguirre, que segundo ele, pretendia construir um grupo restrito e

58 Jean-Jacques MARIE, 0 Trotskismo, pp.46-74.Guillermo LORA, Contribuición a la Historia Politica de Bolivia, 
vol.l, pp. 50-72
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sectário. No documento escrito apresentado por Tristan Marof como tese ao 

congresso ele dizia:

“...O companheiro Aguirre sustenta que é preciso ter muita prudência, que não 

devem ingressar no partido muitos elementos desprestigiados, que longe de nos 

favorecer, nos isolarão...Mas, no que não estou de acordo é no adiamento, no temor 

de fundar um partido amplo, na discussão de fatos que não têm importância, que em 

boas palavras significa isto: permanecer um grupo restrito, teórico, com qualidades e 

sabor de academia. (...) estamos pois de acordo na formação do Partido Socialista 

sobre estas bases: 1-Adesão de todos os grupos de esquerda, 2- Adesão dos 

sindicatos operários, 3-Adesões dos estudantes, 4- Analisar todos os adesões,5- Não 

impedir que alguém venha ao partido. Este partido tem que emergir com maior 

rapidez"*.

Essas idéias entraram em choque com as posições de Jose Aguirre , que 

apresentou o documento “Apuntes para la Elaboración de una Tesis Política del POR" 

, contrapondo-se às propostas de Marof:

"A classe operário deve preporor-se nos fileiras de seu partido revolucionário de 

classe paro a batalha próximo.)...) Deve exercitar-se em suo tu to, independente da 

feudal-burguesia, procurando aproximar -se do classe médio e dos camponeses na 

revolução social. A necessitado do partido da ctasse, armado da teoria marxista 

revolucionária e formado por militantes provados no campo do ação revolucionária é 

indiscutível (...) Tal partido não pderá por-se a altura de suo missão se não aceito com 

todo o responsabilidade o difícil caminho de suo existência, o denotada defesa de 

seu programa e o único possível disciplina revolucionária (...)”. Para Aguirre o partido 

deveria tornar-se um partido de massa a partir de um trabalho político militante 

desde baixo, combatendo a ação corruptora dos governos da burguesia60.

Nos primeiros dias de outubro de 1938, com propostas programáticas e de 

organização absolutamente irreconciliáveis, o POR terminou por cindir-se em duas 

facções. A maioria da militância tomou o caminho de Tristan Marof. Este grupo logo 

viria a fundar o PSOB (Partido Socialista Obrero Boliviano), partido que desapareceria 

nos primeiros anos da década de 40 depois de dirigir por um certo período a CSTB. 

Tristan Marof terminaria sua carreira política como secretário do gabinete do 

presidente Hertzog.

A facção de Aguirre, reduzida a um pequeno grupo, se propôs manter o POR e 

a assegurar sua continuidade mesmo com reduzidas forças. Os remanescentes da

59 Citado por Guillermo LORA, Figuras del Trotskismo Boliviano, pp. 57-58, também James MALLOY, op cit, p. 131.
60 Citado em: Mario Rolon ANAYA, Politica y Partidos en Bolivia, pp-464-467.
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cisão do partido se rearticularam, organizando no mês de dezembro de 1938 a 2a. 

Conferência do POR. A morte de Aguirre no final de 1938 no entanto, condenou o 

pequeno partido a uma vida ainda mais reduzida e praticamente secreta. O grupo, 

limitado a poucos intelectuais de esquerda isolados dos movimentos de massa do 

país, precisaria esperar ainda alguns anos para que surgisse uma nova geração de 

militantes61. Com a morte do principal dirigente do partido, as dificuldades de 

elaboração de uma proposta partidária aumentaram. A inexperiência paralisou em 

grande parte as possíveis iniciativas do partido por longos anos. O principal e mais 

experiente militante do fracionado POR deixava um enorme vácuo na atividade 

política da organização. As relações com a IV Internacional embora distantes, os 

vínculos políticos e teóricos que se mantinham, foram com certeza o fio vital e 

orgânico que assegurou a continuidade do partido para a década seguinte.

A proclamação da IV Internacional às vésperas da 2a. Guerra mundial teve 

repercussões inesperadas para a vida política boliviana. A brutal dependência 

económica do país em relação ao exterior, contraditoriamente, facilitou o 

desenvolvimento da organização revolucionária do proletariado e de um partido 

com objetivos políticos e de classe claramente estabelecidos. Podemos dizer que o 

desenvolvimento do POR, incorporando o projeto político e teórico da IV 

Internacional, no interior da miserável e majoritariamente analfabeta Bolívia dos anos 

30 e 40, traduzia uma formulação clássica do próprio Leon Trostski sobre o 

desenvolvimento histórico dos países atrasados:

“Um país atrasado assimila as conquistas materiais e ideológicas dos países 

adiantados. (...)O desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada, conduz, 

necessariamente, a uma combinação original das diversas fases do processo histórico. 

A órbita descrita toma, em seu conjunto, um caráter irregular, complexo e 

contraditório. (...) A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus 

histórico, evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países 

atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se na 

necessidade de avançar aos saltos”62. Em que medida a história do POR na 

revolução boliviana comprova estas palavras, segue sendo um dos objetivos do nosso

61 H. KLEIN/ Orígenes de la revolución nacional boliviana/ pp. 344-345.
62 Leon TROTSKI, História da Revolução Russa, vol. 1, pp. 24-25.
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tratava-se

63 Jean J. MARIE, O trotskismo, p. 73.
64 "Manifeste aux travailleurs du monde entier". Conferência de fundação da IV Internacional.

trabalho.

A IV Internacional era o resultado do desenvolvimento da crise política mundial 

durante a década de 1930, sendo consequência direta das deliberações da 

Conferência Internacional de 1936. No entanto, os grupos que trabalhavam com a 

Oposição desde 1933, pouco a pouco foram se afastando da atividade política 

comum. Em 1938, “não permanecia mais do que o esqueleto da Oposição de 

Esquerda”63, Poucos dos objetivos fixados pela Oposição Internacional de Esquerda 

desde 1933 foram atingidos. A fragmentação motivada por perseguições, assassinatos 

e expurgos exterminara importantes dirigentes políticos ligados à sua preparação. A 

conferência era um esforço para se antecipar à guerra e preservar os frágeis laços 

que uniam os remanescentes da Oposição Internacional de Esquerda.

Para Leon Trotski, principal dirigente do movimento, 

fundamentalmente de assegurar a continuidade da herança histórica do movimento 

que permitiu a Revolução Russa. A proximidade da guerra, o extermínio sistemático 

dos dirigentes políticos revolucionários, impunha, em condições que ele reconhecia 

extremamente difíceis, a necessidade de fundação da nova Internacional operária.

Em 3 de setembro de 1938 reuniu-se a Conferência de fundação da IV 

Internacional em Paris. Cercada de extremos cuidados, a conferência reuniu 

representantes de doze países: Brasil, Alemanha, Estados Unidos, França, Grã- 

Bretanha, URSS, Itália, Polónia, Bélgica, Áustria, Holanda e Grécia. Numerosas outras 

organizações participaram de seus trabalhos preparatórios, elaborando documentos 

e teses, mas que por motivos de distância, ilegalidade e outros não puderam estar 

presentes.

A conferência discutiu e aprovou uma série de documentos dentre os quais o 

"Manifesto aos Trabalhadores do Mundo Inteiro” que alertava para a proximidade de 

uma nova guerra mundial imperialista que contrariaria os interesses de todos os 

trabalhadores. A humanidade não poderia se salvar da nova barbárie que se 

aproximava sem uma direção revolucionária da classe operária. As duas velhas 

Internacionais (II. e llla.) estavam unidas no esforço de preservação do capitalismo e, 

portanto, não seriam capazes de organizar a resistência da classe operária ao 

fascismo e à guerra64. O programa político da nova Internacional: "A agonia do 

capitalismo e as tarefas da IV Internacional” afirma que as forças produtivas do 

capitalismo cessaram de crescer e que o futuro da humanidade concentra-se na 

necessidade a constituir uma direção revolucionária do proletariado. O momento
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exigia dos militantes um trabalho de agitação e organização:

"É preciso ajudar as massas, no processo de suas lutas quotidianas, a encontrar 

a ponte entre suas reivindicações atuais e o programa da revolução socialista. Esta 

ponte deve consistir em um sistema de reivindicações transitórias partindo das 

condições atuais e da consciência atual de amplas camadas da classe operária e 

conduzindo invariavelmente a uma única e mesma conclusão: a conquista do poder 

peio proletariado ”.65

A perseguição aos partidários da IV Internacional tornar-se-ia ainda mais feroz e 

profunda nos anos da guerra mundial. Na URSS as deportações exterminaram 

milhares de simpatizantes. No Europa a GPU - polícia política de Stalin, assassinou 

vários dirigentes. Em 29 de agosto de 1940 o próprio Trotski foi assassinado no México. 

Durante a guerra outros assassinatos ocorreram: os nazistas fuzilaram militantes que se 

infiltravam no exército alemão. Na lugoslávia, Tito mandou fuzilar militantes em 

Belgrado em 1941. Na China, o exército de Mao fuzilaria e enforcaria vários trotskistas 

nos dias seguintes à 2a. Guerra mundial66.

A instabilidade política internacional desencadeada pela crise económica dos 

anos 30 provocou também, mudanças importantes na linha de atuação do aparelho 

estalinista da III Internacional, o que traria reflexos na conjuntura política boliviana dos 

anos 40. Em julho de 1939, uma Conferência de PCs do continente americano 

reorientou os partidos a colaborarem com o governo norte-americano contra o 

fascismo. O documento extraído desta reunião propunha "a unidade do povo da 

América Latina com o povo norte-americano, a cooperação com o governo de 

Roosevelt para a aplicação consequente de uma política democrática de boa 

vizinhança" . Depois de numerar os amigos, o documento citava os principais 

adversários. Assim, além do fascismo, outro grande inimigo citado na conferência, e 

que deveria ser combatido com igual energia : “A tuta contra o trotskismo e peta 

unidade da ctasse operária e do povo é o dever de todos aqueles que aspiram a ver 

nosso hemisfério livre do fascismo e da guerra”67. Na Bolívia, estamos acompanhando 

a formação desse temível adversário. Esta política da llla. Internacional Comunista 

conduziu à formação dos blocos antifascistas e ao apoio direto a governos, partidos 

ou candidatos da “burguesia democrática"68. Estes dados são importantes para 

compreendermos mais à frente, as particularidades da conjuntura política boliviana 

dos anos 40.

65 "Programa de transição - A agonia do capitalismo e as tarefas da IV Internacional", resoluções do congresso de 
fundação da IV Internacional.
66 Jean-Jacques MARIE, op cit, pp.72-740
67 Citado por: Manuel CABALLERO, La Internacional Comunista y la Revolución latino-americana, pp. 103-104.
68 Julio GODIO, Historia del movimiento obrero latino americano, vol. 3. pp. 17-26.
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0 ressurgimento do POR

Após a cisão do partido e a morte de seu principal dirigente, Jose Aguirre

69 Internationale en
70

"La guerre impérialiste et la révolution prolétarienne mondiale" e "Le mouvement de la IV. 
Amérique Latine", conferência extraordinária da IV Internacional, maio de 1940.

Guillermo LORA, Contribuición a la historia política de Bolivia, vol. 1, pp. 285-293.
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As propostas da Iva. Internacional e do POR tinham um sentido e objetivos 

bem diferentes, e que se opunham frotalmente às orietações da llla. Internacional. O 

início da guerra obrigou o Secretariado Internacional a se transferir de Paris para Nova 

Iorque. Entre 19 e 26 de maio de 1940 realizou-se uma Conferência Extraordinária da 

IV Internacional em Nova Iorque, que lançou um manifesto: "A guerra imperialista e a 

revolução proletária mundial'. Os militantes da IV Internacional deveriam trabalhar 

para transformar a guerra inter-imperialista em guerra civil, mobilizando os explorados 

contra o imperialismo, propagando a unidade dos operários dos países em guerra. As 

resoluções da conferência também registraram a reorganização dos militantes 

bolivianos do POR como seção da IV Internacional após a saída de Tristan Marof em 

193869.

O POR tornou-se ao longo de poucos anos da década de 40 um importante 

partido com grande influência política entre as massas operárias bolivianas. Essa 

trajetória se desenrolava num momento de rápida aceleração da luta de classes e 

era parte do conjunto de transformações que se desenvolviam na sociedade 

boliviana. A explicação para que um pequeno grupo de intelectuais tenha se 

transformado num importante partido em poucos anos deve-se a uma combinação 

de fatores. A manutenção da frágil chama de partido que permanecia depois da 

cisão de 1938 era alimentada, apesar de tudo, por uma contínua correspondência 

com a direção da IV Internacional70. Ao mesmo tempo, é a partir de 1939 que a 

burguesia, pressionada pelas condições impostas pela 2a. Guerra, desenvolve sua 

mais séria tentativa restauracionista com o governo Enrique Peharanda, provocando 

crescentes choques com o movimento operário e estudantil. O movimento sindical 

até então ligado a setores profissionais pouco organizados e politizados e 

basicamente artesanais da década de 1930, era gradualmente substituído por uma 

vigorosa e radical ação de massas. A mesma pujança se verificava entre os 

estudantes. Esse momento foi marcado pelo Massacre de Catavi em 1942. Para o 

POR essa foi uma fase que poderíamos chamar de consolidação, e se estende até 

1944, data da sua 3a Conferência Nacional.
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Gainsborg em 1938, o POR reduzira-se a um pequeno e isolado grupo político 

radicado na cidade de Cochabamba. As atividades desenvolvidas nesse período 

passaram a se resumir praticamente a leituras e discussões das correspondências com 

a IV Internacional. Nenhuma iniciativa importante para fazer chegar as propostas do 

partido aos setores estudantis e sindicais parece ter se verificado pelo menos até 1941. 

Provavelmente estas dificuldades se relacionassem a grande inexperiência do grupo 

em relação ao caminho que deveria ser percorrido na estruturação de um partido 

político. Consideravam-se como militantes toda uma ampla e heterogénea rede de 

amigos e simpatizantes que mantinham algum tipo de correspondência e contato, 

sem que no entanto se desenvolvesse alguma atividade política real orientada pelas 

propostas do partido.

O POR teve nessa época uma contribuição importante e inesperada de um 

pequeno grupo de militantes trotskistas brasileiros que se refugiaram no país das 

perseguições da ditadura Vargas. Entre os quais destacou-se Fulvio Abramo, que 

atuando como professor na região de Santa Cruz, logrou constituir um pequeno grupo 

de simpatizantes do qual sairia Enrique Ferrante, futuro secretário-geral do partido em 

1948. Em La Paz, Fulvio ajudou a aproximar vários amigos do POR e transmitiu parte de 

sua experiência política para os jovens militantes da cidade. Depois de passar nove 

anos de exílio na Bolívia (1937-1946), teve que fugir perigosamente do país após a 

queda do governo de Gualbeto Villarroel71.

Foi o vigoroso movimento de massas que se erguia contra o governo 

Peharanda no início da década de 40 que começou a tirar o POR do seu estado 

letárgico de grupo de amigos, de clube de leituras. Nessa nova situação o partido 

teve que enfrentar o fortalecimento do PIR e do PSOB, que disputavam entre si a 

hegemonia sobre a maioria do movimento sindical, e o surgimento da corrente 

nacionalista do MNR. Os novos militantes que começaram a aderir ao partido em 

finais de 1941 e princípios de 1942 eram basicamente estudantes e permitiram iniciar- 

se uma expansão mais firme do grupo. Em La Paz, Miguel Alandia e Guillermo Lora 

organizaram a primeira célula partidária em setembro de 1941, que rapidamente 

cresceu no desenrolar de uma atividade febril e juvenil, com reuniões em bairros 

populares da cidade e profusa propaganda política, que terminaram por despertar a 

atenção da polícia. Em fevereiro de 1942, a polícia realizou a prisão de vários 

militantes. A repercussão na imprensa é um valioso testemunho de como o POR foi 

recebido entre as camadas da elite boliviana:

pp. 309-312. Parte dessas informações foram obtidas em conversas pessoais com Fulvio Abramo em 199^.
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‘‘Desde vários dias em diversos lugares da cidade, apareceram cartazes 

pregados nas paredes com inscrição de dara tendência revolucionária. O sub-chefe 

de polícia David Mottinedo destacou vários agentes com o objetivo de esclarecer sua 

procedência (...)Da volumosa documentação encontrada, se deduz que se pensava 

estabelecer um governo de ditadura do proletariado no país, derrubando o atual 

governo (...) Entrevistamos à noite o ministro de governo, doutor Vitar, que expressou a 

nossos redatores que (...) se levantará um processo respectivo para determinar o 

responsabilidade dos membros da IVInternacional)..) ”72.

As prisões dispersaram a maioria dos partidários de La Paz. No entanto, foi a 

partir das atividades desenvolvidas nesta cidade que o POR expandiu sua influência 

entre os estudantes de Potosi, Sucre e Oruro, depois que a FUB (Federación de los 

Universitários Bolivianos) aprovou um Programa de Princípios escrito por Ernesto Ayala 

Mercado, militante do POR. Foi principalmente em Oruro que essa atividade acabou 

permitindo que alguns poucos militantes estudantes que fugiam das perseguições em 

La Paz conseguissem rápidos progressos. A atividade estudantil acabou expandindo 

em pouco tempo a influência partidária e o número de militantes e esse fato acabou 

adquirindo uma importância histórica. A cidade de Oruro situava-se numa área com 

enorme concentração de centros mineiros e a universidade local contava com 

centenas de estudantes de origem operária e mesmo muitos que trabalhavam nas 

minas. O recém fundado comité regional do POR na cidade, apesar de composto 

exclusivamente de estudantes, percebendo esta realidade, decidiu lançar-se em 

uma atividade política sistemática nos principais centros mineiros da região. Grupos 

de simpatizantes e militantes foram se organizando em torno do POR nas grandes 

minas de Machacamarca, Siglo XX, Huanuni e Colquiri a partir do trabalho 

voluntarioso de propaganda e organização política dos jovens militantes de Oruro. 

Está foi a origem da intervenção de massa que teria o POR entre os mineiros e foi o 

grande ponto de partida de toda uma reviravolta na vida interna da organização.

Quando ocorreu o grande massacre de Catavi em fins de 1942, o POR já 

desenvolvia uma atividade política regular, embora reduzida, entre os mineiros. Desde 

Oruro o partido lançou a proposta de greve geral em defesa dos mineiros, chamando 

a unidade de todas as organizações sindicais em apoio ao movimento. Denunciou o 

governo por entregar a economia do país ao imperialismo norte-americano e pediu a 

libertação de todos os dirigentes sindicais e políticos presos73. Apesar de possuir 

ainda pouca influência, a repressão e as prisões se abateram sobre seus militantes

72 "Fue descubierta una célula de la cuarta internacional'*, LA RAZON, 20 de fevereiro de 1942.
73 "Trabajadores:huelga general!", panfleto do POR de dezembro de 1942 e "La Rosca y su gobierno se disponen a 
superar sus hazafías de Catavi", Manifesto do POR de dezembro de 1942.
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mais conhecidos.

e

Esse trabalho inicial, muitas vezes difícil e duramente perseguido, começou 

logo a dar seus frutos. A organização e centralização dos sindicatos mineiros nos anos 

seguintes permitiu ao POR constituir uma importante influência entre o proletariado 

mineiro. Essa projeção tornou visível seus dirigentes e militantes, despertando uma 

feroz perseguição de seus adversários, o que obrigou o partido a implementar uma 

rápida e profunda mudança nas suas formas de organização. O 3o. Congresso do 

POR, realizado no mês de abril de 1944 em Cochabamba, o lo. desde a cisão de

1938, concentrou grande parte de suas discussões na tentativa de superar essas 

dificuldades. A realização do congresso era em si uma demonstração da nova fase 

em que entrava o partido. Segundo a opinião de Guillermo Lora, começava a surgir 

um choque entre a velha geração de militantes acostumados a ver o partido mais 

como um clube de leituras e debates e a nova e voluntariosa geração que surgia 

das universidades e campos mineiros. O congresso ratificou a direção localizada em 

Cochabamba e Thomas Warqui foi reeleito secretário-geral74.

74 G. LORA, Contribuición a la historia política de Bolívia, vol.l, pp. 314-315.

O MNR, por seu lado, apoiando-se em alguns parlamentares e no jornal "La 

Calle", utilizou-se habilmente do massacre para ganhar grande influência entre os 

mineiros, se popularizar e lançar-se no golpe que derrubaria Peharanda no ano 

seguinte. O POR por seu lado, conseguira fincar raízes entre os trabalhadores das 

minas.
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1.3- O governo de Guolberto Villarroel e o breve ressurgimento nacionalista

se

75 RADEPA(Razón de Patria) foi organizada por jovens oficiais nos campos de prisioneiros do Paraguai, durante a 
Guerra do Chaco. O coronel Gualberto Villarroel, lider do grupo, havia participado da guerra como membro do Estado 
Maior.

O período histórico que compreende o governo de Gualberto Villarroel (1943- 

1946) e o chamado Sexênio (1946-1952) foi marcado por uma intensificação da crise 

política da burguesia e um amadurecimento dos movimentos reformistas e 

revolucionários da pequena burguesia e da classe operária. Nesses anos estruturaram- 

se os grandes sindicatos mineiros; o POR e o MNR tornaram-se partidos com influência 

popular. O tensionamento crescente provocado pela guerra esteve na origem das 

crises políticas que se aprofundaram nos anos 40. Tal situação representava um grau 

mais avançado de corrosão das instituições de poder das oligarquias: a tentativa 

restauracionista de Penaranda fracassara. A crise económica provocada pela 2a. 

guerra enfraquecera as estruturas económicas e políticas da burguesia. As cisões no 

exército permaneceram, refletindo a própria crise das oligarquias. Os velhos partidos 

não conseguiram se rearticular. O movimento social revigorava-se 

ameaçadoramente.

A forma como se articulou o golpe contra o general Enrique Penaranda e sua 

substituição pelo coronel Gualberto Villarroel, demonstrou assim que, apesar da 

constante ascensão do movimento de massas particularmente após o massacre de 

Catavi, a luta política ainda se desenvolveu principalmente nos pequenos círculos 

conspirativos. Longe das ruas ou de qualquer contato maior com setores sociais 

mobilizados, o grupo de jovens oficiais nacionalistas da loja militar RADEPA75 e o MNR, 

planejaram todos os detalhes da operação. Um dos temores iniciais dos militares 

golpistas era o de evitar o isolamento político do novo governo, buscavam um 

partido para dar sustentação e base de apoio civil, fora dos círculos militares. Essa 

preocupação refletia também uma melhor e mais ampla articulação política das 

classes médias urbanas e do movimento operário. Isso permitiria ao novo governo 

desfrutar de apoio de setores urbanos da classe média e operariado influenciados 

pelo MNR.

Do ponto de vista do MNR, que nessa época não ia muito além de um 

pequeno grupo de intelectuais e políticos da pequena burguesia, avaliava-se que as 

possibilidades de ascensão ao poder pela via eleitoral eram remotas e mesmo a 

organização de uma insurreição de massas não fazia parte de seus objetivos políticos.



do golpismo, das articulações de cúpula com camarilhas militares insatisfeitas, como

se verificará no futuro76. Dessa forma foi rapidamente constituída a aliança, com

vagos princípios nacionalistas e reformistas, entre a RADEPA e o MNR poucos dias

A participação do MNR nos preparativos

práticos do golpe foi bem restrita, cabendo as principais ações aos militares.

O golpe contra Penaranda refletiu indiretamente um maior amadurecimento

político e de organização de importantes setores das classes médias urbanas, militares

e civis que não se verificara inteiramente na década de 30. O tom patriótico e a

menção aos “jovens militares", inimigos da oligarquia, figuraram com destaque num

dos primeiros manifestos da nova junta de governo, e dessa forma, retomava-se em

novo patamar as bandeiras do "socialismo militar:

"Seus quatro anos de domínio sobre o país (de Penaranda) constituem a

justificativo histórica da revolução. O povo e os homens jovens do exército da Bolívia,

levados à rebelião pelo descalabro do regime caído, pela ilegalidade constante de

seus atos, peto criminoso engano que eie tem feito da fé pública, peia dissipação dos

fundos fiscais e peto completo abandono em que tem deixado os interesses

bolivianos,(...) tomaram as armas vingadoras com a quai a Bolívia, condenada até

hoje à dominação oiigárquica, salva uma vez mais sua constituição, suas liberdades e

seu destino". (...).A Bolívia recobra hoje, mediante as armas o espírito patriótico de

todos seus filhos, a condição de estado tivre e soberano, e como tal, proclama

perante o mundo sua fé sincera e permanente nos ideais democráticos, em plena e

absoluta solidariedade com os interesses americanos")...)78.

Embora o manifesto procurasse representar uma contundente ruptura com o

regime anterior, as limitações dessas mudanças eram patentes. Dias antes do golpe

de 1943, por exemplo, uma comissão de militares da RADEPA tentou negociar com

Penaranda uma reorganização do exército e modificações na política nacional,

procurando provavelmente conter a insatisfação nos limites da corporação militar79.

O governo Villarroel representava uma importante transição que se

desenrolava no interior do movimento reformista e nacionalista da pequena

burguesia, até então liderado pelos militares. A ativa e crescente participação do

46
Por isso a ação do MNR em direção a tomada do poder, sempre trilharia o caminho

antes da data estabelecida para o golpe.77

76 James MALLOY, Bolívia: la revolución inconclusa, p.160.
77 Havia uma identidade programática entre a RADEPA e o MNR em relação ao exacerbado anti-marxismo e uma 
orientação nacionalista que se aproximava do fascismo, o que explicava a exclusão do PIR das articulações 
golpistas. No entanto, como se verificou posteriormente, o PIR tinha todo o interesse em participar do novo 
governo. Quando Jose Antonio Arze, líder do partido, soube das articulações que vinham se desenrolando, propôs 
que o novo governo fosse uma coalizão composta além da RADEPA e MNR, pelo PIR e pela CSTB hegemonizada por 
militantes do PIR. Frente a recusa do novo governo em constituir esse governo de coalizão, é que o PIR se decidiu 
pela oposição.
8 "Manifesto da Junta Militar", 21 de dezembro de 1943, assinado por Gualberto Villarroel e Paz Estenssoro, IN: 
G. LORA, Historia del Movimiento obrero boliviano 1933-1952, pp. 407-408.
79 Luis PEfiALOZA, Historia del MNR, p. 58.



os civis do MNR foi alvo permanente.

A pressão dos EUA

novo
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MNR demonstrava que o processo social de ruptura do bloco político da burguesia na 

década de 30 começava a adquirir uma expressão partidária. Essa transição revelou- 

se dolorosa e permeada de conflitos no interior do novo governo e se traduziu num 

primeiro momento num conflito entre civis e militares.No interior da RADEPA existiam, 

em graus diferentes, divergências quanto as relações a serem estabelecidas com os 

civis do MNR . Havia um setor que era contrário à participação e procurou a todo 

momento afastar as influências do MNR. Esse grupo esteve muito mais propenso a 

uma aliança com setores nacionalistas da Falange Boliviana. Apesar da aparente 

unidade de conteúdo nacionalista, a falta de coesão entre os militares da RADEPA e

80Herbert KLEIN, Historia General de Bolívia, pp. 266-267; Guillermo LORA, Formación de la clase obrera boliviana, 
pp. 175-176.

A tranquilidade aparente com que o novo governo tomou o poder, 

desapareceu rapidamente. A poderosa pressão do imperialismo norte-americano foi 

a primeira grande barreira às vagas pretensões reformistas e nacionalistas do novo 

grupo no poder. Em 1944 o EIXO perdia a guerra e o governo dos EUA, identificando o 

novo governo boliviano como simpático à Alemanha, não o reconheceu. O governo 

norte-americano acusava vários jovens militares e políticos do MNR de serem 

partidárias do fascismo. O departamento de Estado dos EUA em um memorando que 

circulou em 31 de janeiro de 1944 no continente, afirmava que o governo boliviano 

era organizado com apoio de nazistas.

O governo Villarroel continha membros reconhecidamente simpatizantes do 

fascismo, tanto na RADEPA como no MNR80. No entanto, apesar de toda a 

campanha da antiga oposição ao governo Penaranda por seu entreguismo, por estar 

sacrificando os interesses nacionais, a crítica do governo Villarroel não possuía 

absolutamente nenhum conteúdo nacionalista e anti-norte-americano, pelo 

contrário, criticavam o governo Penaranda por haver desviado para outros fins os 

esforços que o governo dos EUA teriam enviado ao país. O primeiro manifesto do 

novo governo destacava a esse respeito: "Estes homens merecem o castigo nacional 

por haver impedido que o colaboração dos Estados Unidos pudesse chegar até o 

povo. Sua criminosa indiferença para com o pobreza popular e sua insaciável cobiça, 

tem dissipado inclusive os tentativas do governo de Washington para aliviar a miséria

militares.No
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noe

A Bolívia sentiu dolorosamente os efeitos da guerra. Os subsídios aos preços dos 

minérios destinados aos Aliados submeteu o país a um pesado esforço económico. O 

governo Peharanda já havia firmado uma série de compromissos desvantajosos para 

a Bolívia que Villarroel, para garantir o reconhecimento pelos EUA, teve que manter. A 

produção das empresas mineradoras cresceu, mas os salários e os impostos ao 

governo diminuíram proporcionalmente frente a desvalorização do estanho. A 

margem de lucro das empresas fora mantida a base do aumento brutal da 

exploração da força de trabalho dos mineiros e diminuição dos impostos pagos ao 

Estado. Essa situação contribuiu para acirrar os conflitos políticos e manter o governo 

em constante instabilidade.

No começo de 1945, depois de resolvido o problema do reconhecimento do 

governo, o MNR voltou aos cargos ministeriais e passou a controlar postos chaves do 

governo como o ministério das finanças dirigido por Victor Paz Estenssoro. O governo

81 "Manifesto da Junta Militar", op cit.
82 Pablo Gonzales CASANOVA, História Contemporânea da América Latina, pp. 148-149.

dos trabalhadores bolivianos..." 8'

No entanto, a posição firme dos EUA obrigou o governo, depois de várias 

manobras diplomáticas, a realizar concessões. Uma das condições foi o afastamento 

do MNR e de todos os membros supostamente identificados com o fascismo. Para 

dar mais provas de solidariedade à política norte-americana, vários cidadãos 

alemães e japoneses residentes no país foram enviados para prisões nos EUA e suas 

propriedades confiscadas. O reatamento de relações e as concessões ao governo 

norte-americano demonstraram a tendência de se evitar a exacerbação dos conflitos 

e qualquer ruptura.

Os EUA se aproveitavam do contexto da 2a. guerra e da colaboração dos 

Partidos Comunistas, no caso boliviano do PIR, para conter movimentos anti- 

imperialistas e nacionalistas no continente, geralmente tachados de 

antidemocráticos ou fascistas82. Apesar do caráter em geral ambíguo e contraditório 

desses movimentos, como no caso boliviano, estas foram ocasiões úteis para obrigar 

os países do continente a cederem aos interesses norte-americanos. Villarroel chegou 

a permitir que um observador do governo norte-americano fiscalizasse as eleições e 

os progressos no afastamento dos "pró-nazis” do governo, o que significava que a 

ingerência externa alcançava a própria composição interna do governo, para 

atender as exigências do imperialismo. Só seis meses depois, em 2 de junho de 1944, 

os EUA reconheceram o novo governo, depois da longa série de manobras e recuos 

de Villarroel.
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passou a implantar medidas de contenção de gastos e controle da economia que 

desagradaram setores importantes do país. Em 3 de abril de 1945, um decreto 

aumentou a venda obrigatória de divisas provenientes da mineração, de 42 para 60% 

ao governo. Outras matérias-primas de exportação também tiveram seus impostos 

aumentados. Pequenos mineradores foram obrigados a centralizar a produção no 

Banco Mineiro. Passou-se a cobrar imposto sobre os lucros e ganhos de exportação. 

No final de 1945 foi decretado aumento salarial aos mineiros e pagamento de uma 

gratificação natalina83. Essas medidas, apesar de limitadamente reformistas, 

despertaram a fúria da burguesia. O tímido controle dos impostos pagos pelas 

grandes mineradoras e as pequenas reformas sociais iniciadas por Villarroel, tentavam 

criar uma maior margem de manobras, com uma ampliação da margem de apoio 

ao governo, para a recomposição do aparelho de estado.

No entanto, os grandes barões do estanho estavam acostumados a eleger e 

destituir presidentes e era-lhes inadmissível qualquer traço de independência do 

governo. Villarroel no entanto, tornar-se-ía célebre ao tentar conciliar o irreconciliável: 

ampliar limitadamente alguns direitos sociais e preservar os interesses da grande 

mineração. Essa posição de Villarroel é comprovada em um de seus discursos onde 

ele afirmou: "Eu não me esforço contra os que possuem, mas, frente às necessidades 

do povo boliviano, de onde se poderá tirar recursos para satisfazer-tás? Justamente 

dos que têm e estão em condições de dar. O governo com isto não comete nenhum 

atropelo... Têm que contribuir os que têm...84. Provavelmente não tivesse dimensão do 

real poderio que desfrutavam os grandes mineradores do país e do grau de 

radicalização que se apoderava do movimento operário. Tentando construir um 

governo de equilíbrio com tímidas reformas, caminhava literalmente sobre o fio de 

navalha da história boliviana.

83 G. LORA, FormaciÓn de la clase obrera boliviana/ op cit, p. 168-169 e James MALLOY, op cit, p. 162-163.
84 Cf. Francisco BARRERO, RADEPA Y la revolución nacional.

Na verdade a diferença de Villarroel para com seu antecessor Penaranda e 

posteriormente para com seu sucessor, era de grau de comprometimento e 

submissão ao imperialismo norte-americano. A disposição de garantir um pouco mais 

de soberania nacional e independência frente aos grandes mineradores, 

praticamente levou o governo a incentivar a mobilização popular, mesmo que 

limitada e dirigida, de maneira que se contrapusesse à pressão externa e interna. É 

dessa forma que se explica o apoio à constituição da FSTMB - Federação Sindical dos 

Trabalhadores Mineiros Bolivianos - e o patrocínio do lo. congresso indígena do país, 

como examinaremos em maiores detalhes à frente.
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O governo de Villorroel procurou dessa forma, construir uma base de apoio 

social que, ao mesmo tempo que canalizasse as mobilizações de massa, permitisse a 

ele prescindir de parte da base de apoio social das oligarquias para se manter no 

poder. Na verdade seu governo se equilibrava precariamente sobre um movimento 

social muito mais profundo que, alguns anos mais tarde, varreria grande parte das 

instituições que ele agora tentava reformar. O governo era assim uma solução 

provisória entre a crescente erosão das bases de poder da burguesia e a crescente 

vaga de mobilizações populares. Dessa forma, não pretendia romper com as 

instituições vigentes, mas preservá-las pela via da urgente realização de reformas, 

procurando se antecipar à crescente mobilização e organização do campesinato e 

principalmente da classe operária. Nesse sentido, seus propósitos não diferiram muito 

de Toro e Busch, mas suas iniciativas reformistas tiveram que ser mais ousadas em vista 

do grau mais avançado de organização do movimento operário e camponês. Por 

isso o governo desencadeou diversas iniciativas procurando organizar e disciplinar, 

sob o controle do estado, um setor importante do movimento social.

As fragilidades políticas do governo de Villarroel facilitaram, pouco a pouco, a 

erosão de suas bases de sustentação. A política económica caminhava contra 

interesses poderosos, mas as tímidas reformas também não satisfaziam as camadas 

populares. Essa situação permitiu a articulação de uma oposição bem organizada ao 

governo. Na ausência de uma resposta política coesa e coerente, o governo 

procurava resolver seu impasse cada vez mais através da repressão, já que seu 

espaço de manobras e sua capacidade de ação diminuíam.

Tanto na RADEPA como no MNR surgiram defensores de uma ação dura com a 

oposição. Esses setores protagonizaram uma série de ações repressivas e violentas 

contra intelectuais da classe média, políticos e sindicalistas que faziam oposição ao 

regime. Nas eleições de junho 1944, a face autoritária do governo surgiu com 

clareza, seus partidários se utilizaram amplamente do recurso à violência. Frente a 

importante votação obtida pelo PIR, adversário fervoroso do governo, vários líderes 

desse partido foram assassinados e muitos outros presos. José Antônio Arze, principal 

liderança do PIR, foi ferido em 9 de abril num comício eleitoral depois de uma 

fracassada tentativa de assassinato e foi obrigado a sair rapidamente do país. Em 19 

de novembro de 1944, depois de uma tentativa de sublevação organizada por 

membros do antigo governo, a repressão se abateu duramente: o antigo ministro 

Ruben Terrazas, o general Demetrio Ramos, o senador Luís Calvo, o professor da 

universidade de La Paz, Carlos Salinas Aramayo e outros opositores , num total de 12
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O POR registrou uma posição que procurava manter independência tanto em 

relação ao governo, quanto à Frente Antitascista. As posições do partido ,no entanto,

51 
conspiradores, foram assassinados por oficiais do exército85. Em agosto de 1944 a 

polícia também sequestrou e quase executou o magnata mineiro Hotschild, que 

tentava fugir com parte de sua fortuna para o Chile.

O emprego da violência contra adversários políticos acabou por desgastar 

bastante o regime e serviu como elemento galvanizador de uma ampla coalizão 

oposicionista, embora com poucos pontos em comum. Essa coalizão não compunha 

todas as forças que se opunham ao governo, mas englobava os setores majoritários 

do sindicalismo de então, dirigidos na CSTB (Central Sindical de los Trabajadores 

Bolivianos) pelo PIR, e os setores conservadores da burguesia, poderosos 

economicamente e com grande influência no interior do exército. A coalizão era, por 

outro lado, a expressão em terras bolivianas da política de colaboração de classes 

da III Internacional, de formação das grandes frentes antifascistas no contexto da 2a. 

Guerra Mundial. Em 24 de maio de 1944 era constituída a UDB - Union Democrática

La Paz, Segundo o autor houve mais de 60 execuções, ordenadasCf. Moisés Alcazar, Páginas de Sangre, 1963,

Boliviana - formada pelo Partido Republicano Socialista, Partido Genuino, Partido 

Socialista e pelo PIR. Essa União deu origem posteriormente a FDA - Frente 

Democrático Antifascista - muito mais ampla e dirigida pelos setores mais reacionários 

do país. Essa organização se apoiou nos chamados “Comités Tripartites" compostos 

por estudantes, professores, operários e sindicatos, influenciados e organizados pelo 

PIR, o que lhe deu uma base de massa organizada. Os importantes sindicatos dos 

mineiros, influenciados agora pelo POR, agiram de forma independente e não 

integraram a coalizão.

A frente de oposição colocara inicialmente todas as suas esperanças no não 

reconhecimento do governo Villarroel pelos EUA, o que, acreditavam, forçaria 

rapidamente sua queda. O PIR, que no princípio já tentara compor com o governo 

Villarroel, mudou radicalmente de posição. Denunciava-o agora por se alinhar aos 

nazistas e ser contra todas as liberdades democráticas. A feroz repressão 

governamental que se abatia de maneira crescente sobre praticamente todos os 

grupos opositores organizados fez com que o discurso do PIR ganhasse audiência 

política.

e os



Segundo o POR, a luta contra o governo Villarroel deveria ser feita sem alianças 

com a burguesia. A Frente oposicionista, composta como estava, preparava um 

regime fascista de caráter ainda mais acentuado já que continha os setores mais

diretamente do palácio governamental.
06 "Hablan los hombres libres de Bolivia - un cuartelazo a las espaldas del pueblo", Frente Universitário de 
Izquierda, Cenáculo Marxista, 21 de deciembre de 1943
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ainda revelavam uma incipiente elaboração teórica e uma dificuldade de se 

diferenciar do conjunto heterogéneo da oposição a Villarroel. Embora o POR definisse 

desde o princípio, que os objetivos nacionalistas e reformistas do governo para superar 

o atraso económico do país fossem extremamente parciais e limitados, suas 

dificuldades iniciais em fixar uma posição política independente e clara em relação 

ao governo Villarroel foram exemplares do estágio em que vivia a organização. Um 

exemplo dessas dificuldades e das oscilações que percorriam as propostas do partido 

nessa época, foi um documento lançado por diferentes grupos influenciados pelo 

POR logo após o golpe de 1943. O texto afirmava que o novo governo, ao contrário 

do que dizia, não teria condições de estabelecer uma ação independente e 

soberana para o país, seria mais uma “sub-burguesia incapaz a serviço do 

imperialismo" e que a mudança de governo fora produto de um quartelaço de 

"nazis-criollos" civis e militares às costas do povo: “O novo estado nazista precisará tirar 

mais dinheiro que seus predecessores às camadas empobrecidas, para poder 

sustentar o poder (...) Trabalhadores e o povo todo, concentrem a tuta inicial 

rechaçando toda tentativa de suprimir as garantias democráticas, por muito 

pequenas que estas sejam! ’86.

Assim, o POR, embora se colocasse decididamente na oposição, possuía 

inicialmente uma caracterização do novo governo que não o diferenciava da Frente 

Democrática Antifascista (FDA). Juntava-se ao conjunto das demais organizações que 

se opunham ao novo governo reforçando a tese de que tratava-se simplesmente de 

um golpe nazista. Esta posição como se viu, servia aos interesses hegemónicos dos 

EUA no continente e às peripécias táticas desenvolvidas pela III Internacional. 

Engolfado pela quase unanimidade em que se transformara o movimento 

oposicionista, o POR não observou que o novo governo expressara o ressurgimento, 

com maior intensidade, da corrente nacionalista e reformista. O que significava mais 

um degrau na escalada de crises do aparato estatal e que se chocava com os 

interesses mais conservadores da burguesia. Um governo com essas características 

provavelmente seria mais sensível às pressões do movimento social e às 

reivindicações democráticas, que um governo totalitário e com características 

abertamente fascistas.
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reacionários do país no seu interior. A proposta de unidade nacional e colaboração 

de classes que constituía o fundamento político da Frente era errada e serviria apenas 

para perpetuar a exploração dos trabalhadores. Essa posição foi sustentada em 

grande parte pela base de apoio que o partido conquistava entre os mineiros, 

criando uma divisão com os setores ligados ao PIR, que teria importantes reflexos no 

movimento sindical. Para se contrapor a Frente Anti-Fascista , o partido defendeu a 

necessidade de uma frente que unificasse os trabalhadores do país. Apenas uma 

frente dos oprimidos teria reais possibilidades de destruir o fascismo87:

"Ao contrapor a Frente Única Proletária à Frente Popular, contrapomos à tuta 

de classes ao cotaboracionismo de classes, ou seja, à liquidação das perspedivas de 

triunfo dos trabalhadores. A história traidora do estalinismo em todo o mundo nos tem

ensinado que a subordinação dos interesses vitais do proletariado aos de outras 

classes - isto é, em último termo a Frente Popular, que entre nós tem se chamado 

União Democrática Boliviana - UDB - tem como necessária consequência, deixar 

abertas as portas da ditadura terrorista do capitalismo imperialista: fascismo " (...)88.

Por outro lado, a unidade nacional apregoada pelo MNR que compunha o 

governo, era interpretada pelo POR como apenas a outra face desta mesma moeda:

"A unidade nacional e a consigna mais anti-nacionat que têm lançado nossos 

‘nacionalistas’. A unidade sagrada é um meio a mais que põe em jogo a grande 

burguesia, e é propagada por seus serventes, sociatizantes ou fascistizantes, para 

evitar que os trabalhadores encontrem o cominho de sua libertação (...). A 

colaboração dassista e a unidade nacional estão a serviço da burguesia. São armas 

dirigidas contra os interesses históricos do proletariado" 89. Para o partido neste 

momento só a mobilização da classe operária poderia conquistar a soberania 

nacional.

67 "Obreros de Bolivia: frente al engafio de los nazis de la FDA, del MNR:", panfleto do POR, fevereiro de 194 6, La 
Paz
88 "Frente Unico Proletário", panfleto do POR de 1944
89 "Lucha de clases y no colaboracionismo clasista", panfleto do POR, 1945.
90 Termo popular e pejorativo que descrevia a elite política anterior a 1952.

A posição do POR foi assim combatida de ambos os lados. O governo e o MNR 

diziam que ao organizar os operários para lutar contra o governo, estava-se lutando 

contra os objetivos nacionais e a favor do imperialismo e da “Rosca"90. Foram 

chamados pelos militantes favoráveis ao regime de “pró-imperialistas” e “pró- 

rosqueros". O MNR propunha em linhas gerais uma revolução nacional protagonizada 

por um bloco social dos camponeses, classes médias e operários. Por seu lado, a 

Frente Oposicionista da qual o POR se recusava a participar, acusou o partido de se 

dobrar ao fascismo e trair os interesses da classe operária. Foram chamados de "nazi-



e G. LORA (org.), Documentos Políticos de Bolivia, vol.
LORA, Contribuición a la historia política de Bolivia, vol 1, pp. 12-19

91 Cf., Mario Rolon ANAYA, Politica y partidos en Bolivia, 
1 e 2.
92 Guillermo
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trotskistas" por esse setor. Para o PIR não se tratava de acirrar a luta de classes mas de 

manter a “união nacional'1 contra o fascismo, por isso seria necessário unidade de 

todas as classes democráticas do país para derrotar o governo de Villarroel-MNR. O 

PIR defendia uma etapa democrática da revolução socialista, onde necessariamente 

a liderança deveria caber a segmentos progressistas da burguesia91.

A filiação do POR à IV Internacional implicava numa importante diferenciação 

tática e teórica em relação principalmente ao PIR e ao MNR. O POR manteve dura e 

persistente crítica a todas as estratégias revolucionárias que implicassem na 

subordinação da classe operária a outras classes sociais, pplo contrário, reafirmava 

que os operários seriam a única classe que poderia liderar um futuro processo 

revolucionário no país:

“A democracia será uma realidade quando a imponham os trabalhadores 

liderando todas as camadas oprimidas da nação - coisa muito distinta de que o 

proletariado seja liderado pela burguesia - porque são os únicos que podem levar a 

democracia a suas últimas consequências: a implantação de um regime sociai 

superior. A burguesia ‘democrata’ não pode menos que levar ao fascismo. Deixemos 

os pequeno burgueses impotentes buscar por todas partes um amo. O proletariado 

ao sacudir seus grilhões, sacudirá todos os amos"92.

Essa posição diferenciada permitiu ao partido conquistar uma importante 

influência no movimento sindical durante o período de vigência do governo Villarroel, 

mesmo que muitas vezes tenha resvalado para um sectarismo e dogmatismo político 

que terminou por reduzir as possibilidades de ampliação das áreas de influência social 

do partido. Procuraremos examinar com maiores detalhes estas questões à frente. Por 

outro lado, o reformismo habilmente manipulado pelo MNR e em geral travestido 

num radical discurso anti-oligárquico, certamente ajudou a deter o avanço da 

influência do POR. Enfrentar todas as peripécias oportunistas e demagógicas do MNR 

nesses anos, tornou-se assim o principal desafio do POR. Os últimos meses do governo 

Villarroel foram nesse sentido, marcantes.

O MNR e suas principais lideranças abandonaram o governo Villarroel poucos 

dias antes de sua queda. Isto demostrou que além da pouca coesão política da 

aliança governista, o MNR tentava, percebendo o crescente desgaste do governo 

em 1946, preservar um pouco sua imagem política. Se por um lado os militares 

sempre buscaram maior autonomia frente ao MNR, por outro lado, havia a 

necessidade no governo de um grupo político organizado e com base social para



p. 90.93 Luis PEhÍALOZA, Historia del MNR- 1941-1952,
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sustentar o grupo de militares da RADEPA. Assim, essa ação acabou por isolar ainda 

mais o regime. Villarroel procurou com o afastamento dos “emenerristas" abrir um 

possível diálogo com a oposição. Para a oposição, no entanto, a saída do MNR 

representou uma meia batalha vencida e aumentou o seu ânimo, ao contrário do 

que esperava o presidente.

Em junho de 1946 estourou uma greve de professores dirigida pelo PIR que 

ajudou na mobilização de outros setores profissionais. Em 14 de julho um protesto 

popular em La Paz transformou-se em insurreição. A Federação dos Bancários, dirigida 

por militantes do POR, decretou greve geral em 18 de julho93. O governo, dividido e 

enfraquecido pela saída do MNR dias antes, não conseguiu controlar a situação. O 

palácio presidencial foi invadido, Villarroel morto e jogado da sacada do Palácio 

Quemado na praça Murillo. Seu corpo foi pendurado em um poste junto com outras 

autoridades que foram enforcadas pela multidão no mesmo dia. Os dirigentes do 

MNR se refugiaram em embaixadas de La Paz e puderam ir para o exílio com 

tranquilidade. Nenhum deles teve o destino trágico de ser pendurado nos postes da 

praça Murillo no 21 de julho de 1946. Posteriormente o MNR se utilizou amplamente do 

mito em que se transformou Villarroel a seu favor.

O PIR dirigiu a sublevação e logo em seguida tomou a iniciativa de compor 

com os partidos tradicionais (a Concordância) que faziam parle da Frente Antifascista 

um novo governo. O movimento que derrubou Villarroel era extremamente 

contraditório. Representava uma singular aliança de setores sindicais com a burguesia 

derrotada pelo golpe de 1943. Esta aliança só poderia ser explicada no contexto das 

relações e da situação política mundial criada pelo pós-2a. guerra. Na verdade, o PIR 

foi utilizado pelas oligarquias para esmagar o fortalecimento independente do 

movimento da classe operária que a política reformista de Villarroel incentivava. Seu 

compromisso com os setores mais conservadores provocou um crescente desgaste e 

perda de influência política do partido estalinista na Bolívia. Esta situação permitiu que 

a influência do POR se aprofundasse no movimento sindical e camponês.
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1.4-0 “Partido Obrero Revolucionário" e a constituição de um movimento sindical 

de massas

O surgimento do forte movimento sindical do proletariado mineiro boliviano foi 

a grande resposta ao massacre de Catavi em 1942. Significava uma evidente 

aceleração na trajetória de radicalização e organização da classe operária. O papel 

cada vez mais importante que passavam a ter os sindicatos mineiros no conjunto 

pouco organizado do movimento sindical do país, as particularidades da atuação do 

POR nesses momentos, justificam a nosso ver uma análise mais detalhada desse 

processo. Durante os próximos anos, a consolidação do POR esteve praticamente 

ligada ao próprio desenvolvimento do sindicalismo mineiro. Examinaremos os 

caminhos em que esta aliança se constituiu.

De maneira paralela e combinada, o governo Villarroel-MNR significava para a 

pequena-burguesia um fortalecimento e difusão maior das propostas nacionalistas e 

reformistas. Esses elementos básicos explicam a decidida orientação impulsionada 

pelo governo Villarroel para organizar sindicalmente os mineiros como um dos pilares 

do seu governo. A oposição ao governo exercida no movimento sindical controlado 

majoritariamente pelo PIR e PSOB, agilizaram, por outro lado, as iniciativas para se 

criar um pólo sindical pró-regime.

As ações dos partidos e mesmo do governo não permitem explicar no entanto, 

na sua totalidade, a origem e características do movimento sindical mineiro. Existiu 

desde o princípio uma importante combinação da difusão de propaganda 

revolucionária socialista com a própria experiência que a classe realizou confrontada 

com os efeitos de uma crise económica e social de enormes proporções. As 

condições de ritmo intenso de trabalho nas minas durante o período da 2a. Guerra 

Mundial, como já mencionamos, elevaram a níveis insuportáveis a exploração dos 

trabalhadores mineiros e a deterioração de suas condições de vida. Em 1945 a 

produção boliviana de estanho chegou a cobrir 42,87% da produção mundial, no 

entanto os preços subsidiados provocaram perdas de divisas estimadas em US$500 

milhões94. As empresas procuraram repassar essas perdas para os empregados, 

procurando cortar despesas que aumentassem os custos de produção. Em 1943 

menos de 3% dos empregados da Patino Mines recebia mais de 1 dólar por dia. 

Apesar de viverem em regiões isoladas e inóspitas, onde em geral se localizavam os

94 Walter Hermosa VIRREIRA, Breve Historia de la mineria en Bolívia, pp. 141-14 5.
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acampamentos, e sob total dependência da empresa para alimentação e moradia, 

em Catavi por exemplo, apenas à metade dos operários com famílias a empresa 

cedeu casa para moradia. Muitos operários moravam dentro de minas abandonadas 

em condições absolutamente subumanas.

As condições de trabalho e saúde eram igualmente difíceis. As empresas não 

respeitavam as mínimas condições de segurança, obrigando muitas vezes que o 

trabalho de extração fosse realizado com água na cintura, sem uso de máscaras 

protetoras, provocando altos índices de contaminação e acidentes. Uma comissão 

do governo dos EUA que visitou as minas em 1943 constatou que o consumo alimentar 

entre os mineiros era baixíssimo e uma das principais causas de problemas de 

saúde95. Em 1945 um médico de Oruro fez um estudo sobre as condições de vida dos 

mineiros e constatou que os casos de tuberculose eram já muito acentuados com 

apenas 4,5 anos de trabalho no subsolo96. Um estudo de 1948 nas minas da região de 

Catavi verificou que o índice de infecção por tuberculose atingia 97,84% dos 

trabalhadores e que a empresa não cumpria minimamente os cuidados e as 

necessidades médicas dos atingidos pela doença97. A esse respeito, Lawrence 

Whithead destacou que foram estas péssimas condições de vida, aliadas ao 

isolamento geográfico e os laços de solidariedade que se construíram entre os 

mineiros, se somaram ao papel estratégico da mineração na economia boliviana, 

para dar a base do radicalismo e da influência militante dos seus sindicatos98.

Os primeiros sindicatos surgiram por iniciativa dos anarquistas na década de 20 

e deixaram marcas profundas na prática do sindicalismo revolucionário e politizado 

dos mineiros, o que levou Rene Zavaleta Mercado a afirmar que em toda a prática 

futura dos mineiros houve uma permanecia e preponderância do sindicato sobre o 

partido como principal forma de organização de classe: “Existe uma superioridade da 

entidade sindicato sobre a entidade partido. Isto é resultado dos termos da 

constituição do mineiro como entidade ciassista. É uma ctasse sindicalista porque esto 

é a forma superior incorporada ou adquirida peta acumulação de classe. (...) Aqui o 

sindicato é a formulação proletária de uma organização social muito mais extensa'99.

Apesar do avanço do movimento sindical na década de 30 e do surgimento 

da CSTB em 1936, os sindicatos mineiros tinham dado poucos passos nos primeiros 

anos da década de 40. A iniciativa mais importante até então acontecera em 1939, 

quando se realizou em Oruro o lo. Congresso dos Trabalhadores da Indústria Mineira

95 James DUNKERLEY, Rebelión en las venas, pp. 25-26.
36 Cf., Luis Mealla CASO, Consideraciones sobre la vida de los obreros mineros de Bolívia.
37 Guillermo GUERRA, "Estúdios de silicosis y tuberculosis efectuados en el distrito de Catavi'*', La Paz, dezembro 
de 1948 (citado por: G. LORA, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, vol.l, pp. 324-351).
38 Lawrence WHITHEAD, "Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolívia", pp.1466-1467.
33 IN: R. Z. MERCADO, "Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolívia", Bolivia Hoy, p. 232.



O Congresso de fundação da FSTMB se realizou entre os dias 3 e 5 de junho de 

1944 na cidade de Huanuni. Os trabalhos foram totalmente controlados pelo 

governo, mas contaram com uma importante colaboração prévia de mineiros 

independentes. Na abertura estavam presentes o ministro do Trabalho e o presidente 

Villarroel dando um caráter oficialista ao evento. As principais resoluções aprovadas 

decidiram pela fundação da FSTMB, campanhas pela implantação do contrato 

coletivo já previsto no Código de Trabalho, salário mínimo e preços de alimentação 

uniformes em todos os distritos mineiros, seguro de invalidez e velhice e jornada de 8 

horas de trabalho. Foi escolhido secretário-geral Emilio Carvajal e Juan Lechin102
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com apoio da CSTB. No entanto, as lutas internas entre partidários do PIR e do PSOB 

acabaram dispersando esse primeiro esforço para construir uma organização 

nacional da categoria100.

O surgimento de uma organização sindical dos mineiros marcaria também 

uma importante mudança no interior da classe operária. Até então predominavam 

setores artesanais e de serviços no movimento sindical com uma ainda importante 

influência anarquista que a fundação da CSTB não conseguira superar. O pequeno 

impulso industrial na década de 30, a abertura de novas ferrovias e a extensão da 

mineração deslocaram o núcleo decisório da classe operária para novas e rebeldes 

categorias profissionais. A CSTB, no entanto, dividida, não conseguiu absorver a 

maioria desses novos contingentes operários e seguiu tendo sua principal base social 

nos setores artesanais.

100 Guillermo LORA, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, vol.2, pp. 421-424.
101 Idem, pp. 415-416.
102 Juan Lechin tornou-se uma figura destacada da história boliviana. Na época em que Villarroel assumiu o poder 
ele era prefeito da área da mina de Siglo XX. Quando um funcionário da companhia lhe ofereceu uma soma como 
suborno para proteger os interesses da empresa contra funcionários, ele denunciou publicamente a oferta e a partir 
dai tornou-se conhecido e respeitado pelos mineiros. Em poucos anos desenvolveu uma ascensão meteórica como o 
principal dirigente sindical dos mineiros à frente da FSTMB e posteriormente da COB.

O governo Villarroel-MNR desenvolveu inicialmente ações em duas frentes 

para controlar o sindicalismo mineiro. Implementou uma série de modificações na 

legislação trabalhista e, ao mesmo tempo, engajou o aparato estatal na organização 

prática de uma federação nacional dos mineiros. As principais modificações na 

legislação foram: uma Lei de 7 de fevereiro de 1944 que garantia o emprego dos 

trabalhadores eleitos para cargos sindicais, que só poderiam ser demitidos por 

processo prévio, decretos que garantiam desconto dos salários para os sindicatos, d 
t 

instituição do Dia do Trabalhador Mineiro Boliviano em 21 de dezembro em 

homenagem ao massacre de Catavi em 1942; regulamentação do pagamento de 

gratificação natalina, medidas de proteção aos demitidos101.



O esforço de aproximação e propaganda do POR no movimento sindical 

acabou permitindo que a principal liderança que surgia entre os mineiros, Juan 

Lechin, começasse a atuar sob a influência das idéias do partido'05. Nesta época, 

Juan Lechin despontava como dirigente sindical e se orientava pelas posições do 

MNR. Através do mineiro Ballesteros, militante porista desde a época da repressão de 

Catavi em 1942, iniciou-se em seguida, uma proveitosa colaboração com Lechin. 

Lechin buscava uma alternativa política ao nacionalismo do MNR que, segundo ele, 

não conseguia dar respostas a altura das mobilizações e necessidades políticas do

sindical do país.

O 2o. Congresso da Federação ocorreu em julho de 1945 na cidade de Potosí. 

Estavam presentes representantes de 25 sindicatos de base. O controle do governo 

sobre a federação ficava mais nítido e presente. O ministro do Trabalho, além de 

senadores e deputados, participaram como convidados. Entre as principais 

resoluções o congresso aprovou: um plano de sindicalização, reivindicação de que 

as Caixas de Seguro fossem controladas pelo governo e não pelas empresas, uma Lei 

que anistiasse os operários perseguidos, estabelecimento de um descanso semanal. O 

ministro do Trabalho foi aplaudido no final dos trabalhos, depois de declarar durante 

seu discurso que os sindicatos de trabalhadores deveriam se desligar da política para 

se dedicar exclusivamente as questões sociais. Essa posição visava claramente afastar 

as influências políticas dos grupos de esquerda que se estruturavam, já que de outro 

lado, a dependência e vinculação da federação com a política do governo nunca 

fora tão clara. Na grande maioria dos discursos e debates prevaleceu um caráter 

diplomático e conciliador entre o governo e os sindicalistas. Para a direção da 

federação foi eleito secretario geral Mario Torres. Juan Lechin despontou como 

secretário executivo sob influência direta do ministro do Trabalho'04.
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secretário executivo, que juntamente com a maioria dos dirigentes eleitos, eram 

simpatizantes ou militantes do MNR'03. Os primeiros tempos de atuação da FSTMB se 

deram sob estreita proteção e colaboração com o ministério do trabalho. A CSTB 

(Central Sindical de los Trabajadores Bolivianos) atacou a realização do congresso e 

emitiu um comunicado desautorizando suas deliberações. No entanto, a Federação 

passaria rapidamente a jogar um importante papel político, concorrendo 

diretamente com a CSTB. Em pouco tempo a Federação Sindical dos Trabalhadores 

Mineiros Bolivianos, contava com 60.000 filiados, tornando-se a maior entidade

103 Lupe CAJIAS, Juan Lechin - historia de una leyenda, pp. 57-61, Luis ANTENAZA E.- Historia Secreta del MNR, vol. 
3., pp. 769-780 afirma em sua história apologética, e contrariando evidências, que todos os esforços e iniciativas 
que permitiram a fundação da FSTMB partiram exclusivamente dos militantes do MNR.
104 Guillermo LORA, Historia del movimiento obrero boliviano, p. 428-432. Lupe CAJIAS, op cit, p. 65, sustenta que 
Lechin e a FSTMB sempre mantiveram absoluta independência do governo desde os primeiros congressos.
105 Herbert KLEIN, Historia General de Bolivia, p. 267.



O 3o. congresso da FSTMB

Apesar do propalado controle de gastos, controle da inflação e as promessas 

demagógicas do governo, a agitação oposicionista do PIR, a agitação dos "poristas"

O terceiro congresso dos mineiros realizou-se em Catavi entre os dias 16 e 22 de 

março de 1946, representando 80.000 mineiros sindicalizados. Os desgastes e crises 

internas em que se debatia o governo Villarroel estavam bem avançados e tiveram 

um claro reflexo durante os trabalhos do congresso. Apesar da forte presença oficial, 

da atuação direta do ministro do Trabalho e outros funcionários, a Federação 

começava a tomar um rumo claramente independente das orientações do governo. 

A própria presença de membros da rival CSTB, a atuação destacada dos militantes 

do POR106, demonstrava uma mudança de relações no interior da federação 

motivada principalmente pela exasperante situação económica dos trabalhadores. 

Desde o começo de 1946 mobilizações e greves agitavam os grandes centros 

mineiros.
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movimento mineiro. A direção do MNR envolvida nas articulações de cúpula e na 

guerra de bastidores com a RADEPA via o movimento sindical e os mineiros como 

massa de manobra dos seus malabarismos políticos, como instrumento de contrapeso 

aos militares da RADEPA.

A aproximação e o trabalho político comum com Lechín colocou pela 

primeira vez para o POR a possibilidade de se dirigir aos grandes setores do 

movimento operário e solidificar sua influência política até o momento pouco 

conhecida. Com esse objetivo, mesmo sabendo da posição pouco segura de Lechin 

e dos vínculos íntimos que mantinha com a alta cúpula do MNR, os militantes do POR 

procuraram se aproveitar do prestígio do líder sindical em todas as oportunidades 

possíveis para se fazerem conhecidos, ganharem militantes e construírem células do 

POR entre os mineiros. O ministério do Trabalho por outro lado procurou manter 

estreita vigilância sobre os movimentos de Lechin para que ele não desgarrasse das 

posições governistas. Se bem que o dirigente dos mineiros nunca rompesse 

publicamente com o MNR, mantendo durante longos anos uma posição dúbia, sua 

colaboração com o POR permitiu uma multiplicação de atividades e oportunidades 

de ação ao partido que até então eram muito limitadas. Por outro lado, Lechín pôde 

contar durante longos anos com a colaboração de um disciplinado e politizado 

grupo de militantes, ao seu lado nos momentos mais difíceis.

106 James MALLOY, op cit, pag. 191-192.



A FSTMB aprovou uma ação independente tanto da CSTB, dirigida pelo pirista 

Flores Gironda, por estar ligada a FDA (Frente Democrática Antifascista) como da 

“Confederación de los Trabojadores", criada a partir de Roberto Hinoja da RADEPA e 

que visava criar dentro do governo Villarroel uma outra força contrária ao MNR. O 

congresso afirmou que era o momento de se lançar a partir da FSTMB à construção 

de uma nova central operária. Este projeto deu origem posteriormente à "Central 

Obrera Nacional" - CON- .O congresso aprovou ainda um plano de reivindicações

107 Guillermo LORA, Contribuición a la Historia Política de Bolívia, t.2, pp. 22-36.
108 La Razón, 19 de março de 1946.
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nas minas, abalaram a credibilidade do regime e impediram uma consolidação do 

sindicalismo corporativo ligado ao governo. A base para a estruturação desse 

sindicalismo exigiria a concessão de um conjunto de vantagens e privilégios 

económicos e políticos que Villarroel estava impossibilitado de conceder. O fim da 2a 

guerra mundial desestabilizava o ordenamento das economias nacionais e 

provocava uma onda de instabilidade política no mundo inteiro. O movimento 

operário era particularmente afetado. A reviravolta política dos mineiros, o setor mais 

numeroso e organizado do proletariado boliviano, expressava esse abalo que atingia 

proporções mundiais.

Mesmo diante dessa nova conjuntura, o congresso se organizou com apoio da 

cúpula oficial como se acontecesse numa situação de absoluta normalidade. O 

comité organizador do congresso era composto por conhecidos militantes do MNR. O 

discurso de abertura foi realizado por Juan Lechin e, segundo Guillermo Lora, fora 

preparado cuidadosamente pela direção do POR com o objetivo era provocar uma 

clara diferenciação do nacionalismo e do estalinismo107. O seu impacto foi grande, 

como comprova o jornal La Razón, ligado aos setores mais conservadores do país, 

que assim o descreveu: "Lechin, nas partes mais salientes de seu discurso manifestou, 

primeiro a necessidade de se abandonar o cotaboracionismo ctassista, porque o 

proletariado e a burguesia são duas ciasses em tuta irreconciliável; segundo, a 

necesidade de se forjar um granítico bloco operário que tute contra a burguesia; 

terceiro, lutar denotadamente para obter as melhores condições de vida”. 108

Guillermo Lora, militante do POR, falou em nome de uma suposta “Federación 

de los Obreros Desocupados”, atacando a propriedade privada e ao imperialismo e 

defendendo a necessidade de uma frente única proletária. O significativo do discurso 

de Lechin e da participação de Lora foi a receptividade positiva com que foram 

recebidos, demonstrando que a base do governo na categoria mineira começava a 

se deslocar.



O PIR contou com alguns militantes para participar do congresso e 

protagonizara a iniciativa de fundar o sindicato da mina de Siglo XX, no entanto, 

acabou por acusar o evento de ser uma reunião de nazi-fascistas112. Apesar da sua 

hegemonia no movimento sindical, o PIR começava seu rápido e devastador eclipse, 

sendo em poucos anos varrido do movimento sindical. O partido de Tristan Marof (o 

PSOB), também detentor de importante influência no interior da CSTB, desapareceu

109 R. ALEXANDER, LA REVOLUCIÓN NACIONAL BOLIVIANA, p. 37)
n“ Luis ANTENAZA E, Historia Secreta del MNR, vol. 4. pp. - 889-899.
111 Lupe CAJIAS, op cit, pp. 69-71.
112 James DUNKERLEY, rebelion en las venas, p. 27.
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bem ousado, que diferia do caráter diplomático do dois primeiros congressos: escala 

móvel de salários e de horas de trabalho, contrato coletivo, controle operário das 

empresas capitalistas, independência sindical, formação de fundos de greve, 

formação de grupos armados de defesa, formação de uma Frente Única Operária. As 

resoluções refletiam a influência que tivera o POR nos seus trabalhos.

No entanto, alguns autores, mesmo se reconhecem e destacam a influência 

do POR, procuram nitidamente desqualificá-la ou reduzí-la em importância. Segundo 

Robert Alexander, sempre preparado para desqualificar a capacidade do 

movimento operário, de seus partidos e dirigentes, a colaboração entre o POR e 

Lechín devia-se a pouca cultura e ignorância política deste, pois o POR tinha uma 

influência muito pequena para atraí-lo:

"Juan Lechin era um homem de pouca educação; como resultado disso, ele 

confiava muito em um grupo de membros do POR, que eram ativos na Federação de 

Mineiros. Ainda que estes trotskistas não tivessem um apoio muito amplo entre as 

fiteiras comuns, eies usaram sua influência com Lechin para empurrar através do 

Congresso da Federação dos Mineiros de 1945 a famosa Tesis de Putacayo, um 

documento extremista de terminologia marxista-trotskista que tem sido usado desde 

então como “prova" do marxismo e da atitude perigosa de Juan Lechin'™9.

Luis Antenaza afirma que o 3o congresso da FSTMB foi marcado por uma 

aliança entre o PIR e o POR para “semear ervas venenosas" entre os mineiros que 

apoiavam o governo. O autor não aceita a informação de que os mineiros teriam se 

voltado contra o governo Villarroel, esta teria sido uma versão criada pelo jornal La 

Razón, “um porta-voz da oligarquia mineira”110. Lupe CAJIAS, no seu esforço para 

construir uma imagem coerente da carreira política de Lechín, afirmou que, mesmo 

se o 3o congresso foi "notavelmente influenciado pelo POR”, Lechín teria mantido 

uma posição independente do POR, seguindo suas próprias idéias e mantendo um 

discurso em “tom anti-movimentista”111.



63

113 "La FSTMB frente a los partidos políticos", panfleto do POR, maio de 1946.

nos anos seguintes.

A proposta corporativista de sindicalismo do governo Villarroel longe de 

conseguir conter o impulso vindo principalmente dos mineiros, permitiu o surgimento 

mais rápido de um sindicalismo politizado e radical. A ofensiva oficialista para 

capitalizar o movimento sindical dos mineiros encontrara nesse congresso seus limites. 

O amadurecimento político do operariado e da pequena burguesia do qual o próprio 

governo Villarroel se beneficiou após o massacre de Catavi em 1942, começava 

agora a voltar-se contra os limites ambíguos do reformismo nacionalista. A federação 

dos mineiros nesse congresso se emancipava como um adolescente rebelde. Desta 

forma, é importante observar que, apesar da influência política que o POR passou a 

desfrutar no interior da Federação, entre a grande massa dos trabalhadores a 

imagem de Villarroel e uma simpatia difusa pelo nacionalismo ainda permaneceram 

mesmo após o 3o. congresso da FSTMB. Avançava uma disputa política entre o 

reformismo nacionalista do MNR e o socialismo revolucionário do POR.

Um panfleto lançado pelo POR logo após a realização do congresso abria 

fogo contra o MNR:

“O MNR engana demagogicamente às massas operárias e pretende destruir 

seus quadros mediante o sindicalismo dirigido repelido peto obreirismo, que não pode 

vender seu futuro nem alugar sua consciência dassista peias migalhas que aquele lhe 

oferece; as poucas conquistas alcançadas devem ser defendidos a sangre e fogo. O 

proletariado nacional está, por conseguinte, contra o MNR”1'3. Na verdade as 

opiniões entre os operários, principalmente ao mineiros, não eram tão definidas como 

procurava colocar o POR.

Um exemplo dessa situação ambígua verificou-se em 1946 durante a queda do 

governo Villarroel. A reação dos mineiros foi de franca oposição à insurreição de 21 

de julho e provocou mobilizações quase espontâneas. Em Pulacayo os mineiros 

marcharam para a cidade de Uyuni, tomaram os armazéns de pólvora e a sede da 

polícia e trocaram as autoridades por membros do sindicato. Em Llallagua 10.000 

mineiros formaram quatro regimentos e chegaram a desarmar a unidade local do 

exército. As autoridades dos distritos mineiros foram destituídas e foram organizados 

arsenais em cada sede local dos sindicatos. Preparava-se uma marcha dos mineiros a 

La Paz para impedir que o novo governo tomasse posse. O POR defendeu a posição 

de que os mineiros deveriam se armar melhor e que uma marcha naquele momento 

provocaria um massacre desnecessário. Essa seria a melhor forma de resolver o



O movimento camponês

As mudanças que ocorriam no interior da sociedade boliviana depois da 

Guerra do Chaco vinham se dando prioritariamente entre os setores urbanos do 

operariado e pequena burguesia. No entanto, a grande maioria da população que 

vivia no campo, até então pouco intluenciada por esse processo, começou a ter uma 

crescente participação política e económica principalmente a partir da década de 

40. Esse fenômeno se explica em parte pela maior integração que se verificava entre 

a economia nacional e o mercado mundial, o que conduzia a uma retomada da 

pressão sobre as comunidades indígenas parcialmente interrompida pela Guerra do 

Chaco e uma maior concentração da propriedade. Pretendemos relacionar de que 

forma a conjuntura política e económica da década de 40 influiu na reconstituição 

de um movimento camponês de massas, e em que nível houve uma participação ou 

colaboração do POR nesse desenvolvimento.

Desde a independência até 1950, o número de comunidades indígenas 

decresceu de aproximadamente 11.000 para 3.799, enquanto o número de famílias 

sem nenhum tipo de propriedade, individual ou coletiva já era muito superior aos 

camponeses comunitários. Apenas 615 propriedades detinham neste ano cerca de 

50% das áreas de cultivo, enquanto 51.198 pequenas propriedades (60% do total) 

ficavam com apenas 0,22% das áreas de cultivo. Estes dados mostram uma situação 

de grandes desigualdades no setor da economia onde sobrevivia 70% da população 

ativa do país. A estrutura social mantinha instituições herdadas do período colonial 

com os grandes proprietários concentrando todo o poder e autoridade e os 

camponeses indígenas obrigados a exercer uma série de trabalhos obrigatórios e 

gratuitos114.

A guerra do Chaco provocara influências desestabilizadoras da ordem no 

campo, propiciando um contato mais intenso entre as populações rurais e urbanas.
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isolamento em que no momento se encontravam. A direção da FSTMB, adotando a 

proposta do partido, se opôs à marcha dos mineiros para as cidades, alegando que a 

“Rosca” controlava o exército e tinha através do PIR conseguido apoio de setores 

importantes nas cidades. Assim, o movimento foi momentaneamente contido, mas, 

como uma força de reserva que amadurecia para a revolução, os mineiros se 

preparavam para ações mais ousadas.

29-30 e James MALLOY, Bolivia:La114 Censo Nacional Agropecuário de 1950, citado por James DUNKERLEY, op cit, pp. 
Revolución Inconclusa, pp. 250-252.
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Já em 1936 verificou-se a fundação de um sindicato camponês da província de Cliza, 

revelando que a formação de sindicatos camponeses era um processo anterior aos 

anos 40"5. Em meados da década de 40 a agitação política que provinha das 

cidades começava a encontrar eco no campo.

No contexto da experiência nacionalista retomada parcialmente pelo governo 

Villarroel, a retomada das mobilizações camponesas na década de 40 refletiam a 

crise política e económica mais profunda por que passava a Bolívia. Otávio lanni 

destaca a esse respeito que as revoluções camponesas geralmenfe expressam uma 

contradição com o desenvolvimento do capitalismo e a formação dos estados 

nacionais nos países da América Latina1'6. Nas grandes propriedades da região 

andina verificou-se por exemplo, que o rápido crescimento das exportações nas 

primeiras décadas desde século, trouxeram profundas modificações nas sociedades 

rurais. Os proprietários tentaram racionalizar a produção e redefinir suas relações com 

os camponeses, introduzindo novas técnicas e ritmos de trabalho que questionavam 

seus direitos e privilégios tradicionais, dando origem a um número crescente de 

greves e revoltas de resistência"7.

A estratégia do governo Villarroel-MNR de buscar apoio em outros setores 

sociais para sustentar o regime, o levou a, pela primeira vez na história do país, tomar 

iniciativas políticas dirigidas à maioria da população praticamente ausente da 

política institucional: os índios camponeses. De maneira semelhante ao que se 

verificara entre os mineiros, modificações na legislação foram combinadas com uma 

tentativa de organizar politicamente os camponeses. Em 10 de maio de 1945 realizou- 

se em La Paz o I Congresso Nacional Indígena, reunindo mais de mil líderes de 

comunidades entre 5000 participantes. Villarroel abriu o congresso com um discurso 

que anunciava as novas medidas tomadas por seu governo. Ao final dos trabalhos foi 

criada uma Federação Nacional de Camponeses liderada pelo índio Francisco 

Chipana Ramos. O governo através de um decreto publicado no dia de abertura do 

congresso, prometeu escolas nas comunidades, que deveriam ser mantidas pelos 

proprietários e anunciou a proibição da "pongueaje", trabalho pessoal obrigatório e 

gratuito que os índios eram obrigados a realizar para seus patrões nas fazendas. 

Também foram anunciados a obrigatoriedade de se pagar salários para os trabalhos 

agrícolas, e o direito dos produtores venderem suas colheitas. A questão da reforma 

agrária e das relações de propriedade no campo permaneceram, no entanto,

115 Richard Patch, "Bolivia: assistência norte-americana em um quadro revolucionário", p. 109
116 Cf. Otávio IANNI, ""Revoluções camponesas na América Latina".
117 Cf. Erick LANGER D. - "Labor Strikes and Reciprocity on Chuquisaca Haciendas".
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intocadas"8.

tentativa

118 Luis Antenaza E. - Historia Secreta dei MNR, vol. 3, pp. 719-768.
119 "Campesinos que luchan por una parcela vilmente masacrados", panfleto do POR, La Paz, dezembro de 1945.

O Io Congresso Indigenista foi uma tentativa do governo Villarroel 

instrumentalizar politicamente este setor social. Suas medidas não visavam resolver a 

fundo nenhum grande problema dos camponeses e baseavam-se na possibilidade 

de que uma legislação avançada revertesse as práticas seculares de exploração do 

índio camponês. Os decretos e medidas anunciadas pelo governo foram no entanto, 

praticamente ignorados. A implantação dessas medidas dependia não só da boa 

vontade do governo ou do desejo sincero dos camponeses índios, mas da 

organização política, da correlação de forças da sociedade. O latifúndio e, 

conseqúentemente, o poder político e económico que daí emanava permaneceram 

intocados. Os camponeses não tinham condições e força política para fazer valer os 

decretos de proibição da pongueaje, nem o governo tinha interesse e condições de 

obrigar os grandes fazendeiros a cumprir suas deliberações. Por outro lado, estes 

decretos e medidas tinham um sentido progressista mesmo sem nunca terem sido 

implementados, pois permitiram construir uma justificativa para a causa indigenista 

radical e iniciar a difusão de um ideário camponês contra o regime semi-feudal que 

prevalecia no campo.

O POR concentrava seus poucos recursos humanos prioritariamente nos 

sindicatos mineiros, mas mantinha contatos e relações com o ainda frágil movimento 

camponês. Caracterizou o congresso indígena como uma ação demagógica. Os 

assassinatos de dirigentes dos camponeses, por exemplo, que estavam sendo usados 

como meio de conter o movimento popular no campo, não tiveram nenhuma 

resposta do congresso. O partido destacou que a resposta que os camponeses 

estavam dando àqueles que prometiam solucionar o problema indígena apenas 

com decretos, era a ocupação violenta da terra. Para o POR a democracia burguesa 

jamais permitiria qualquer conquista duradoura, por isso era necessária a aliança dos 

setores camponeses com o proletariado como forma de conquista da terra"9.

A realização deste congresso provocou um grande impacto na população 

urbana e predominantemente hispânica. O camponês índio era praticamente 

apartado da vida política do país, até então reservada a pequenos grupos da elite. A 

remota possibilidade de que a imensa maioria do país despertasse espalhou temor e 

insegurança em muitos setores urbanos da sociedade boliviana. A cidadania dava-se 

tradicionalmente a partir dos padrões estabelecidos pela cultura branco-hispânica. 

Esses temores eram reais. Já no final mesmo de 1945 produziu-se um grande levante
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de cerca de 20.000 camponeses na região de Potosi. Outro grande levante após o 

congresso ocorreu em 1947 mobilizando milhares de camponeses, e se estendeu por 

toda a região agrícola de Cochabamba e a província de Ayopaya, com ataques e 

destruição de casas nas grandes fazendas'20. O período de relativa tranquilidade dos 

campos bolivianos estava definitivamente terminado. As ações camponesas que 

cresceram logo após a 2a. guerra relacionavam-se também a um processo de 

retorno de muitos mineiros despedidos para sua terras natais. Iniciu-se neste período 

uma incorporação das experências políticas dos mineiros entre a população 

camponesa. Ao POR surgiu pela primeira vez a possibilidade de atuar diretamente 

sobre a massa rural e que terá importantes resultados futuramente na região de 

Cochabamba, como teremos oportunidade de examinar mais a frente. A trajetória 

que levaria as grandes jornadas de ocupação de fazendas em 1953 estava apenas 

se iniciando.

120 jornal EI Diário, 1947.
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1.5 - O sexênio (1946-1952) e o aprofundamento da crise social

a que

O período de 1946 a 1952 é, portanto, um período da vida política da Bolívia 

que deve ser inserido num momento internacional tenso, de reorganização e 

redefinição dos novos blocos de poder. As instituições emanadas dos acordos de

ameaçando o continente.

Na Bolívia as repercussões dessa política tiveram efeitos muito claros e rápidos. 

O governo Villarroel estava, apesar do esforço de conciliação com os EUA, numa 

situação fragilizada. A economia estava abalada e as tentativas de ter uma política 

com certo grau de independência nacional não era admitida no continente que os 

EUA projetava, fechado e unido contra as ameaças da URSS. Os EUA procuram alinhar 

o conjunto da América Latina num bloco anticomunista. Os governos do continente 

deveriam ser reintegrados na nova lógica hegemonista forjada pelo imperialismo 

norte-americano. A crescente fragilização de Villarroel se inseria nesse quadro 

continental que já derrubara Getúlio Vargas no Brasil em 1945, motivara um golpe de 

estado e início da ditadura Odria no Peru em 1948, e instalara na Venezuela uma 

Junta Militar. Na Bolívia, a aliança do PIR com os partidos conservadores foi um 

poderoso auxiliar para que os EUA tivessem no país um governo sob seu completo 

controle.

O fim da Segunda Guerra Mundial provocou um terremoto no conjunto dos 

estados e organizações políticas do mundo. A destruição da máquina de guerra 

nazista provocou um reavivamento da mobilização popular em todos os países, sob 

múltiplas formas, na destruição da velha ordem. Na Itália, na França, na Grécia, na 

Europa do Leste e na Ásia, nas zonas em que a guerra destruíra as mínimas condições 

de vida, surgiu um movimento espontâneo de luta sociais. No mundo colonizado ou 

semi-colonizado os governos sofreram abalos, os movimentos de independência 

ganharam novo impulso. Os estados foram enfraquecidos, as grandes potências 

imperialistas esgotadas, e a possibilidade de revoluções e sublevações operárias e 

nacionais surgiram frente a esta situação de instabilidade.

Os Estados Unidos logo após 1945, iniciaram uma série de contatos na América 

Latina para rearticular o continente sob sua hegemonia. A Conferência do Rio de 

Janeiro em 1947 e depois a fundação da OEA no ano seguinte começaram a fixar os 

marcos dessa rearticulação a nível continental. Apesar de toda disposição dos 

partidos comunistas do continente em colaborar, esses encontros se pronunciaram 

decididamente contra a "conspiração comunista internacional" que estaria



novo governo.

O POR destacou que o novo governo eleito não seria uma garantia de 

estabilidade para a burguesia, pois não contaria com nenhum respaldo popular, por 

isso seus objetivos estavam muito claros:

"(...) Ao analisar sumariamente os fins que se perseguem com este gabinete, 

chamado de unidade nacional, se descobre facilmente que o desejo do governo é, 

antes de tudo, proteger-se da oposição covarde que desenvolvem piristas e liberais e 

assim ter as mãos livres para reprimir o movimento operário. A imprensa de direita

121 James MALLOY, op cit, p. 169.
122 Idem, p. 173.
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Breton-Woods estavam se estruturando. As tensões da Guerra Fria começavam a se 

delinear. Por outro lado, era ainda uma época em que estas novas relações de 

dominação ainda não estavam consolidadas. A revolução chinesa, a guerra da 

Coréia e a própria revolução boliviana são acontecimentos marcados por estas 

relações ainda em construção. Para a burguesia boliviana, que retomava 

plenamente o controle do aparato estatal com a queda de Villarroel, a situação era 

igualmente tensa e instável. As possibilidades de resolução dos conflitos políticos em 

marcos relativamente institucionais estavam cada vez mais limitadas. As eleições 

deste período não impediram a continuidade em graus cada vez maiores da 

repressão, prisões e massacres. O movimento de massas impulsionado pela classe 

operária, campesinato e pequena burguesia urbana adquiriu então grandes 

proporções. A violência era utilizada de maneira crescente como praticamente o 

único instrumento ainda disponível em mãos da burguesia, instalando uma situação 

de permanente guerra civil no país121.

A aliança política que derrubara Villarroel era extremamente frágil, dividida 

entre diferentes frações da burguesia, além do PIR e PSOB. Nas eleições programadas 

para legitimar o golpe de 1946 - em 3 de janeiro de 1947, a coalizão governamental 

apareceu dividida e o candidato presidencial Enrique Hertzog do PLIRS (Partido de la 

Union Republicana Socialista) ganhou as eleições com apenas 44.700 votos de um 

total de 105.000 votantes que constituíam praticamente a elite política do país. Para 

se ter uma idéia da desproporção política que dividia a sociedade boliviana, 

somando-se apenas os ferroviários, mineiros e fabris sindicalizados, ultrapassava-se os 

100.000 trabalhadores'22. Um fato ainda mais marcante nessas eleições, e que 

detalharemos à frente, foi a eleição de 10 dirigentes mineiros ao parlamento através 

do Bloco Mineiro-Parlamentar formado pela FSTMB e o POR. Estes números 

demonstraram a base social exfremamente restrita na qual procurava se estruturar o
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sustenta que este gabinete de unidade nacional terá que esmagar o fantasma da 

Federação dos Mineiros, que tão seriamente ameaça os interesses da Rosca. Em 

resumo, o novo gabinete foi formado para deter o auge revolucionário do 

proletariado e dos camponeses”'23.

Uma das principais características do governo de Enrique Hertzog foi sua 

permanente instabilidade e incapacidade para forjar uma autoridade política para a 

burguesia do país. Essa instabilidade decorria das pressões crescentes do movimento 

de massas de um lado, e do imperialismo norte-americano de outro. Inicialmente esse 

governo se orientou por desenvolver uma política que reeditasse sob outra forma, as 

características bonapartistas do governo Villarroel. Assim, Hertzog tratou de erigir 

mecanismos de cooptação do movimento sindical, procurando preservar 

minimamente mecanismos institucionais de resolução dos conflitos sociais e dar um 

respaldo democratizante ao seu governo. Isso explica em grande parte porque o PIR 

e o PSOB, partidos que possuíam hegemonia sobre a CSTB, foram permitidos na nova 

coalizão de governo. Explica também porque a Federação dos mineiros e o POR 

puderam agir e participar com tanta desenvoltura nas eleições de janeiro de 1947, 

elegendo parlamentares. A incorporação do PIR ao governo através do Ministério do 

Trabalho correspondia a uma tentativa de construir um anteparo às mobilizações 

operárias e conter a influência crescente do POR e do MNR. Tristan Marof do PSOB, 

também presta apoio ao governo como secretário do gabinete Hertzog124. Com isso 

o PIR apareceria nos anos seguintes à frente dos principais ataques aos trabalhadores 

bolivianos e, longe de permitir uma contenção e apaziguamento social, permitiu que 

o POR e o MNR consolidassem uma forte base entre a classe operária. No entanto, 

rapidamente surgiram fatores de conflito que desarticularam a estratégia do governo 

Hertzog. A crise económica reapareceu com profundidade em 1947, aumentando o 

desemprego, a inflação e a agitação social.

A situação se agravou em função mais uma vez da situação internacional. A 

desestabilização dos preços internacionais do estanho influíram na situação interna 

do país. As empresas mineradoras tentavam jogar seus prejuízos novamente nas 

costas dos mineiros introduzindo uma série de modificações nas formas de 

pagamento dos salários. Outro fator que começava influir na política interna boliviana 

eram as diretivas emanadas da Conferência do Rio de Janeiro em 1947, na qual os 

EUA lançam as bases da Guerra Fria no continente. Os enfrentamentos sociais não 

tardaram e no final de janeiro de 1947 estourou uma grande greve de mineiros em

123 "EI gabinete de 'unidade nacional' no soluciona el desamparo popular del gobierno", editorial do jornal Lucha 
Obrera, 8, maio de 1947.
124 Liborio Justo, Bolivia - la revolución derrotada, pp. 160-163.
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125 Isaac Sandoval RODRIGUEZ, Nacionalismo en Bolivia, 199-205.
126 Editorial de "Lucha Obrera", n. 9, 21 de fevereiro de 1948.
127 Herbert KLEIN, Historia General de Bolivia, p. 211.
120 Sérgio ALMARAZ PAZ, E1 poder y la caida, pp. 113-116, destaca que os grandes mineradores Aramayo e Hotschild 
financiaram a campanha de Hertzog com a esperança de realizar uma verdadeira revanche no pais. No entanto, 
condenaram o "formalismo" presidencial na aplicação da legislação de controle da mineração e o desacordo de 
Hertzog em converter as minas em acampamentos militares para perseguição dos dirigentes sindicais. Para o autor a 
queda de Hertzog foi um verdadeiro golpe de estado ligado diretamente aos interesses da mineração impaciente.
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Potosí. O governo respondeu com prisão de dirigentes e o envio de tropos militares 

que promoveram mais um novo assassinato em massa de mineiros.

Alguns meses depois, a empresa Patino Mines promoveu uma demissão em 

massa nas minas Catavi-Siglo XX, incluindo os principais dirigentes da FSTMB. A 

temperatura política crescia com a agitação permanente desenvolvida pelos 

parlamentares mineiros e a ativa participação do POR no movimento sindical e 

camponês. Em 15 de julho de 1947 ocorrem matanças de camponeses em Culpina e 

províncias do departamento de Potosi’25.

As perseguições sistemáticas organizadas contra a oposição impactaram o 

POR, que assinalava 1948 como um ano de refluxo das mobilizações:

“Os recursos da reação feudal-burguesa foram muifo mais poderosos que o 

empuxo dos explorados: a classe dominante contou com a ajuda eficaz das traições 

do estalinismo pirista e de não poucos dirigentes sindicais (...) Só aventureiros ou 

arrivistas desesperados podem pretender esquecer que os massas abandonaram a 

luta revolucionária pregando histericamente propostas que ontem foram justas e que 

hoje estão fora de tugar”.'26

No entanto, o êxito da repressão governamental revelou-se extremamente 

limitado e, ao contrário do que analisava o governo, a agitação social dos partidos 

de oposição expressava uma profunda fissura na sociedade boliviana, e não poderia 

impedir a retomada, em breve espaço de tempo, da agitação social. Durante as 

eleições de maio de 1949, o MNR mesmo proscrito e perseguido ferozmente, surgiu 

como o segundo partido do país127. A impotência do governo para controlar a 

situação ficou patente em meio à espiral crescente de agitação social, e Hertzog 

repentinamente se afastou de suas responsabilidades alegando problemas de saúde. 

Esse afastamento forçado significou um claro endurecimento do regime que procurou 

se afinar melhor com as diretivas de Washington. As pressões dos setores 

conservadores que viram a necessidade de uma ação repressiva mais direta contra o 

movimento social, estiveram na origem de sua renúncia em 7 de maio de 1949128.

O PIR, já extremamente desgastado no movimento sindical e então de pouca 

utilidade para o governo, foi igualmente descartado da nova coligação 

governamental. O vice-presidente Mamerto Urriolagoitia assumiu o mandato com a 

nítida intenção de controlar com todos os meios disponíveis o crescente movimento
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populares e sindicais, que cresciam de maneira ininterrupta. Uma repressão selvagem 

como nunca se viu tornou-se, entretanto, cada vez mais ineficiente, embora tenha 

provocado um nítido recuo do movimento operário ligado a FSTMB como assinalara o 

POR a partir de 1948. As fissuras do velho estado oligárquico tornam-se entretanto, 

cada vez maiores. Os movimentos oposicionistas liderados pela pequena-burguesia 

nacionalista e reformista amadureciam e se fortaleciam. O POR no movimento

Na origem da crise de poder da burguesia estava a crise mundial do estanho 

no pós guerra, que a impedia de se recompor. A queda dos preços do estanho 

trouxe uma grave crise fiscal ao governo que se refletiu no rápido aumento de preços 

no mercado interno. A crise interna reacendia a cada momento os movimentos
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social. Essa troca de governo de Hertzog para Urriolagoitia representava o 

esgotamento da fase bonapartista do Sexênio. A ação independente da classe 

operária alimentada pelo POR superara as tentativas iniciais de cooptação do 

governo, do PIR, do PSOB. As enormes pressões políticas das grandes mineradoras, dos 

EUA, traduzidas pela ala conservadora do governo, também 

paralelamente, colocando em questão a estratégia do governo Hertzog. O novo 

governo portanto, não possuía outro caminho a seguir a não ser o da reação 

completa contra o movimento de massas. A tênue fachada democrática e 

institucional que sustentara até então o regime desapareceu sob a ação militar direta 

contra os conflitos sociais.

sindical e o MNR entre a pequena-burguesia, tornavam-se partidos com verdadeira 

influência de massas. O PIR e o PSOB até então hegemónicos no movimento sindical 

começam a desaparecer depois de terem se aliado à oligarquia conservadora.

Em maio de 1949, depois de uma grande greve em Catavi-Siglo XX, o governo 

decidiu prender dirigentes e parlamentares operários e responder com balas aos 

protestos. Esse incidente ficaria conhecido como o “Massacre de Siglo XX" 

acrescentaria mais uma grande lista de operários assassinados e um novo símbolo de 

agitação política contra a burguesia boliviana. Em 26 de agosto de 1949, surge uma 

grande conspiração organizada pelo MNR e em pouco tempo capitais de vários 

departamentos do país como Cochabamba, Oruro e Santa Cruz, 

acampamentos mineiros caem em mãos dos revoltosos. No entanto, La Paz 

permanece sob controle do governo que a partir daí consegue sufocar brutalmente 

o movimento. O POR e o MNR tornam-se os alvos centrais de perseguição 

governamental. O governo acusa os dois partidos de ,desde o exterior, 

desenvolverem uma incitação política extremista e violenta com o fim de criar um

e os
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sentimento de rebeldia entre os trabalhadores. A defesa dos interesses nacionais e

129 Mamerto URRIOLAGOITIA, Mensajen al Congreso Ordinário, 194 9, La Paz.
130 H. KLEIN, op cit, p. 272.
131 Luis PENALOZA C. , Historia dei MNR -1941-1952, pp. 161-163.
132 Mamerto URRIOLAGOITIA, Mensajen al Congreso Nacional, 1950, La Paz.
133 "Primeiro de Mayo - dia de reafirmación revolucionária", declaração do Comité Central do POR, La Paz, lo. 
maio de 1950.
134 J. MALLOY, op cit, pp. 174-177.

democráticos justificava a perseguição a esses partidos e seus militantes129.

A novidade deste novo movimento é que ele foi organizado principalmente 

por civis e contou com apoio dos mineiros. Até então as tentativas de golpes e 

sublevações se restringiam à participação principalmente de militares e elites políticas 

da pequena burguesia130. É importante destacar que apesar do nítido avanço 

político e influência que o MNR conquistava no movimento de massas, sua tática 

política continuava sendo basicamente golpista, privilegiando muitas vezes 

articulações com grupos fascistas e militares, em detrimento da mobilização de 

massas. Desde 1948 por exemplo, o MNR manteve permanentes reuniões e 

desenvolvimento de atividades com o grupo fascista FSB - Falange Socialista 

Boliviana131. No entanto, a repressão aos mineiros e ao POR permitiu o avanço da 

influência do MNR, que começava a ocupar espaços conquistados pelo POR no 

movimento operário.

No ano de 1950 o movimento social já estava extremamente politizado e 

radicalizado. A mensagem presidencial atesta o grau de instabilidade vivido pelo 

país: Na verdade, desde 21 de julho de 1946, parece que não se encerrou o

período revolucionário em que vive o país. O demonstra a interminável série de 

complôs e conspirações e a guerra civil planejada para destruir o regime 

democrático e repor no governo os que foram derrotados em 194632

A crescente agitação fez o governo decretar estado de emergência em 15 de 

março de 1950. O POR acusou o governo de, em nome da luta anticomunista, 

esmagar a democracia, a imprensa livre e prender os dirigentes sindicais como exigia 

o imperialismo. A unidade revolucionária das classes trabalhadoras restava como 

único caminho para derrotar o governo de Urriolagoitia133. Quando o governo tentou 

proibir as comemorações do lo. de maio, desencadeou-se uma grande greve geral 

no país. Formou-se um comité dirigente da greve composto por membros do POR, 

MNR, PIR e o recém fundado PCB. A reação governamental foi extremamente 

violenta com prisões de oposicionistas e mobilizações de tropas militares. Em La Paz os 

trabalhadores organizaram uma feroz resistência armada concentrada no bairro 

operário de Villa Victoria. O governo teve que utilizar armamento pesado e 

bombardeios aéreos para esmagar os revoltosos, com saldo de numerosos mortos134.



A repressão ao movimento sindica!e ao "Partido Obrero Revolucionário"
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A escalada de violência atingia níveis extremos. A convocação de eleições em 1951 

será um claro sintoma do desgaste inevitável e do recuo do governo Urriolagoitia.

135 G. LORA, Historia dei Movimiento Obrero Boliviano 1933-1952, pp. 435-438 e Lupe CAJIAS, Juan Lechín- historia de 
una leyenda, pp. 83-87.

O novo regime que se instalara em julho de 1946, não conseguiu interromper a 

crescente escalada do movimento sindical que se galvanizou em torno da 

federação dos mineiros. Apesar da ativa participação do PIR e do PSOB apoiando o 

governo através do sindicalismo organizado em torno da CSTB, o centro de decisões 

do movimento sindical transferira-se para os mineiros. Desde o 3o. Congresso da 

FSTMB como já vimos, o próprio governo Villarroel e o MNR não mantinham mais 

controle sobre os rumos políticos desse setor do movimento operário. No ano de 1946 

consolidou-se a hegemonia política do POR sobre a FSTMB e, por irradiação, para 

certas camadas mais politizadas e radicalizadas da classe operária boliviana.

O movimento sindical, principalmente o setor concentrado em torno dos 

mineiros, tentava se reorganizar após a queda de Villarroel. Em 29 de julho de 1946 

era firmado um pacto entre mineiros e universitários em Oruro. Aprovou-se uma 

plataforma de ação comum com o objetivo principal de romper o isolamento 

político a que eram submetidos os mineiros pelo novo governo. Esse fato permitiu uma 

retomada das iniciativas políticas da FSTMB. Por iniciativa do POR, a FSTMB terminou 

por convocar extraordinariamente um novo congresso em novembro de 1946 na 

mina de Pulacayo.

Desde meados de 1946 a militância dos “poristas” conquistara politicamente a 

direção do grande sindicato mineiro de Siglo XX. Foi a delegação deste sindicato que 

apresentou na abertura do congresso em 8 de novembro o documento base dos 

trabalhos. O documento fora redigido infegralmente pelo POR e ratificado pelos 

mineiros de Siglo XX. Durante os trabalhos do congresso, transcorrido em situação 

extremamente tensa, os militantes identificados com o PIR e o PSOB foram obrigados 

a se retirar. O MNR não teve qualquer participação, embora muitos simpatizantes 

estivessem presentes. O POR dominou todos os momentos do evento. O 4o. 

Congresso dos mineiros terminou por aprovar por unanimidade as teses da 

delegação de Siglo XX, que passariam agora a ser conhecidas como Teses de 

Pulacayo135.
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A Tese significava a transferência para o movimento sindical das linhas mestras 

da orientação política do POR e tornou-se praticamente um programa político para a 

Federação dos Mineiros. O documento expressava em linhas gerais uma tradução 

das elaborações teóricas e políticas da IV Internacional para a realidade boliviana. 

Propunha uma estratégia de luta revolucionária para o proletariado boliviano que 

partisse da aliança com os camponeses para conquistar a maioria da nação. A 

independência nacional e a conquista da democracia deveriam ser assumidas como 

parte das tarefas da revolução socialista:

“Os países atrasados se movem sob o signo da pressão imperialista, seu 

desenvolvimento tem um caráter combinado: reúnem ao mesmo tempo as formas 

económicas mais primitivas e o última palavra da técnica e da civilização capitalista. 

O proletariado dos países atrasados está obrigado a combinar a tuta pelas tarefas 

democrático-burguesas com a tuta petas reivindicações socialistas. Ambas as etapas - 

a democrático e a socialista - não estão separadas na tuta por etapas históricas, 

senão que surgem imediatamente uma da outra. Essa nova orientação

política dos mineiros, se por um lado significava uma nítida radicalização, traduzia 

também uma situação de pressão e isolamento político crescentes sobre o 

movimento. A orientação de se constituir uma frente única dos operários significava 

encerrá-los dentro dos seus próprios limites de classe, considerando-se o conjunto da 

população boliviana. Era ao mesmo tempo uma expressão do nível de coesão e 

independência do movimento operário, e de autodefesa frente à reação 

desencadeada pelo governo. Num primeiro momento essa estratégia permitiu êxitos 

significativos. Esses pontos, por outro lado, introduziam um nítido corte em relação à 

estratégia revolucionária do MNR e do RIR137. Guillermo Lora, um dos protagonistas 

destes eventos, afirmou que uma das grandes falhas presentes nas teses foi não 

formular a "tática da frente única anti-imperialista” conforme as resoluções do 4o. 

Congresso da IC, que teria permitido aos operários mineiros converterem-se em 

"vanguarda da nação oprimida". Por outro lado, Lora destacou que nas condições 

de radicalização política dos mineiros, imperantes na época, esta proposta seria 

recebida como uma tentativa de conciliação com o PIR. A proposta de Frente Única 

Operária então, significaria uma forma de concretizar a luta contra o PIR138.

As teses de Pulacayo representaram ainda a consolidação de importantes 

reivindicações que refletiam a síntese da experiência realizada pelos mineiros até

136 "Tesis de Pulacayo - Tesis Central de la FSTMB", novembro de 1946.
137 O MNR defendia uma aliança das três classes - operários, camponeses e classes médias - para realizar uma 
"revolução nacional". O PIR defendia uma etapa democrática e nacional da revolução sob direção da burguesia 
nacional que preparasse as condições para uma futura etapa socialista e operária, onde então estariam colocadas as 
possibilidades para implementação de medidas socialistas.
138 G, LORA, Contribuición a la Historia Politica de Bolivia, t. 2, pp. 69-71.



contra o imperialismo e o fascismo. Entre outros pontos defendia a necessidade dos 

trabalhadores lutarem pelo controle operário das minas, pela formação de milícias 

armadas para enfrentar a burguesia, semana de 40 horas de trabalho e escala móvel 

de salários, contrato coletivo, independência sindical, criação de fundos de greve e 

fim dos trabalhos por contrato. Outra importante proposta aprovada previa a criação 

de uma nova Central Operária para fazer frente à CSTB139. O conjunto das resoluções 

estabeleceu os marcos de ação futura do sindicalismo boliviano, radicalizado e 

politizado, profundamente influenciado pelas orientações políticas do POR.

Quando o conteúdo das teses chegou ao conhecimento as altas cúpulas 

governamentais e das empresas mineradoras, despertou reações e grande impacto. 

Por ironia da história, o grande magnata do estanho Simon Patino se celebrizou como 

o primeiro grande propagandista das Tese de Pulacayo. O jornal "La Razón” de sua 

propriedade, publicou por sua ordem, a íntegra do documento. Ele esperava com 

isso provocar o temor entre a população e uma rápida ação policial contra os 

mineiros, mas ao contrário, promoveu uma divulgação do documento que nem a 

FSTMB nem o POR estavam em condições de realizar.

Como consequência da tática aprovada de se constituir a Frente Única 

Operária, as resoluções do Congresso de Pulacayo também encaminharam a 

formação de um bloco parlamentar dos mineiros para disputar as próximas eleições 

parlamentares. Às vésperas das eleições, o POR constituiu uma frente política com a 

FSTMB. Todas as atividades de propaganda e elaboração de materiais eleitorais 

recaíram sobre o POR, que se aproveitou para divulgar profusamente suas propostas 

políticas e se fortalecer. A frente decidiu não apoiar nenhum candidato à presidência 

e se concentrar nas eleições ao senado e câmara de deputados. Nas eleições de 

janeiro de 1947 o bloco mineiro-parlamentar surpreendentemente conseguiu uma 

expressiva votação nos distritos mineiros. Dos 17 nomes apresentados pela Frente, 

foram eleitos 10 membros e vários suplentes, sendo 2 senadores entre os quais Juan 

Lechín pela FSTMB e Lucio Mendivil militante do POR. Foram eleitos ainda oito 

deputados entre os quais 4 militantes do POR.

O Bloco Mineiro-Parlamentar representava o alto nível de mobilização e 

politização atingido pelo movimento operário, no entanto, ao concentrar-se nas 

reivindicações dos mineiros, o Bloco deixou de influenciar não apenas outros setores
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então. Denunciava o “colaboracionismo" do movimento sindical com os capitalistas, 

como uma barreira ao seu fortalecimento e destacava a necessidade de se mobilizar

139 "Tesis de Pulacayo", op cit.



influência do partido sobre a Federação tornou-se ainda maior.

Os parlamentares mineiros procuraram desenvolver suas atividades de maneira 

infimamente ligada e subordinada às decisões do congresso de Pulacayo e da 

FSTMB. Por outro lado, utilizando-se de imunidades e outros recursos disponíveis aos 

parlamentares, os deputados mineiros procuraram avançar a organização do 

movimento sindical e a legislação trabalhista. Uma das primeiras atuações dos 

parlamentares mineiros foi exigir profunda apuração sobre a matança de operários 

mineiros verificada em Potosi entre os dias 28 e 29 de janeiro de 1947. Além de exigir o 

nome de todos os mortos, o Bloco acusou o PIR de ser o responsável pelo 

acontecimento14'.

O bloco mineiro-parlamentar logo passaria a funcionar como um catalisador 

da oposição ao governo. A princípio, o governo do presidente Hertzog tolerou a 

oposição, mas uma série de conflitos grevistas entre os mineiros e a companhia Patino 

precipitaram uma situação de descontrole, que aumentou a temperatura da luta 

política. Nesse período reunia-se o IV Congresso da Federação dos Mineiros (9 de 

junho de 1947), pressionado pela ação do governo que tentava deter a escalada 

crescente de radicalização política dos mineiros. O governo procurou agir durante o 

congresso para deter a influência do POR. O ministro do Trabalho e dirigente do PIR, 

Alfredo Mendizábal, esteve na abertura dos trabalhos e atacou as resoluções do 

último congresso dos mineiros em Pulacayo.

A resposta dos mineiros foi, no entanto, extremamente defensiva. As resoluções 

deste congresso, depois de constatarem a existência de desânimo entre os mineiros e 

uma feroz agressão governamental contra os direitos conquistados, assinalava que 

era agora necessário passar para a fase de defesa das reivindicações já conquistadas

140 Lawrence WHITHEHEAD, op cit, pp. 1477-1479.
141 Redactor de la H. Camara de Diputados, tomo 3, sessões de 26 a 29 de novembro de 1947.

e que as idéais revolucionárias tiveram pouca
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do proletariado, mas as camadas médias das cidades e o campesinato. Para o POR 

essa situação foi fatal, pois, se permitiu ao partido assumir inicialmente a liderança do 

movimento, a médio prazo isolou praticamente sua influência política aos distritos 

mineiros. Lawrence Whithead, afirma todavia, que o POR tinha influência apenas 

sobre uma pequena minoria 

penetração entre os mineiros. Isso explicaria porque no futuro os mineiros teriam 

respondido com entusiasmo ao apelo difuso e populista do MNR'40. Não 

concordamos com essas opiniões, que não respondem por exemplo à própria 

existência do Bloco Parlamentar dos mineiros com o POR. Nesse momento, a
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e a preservação da organização sindical'42. Sem dúvida, essa nova avaliação do 

movimento relacionava-se ao mesmo tempo, com a crise económica, o desemprego 

e inflação do período pós-guerra, e o isolamento político e social no qual a FSTMB e o 

Bloco Parlamentar limitavam suas atividades. Foi provavelmente tentando romper 

essa situação que em setembro se constituiu, por impulso dos mineiros, um comité 

coordenador encarregado de criar uma nova central operária.

Esse período de relativa depressão do movimento sindical mineiro e das ações 

de massa, realçou, por outro lado, a atividade dos parlamentares. Uma pequena 

amostra destes debates demonstra o grau irreconciliável de conflito de classe mesmo 

no interior do parlamento. Quando em meados de 1947 a empresa Patino iniciou 

uma grande demissão de trabalhadores , instalou-se um tenso debate no interior da 

câmara dos deputados. O bloco mineiro propôs a criação de uma comissão de 

investigação para apurar os fatos e pediu a notificação da empresa, já que estava 

ferindo um decreto oficial143. O RIR e outros partidos ligados ao governo rapidamente 

acusaram o POR e os mineiros :

"Deputado Ferandez Humberto, a H. Camara dos Deputados, como o povo 

inteiro, conosco deve tomar em conta que desde o inferior desta mesma Câmara, 

aqueles que se intitulam dirigentes, estão chamando a subversão com uma 

irresponsabilidade que considero suicida e criminosa Aponto, senhor presidente, 

este trecho do discurso do H. deputado Lora, para que fique também registrado em 

ata e saiba o país a quem atribuir amanhã, quando tenhamos que lamentar situações 

mais difíceis que as que atravessamosf...)’44

No dia 8 de setembro o Bloco denunciava no parlamento que 6 dirigentes do 

sindicato de Llallagua (Siglo XX) haviam sido espancados por policiais e que o 

senador Juan Lechín havia sido preso arbitrariamente, demonstrando que o governo 

não estava respeitando as leis que permitiam atividade sindical. Foi rejeitada a 

proposta que pedia a liberdade dos sindicalistas presos. Dois dias depois os deputados 

do Bloco apresentaram a proposta de que a imunidade dos deputados fosse 

respeitada com garantias aos parlamentares para visitar os centros mineiros de Catavi 

em conflito, mas foi igualmente rejeitada pela própria Câmara de Deputados145. No 

dia 15 de setembro os mineiros decretam greve e os parlamentares mineiros 

proferiram violentos discursos que destacavam o nível irreconciliável dos debates:

"Deputado G. Lora: Miserável é o fundo em que se move o parlamento

142 "Consejos Tacticos-como retroceder sin ser destrozados", VI congreso sindical de los trabaladores mineros de 
Bolivia, Colquiri, junio de 1947.
143 Redactor de la H. Camara de Diputados, tomo 1, sessões de 23 de agosto a 4 de setembro de 1947, La Paz.
144 Redactor de la H. Camara de Diputados, tomo 1, 17a. sessão, 6 de setembro de 1947, La Paz.
145 Redactor de la H. Camara de Diputados, tomo 1, sessões de 8 a 15 de setembro de 1947, La Paz.



O recuo e isolamento momentâneo em que se debatia o movimento operário 

hegemonizado pelos mineiros, permitiu que a bandeira oposicionista fosse retomada 

pelos setores nacionalistas e reformistas da pequena burguesia urbana liderados pelo 

MNR. É importante lembrarmos que neste momento o MNR possuía uma influência 

política muito restrita, que se limitava a alguns segmentos nas cidades e pouca 

influência real sobre o movimento sindical

O novo governo chefiado por Mamerto Urriolagoitia, como já destacamos, 

representou uma rápida virada da política governamental, aumentando o nível de 

pressão sobre o movimento oposicionista, sobre a ação do bloco parlamentar dos 

mineiros e a FSTMB. Estas ações provocaram uma crescente divisão e desmobilização 

do sindicalismo coesionado em torno da FSTMB e do POR. O Vo Congresso dos 

mineiros, em junho de 1948, representa o início desta nova fase. O governo passou a 

se utilizar de subornos e distribuição de cargos e privilégios para cooptar dirigentes 

sindicais e deputados ligados aos mineiros. Os trabalhos do Vo congresso mineiro 

foram marcados por uma grande divisão entre um setor influenciado pelo POR e 

outro identificado com o governo, que possibilitou a aprovação da proposta de
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boliviano em nossa pseudo-democracia. Esbirros disfarçados de cidadãos são trazidos 

aos assentos e mantidos com dinheiro do povo, para caiar o voz dos cidadãos livres" 
.146

"Deputado Ponce de Lozada: Eu poderia responder ao deputado Lora 

dizendo que tem manchadas as mãos e sobretudo a consciência, com sangue das 

vítimas. Foram os dirigentes mineiros que foram os autores intelectuais dos massacres 

do Altiplano. ",47

A atividade do Bloco Mineiro-Parlamentar tornou-se o principal foco de 

instabilidade do governo Hertozg. Em sua mensagem ao Congresso no início do ano 

de 1948, o presidente destacava que a liberdade de associação estava sendo 

utilizada para a realização de atividades conspirativas contra seu governo e que os 

representantes ligados aos sindicatos se utilizavam de suas imunidades parlamentares 

para um trabalho claramente subversivo. O estado de sítio que imperava no país, 

mesmo prorrogado em 7J de janeiro de 1948, era por isso insuficiente e ineficaz. 

Hertzog pedia poderes extraordinários para combater o que ele chamava de 

"inimigos da democracia"'48. No entanto, embora seu governo fosse obrigado a 

utilizar-se cada vez mais da repressão, não conseguiu seu objetivo de controlar o 

movimento social.

146 Redactor de la Camara de Diputados, tomo 1, sessão de 16 de agosto de 1947, La Paz.
147 Idem, sessão de 26 de agosto de 1947.
148 Mensaje ao Congreso Ordinário de 1948, Henrique Hertzog.



A ascensão do POR sobre o movimento operário boliviano foi um fenômeno 

contraditório. De certa forma a existência e progressão de uma seção da IV 

Internacional na isolada e longínqua Bolívia, interferindo diretamente na história do

149 G. Lora, Historia del movimento obrero boliviano, pp. 451-460.
150 "EI reformismo pequefioburgues viene usando la calumnia", carta de G. Lora a Lechin e a FSTMB, La Paz, 12 de 
agosto de 1948; "Debe organizarse el bloque minero parlamentario", carta de G. Lora à FSTMB, La Paz, 17 de 
setembro de 1948; Carta da FSTMB a G. Lora, La Paz, 19 de setembro de 1948; carta de J. Lechin a G. Lora de 21 de 
setembro de 1948; carta de G. Lora ao chefe do Bloco Minero Parlamentar de 8 de dezembro de 1948.
151 Mamerto URRIOLAGOITIA, Mensajen al Congresso Ordinário, 194 9, La Paz.
152 "El gobierno busca controlar el VI congreso minero, comunicado del POR, comité central do POR, outubro de 1950.
153 "Como actuar en el VI congreso minero de Milluni", circular aos militantes do POR, Comité Central, novembro de 
1950; "El VI congreso de trabajadores mineros fue una derrota para el gobierno", comité central do POR, La Paz, 14 
de novembro de 1950.
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revisão das teses de Pulacayo149. No interior do Bloco Mineiro-Parlamentar surgiram 

também grandes divergências e divisões entre seus membros. O POR passou a acusar 

vários membros de estarem colaborando com o governo Hertzog e contrariando as 

deliberações da FSTMB150.

Em maio de 1949 o governo passou à ofensiva direta contra o movimento 

operário, aproveitando o momento de fragilidades do sindicalismo. Os membros do 

Bloco mineiro-parlamentar foram todos presos e exilados juntamente com os 

principais dirigentes da FSTMB. Os gigantescos protestos principalmente nas minas de 

Siglo XX reivindicando a libertação dos dirigentes presos foram mais uma vez 

respondidos à bala e caíram novamente centenas de trabalhadores assassinados. 

Dois engenheiros norte-americanos que haviam sido tomados como reféns em troca 

da libertação dos mineiros presos, foram executados em represália. Esse escandaloso 

acontecimento passou a ser lembrado como o “Massacre de Siglo XX O governo 

no entanto, acusou os mineiros de serem assassinos de reféns e afirmou que as forças 

armadas não fizeram mais que cumprir seu mandato constitucional. Segundo 

Urriolagoifia, por trás desse acontecimentos preparava-se um grande plano subversivo 

dirigido pelos agitadores151.

Embora a FSTMB tenha conseguido realizar seu VIo Congresso em 1950, os 

principais dirigentes estavam exilados ou presos. O POR anunciou que este congresso 

seria marcado pelas tentativas do governo de controlar seus trabalhos e se aproveitar 

do afastamento dos seus mais conhecidos dirigentes152. As pressões governamentais, 

entretanto, não impediram que os mineiros, mesmo com enormes dificuldades, 

reafirmassem sua oposição ao governo Urriolagoitia. O POR, mesmo sofrendo uma 

brutal perseguição, conseguiu atuar durante os trabalhos e eleger vários de seus 

militantes para a direção da Federação153. A repressão do governo Urriolagoitia 

porém, alcançou resultados e a FSTMB permaneceu com poucas iniciativas até pelo 

menos 1951.



como

O ano de 1946 com sua riqueza de acontecimentos, rapidamente superou as 

resoluções do IV Congresso do partido. O contexto da 2a. Guerra, que impôs uma 

grande exploração ao setor mineiro, a política de colaboração do PIR com o novo 

governo, as ambiguidades do MNR em se apoiar no movimento sindical, deram às 

posições defendidas pelo POR uma importante projeção. A aprovação da 

plataforma do POR no III Congresso da FSTMB e a queda de Villarroel provocaram a 

realização de um novo encontro, o V Congresso do POR em setembro de 1946 em La 

Paz. Embora a influência do partido se ampliasse, a desorientação em relação ao 

novo governo foi grande nas cidades e principalmente entre a militância ligada aos

154 Guillermo LORA, Contribuciõn a la historia política de Bolívia, t.2, pp. 53-54.

81 
país, tinha em si um significado de justificativa histórica. A IV Internacional ganhava 

uma existência real através das ações do POR e tornava-se uma das principais fontes 

de politização e radicalização do proletariado mineiro boliviano. É inegável também 

que o pujante movimento operário boliviano, suportando o atraso da economia do 

país e uma brutal exploração, forneceu a seiva vital para o florescimento do POR.

A crescente influência do POR sobre o proletariado mineiro, que acelerou-se 

durante o governo Villarroel, provocou profundas modificações no interior do partido 

e uma escalada de dificuldades e desafios. O 4o. Congresso do POR, realizado em 

janeiro de 1946, foi marcado pelo surgimento de novos dirigentes. O comité central foi 

transferido para La Paz e Guillermo Lora foi eleito secretário-geral. O congresso 

analisou o momento como de crescente radicalização dos trabalhadores, 

principalmente dos mineiros, e colocou a necessidade do partido lançar-se 

publicamente num trabalho de agitação e propaganda de suas propostas. Segundo 

Lora, as dificuldades de organização do partido, que estariam se aprofundando, não 

foram, entretando, seriamente debatidas154.

O POR havia superado uma de suas principais debilidades da década de 30, o 

caráter de federação de grupos atuando fracionadamente. No entanto, se os 

militantes se lançavam agora ousadamente para fortalecer o partido no movimento 

operário, estas ações se desenvolviam sobre a base de uma apreciação ainda muito 

rudimentar e superficial da situação política do país, o que explica o conteúdo muitas 

vezes esquemático e teorizante de sua propaganda política do período. Estas 

características ainda rudimentares de ação política induziram os militantes a uma 

série de oscilações e erros táticos que um grupo com maior experiência dificilmente 

realizaria. O partido tinha dificuldades em se manter numa posição sempre uniforme 

em nível nacional.



155 idem, pp. 52-53 e 55-56
156 "Balance autocritico de la participación del trotskysmo en la lucha parlamentaria", documento interno do POR, 
1949 .
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sindicatos urbanos e às universidades. A grande influência desfrutada pelo PIR nesse 

meio e sua participação direta no golpe que derrubou Villarroel, contou com a 

participação de vários militantes do POR que viram no movimento o começo de uma 

insurreição popular. Por isso o centro dos debates do congresso foi dedicado a 

analisar a fisionomia do novo governo, caracterizado enfim como representação 

direta da “rosca” e buscar uma homogeneização de ação dos militantes. Apesar de 

todas as dificuldades, a atuação partidária durante o período foi particularmente rica 

e serviu como um momento de real amadurecimento dos seus novos dirigentes e 

militantes. Como meio de mobilizar os trabalhadores da cidade e do campo contra o 

novo governo, foi aprovada a tática da Frente Única Operária a ser desenvolvida em 

coordenação com a FSTMB, como já expusemos. O rápido crescimento da militância 

foi acompanhado pela introdução de modificações na estrutura do partido e a 

decisão de se editar um jornal público do POR155.

Posteriormente à aprovação das Teses de Pulacayo, no final de 1946, novos 

militantes afluíram ao partido, que não possuía estruturas organizativas para suportar 

um rápido crescimento. Essa situação esteve segundo o balanço interno do POR à 

época, na base de uma prolongada crise organizativa interna. No campo sindical a 

liderança ideológica do partido acabava não se traduzindo em organização 

partidária: Em certa medida, o panorama é trágico. O POR como organização

não capitaliza em seu favor a obra realizada por seus parlamentares e assim se vão 

criando as condições para que o governo acabe aplacando a oposição 

revolucionária com ajuda da violência" 156. Podemos dizer que o POR pagava o 

preço de ser parte integrante do jovem e inexperiente movimento operário boliviano 

que se constituía nos primeiros anos da década de 40. Ao mesmo tempo, o POR 

também se ressentia do isolamento e debilidades da IV Internacional durante a 2a. 

Guerra Mundial. À frente desenvolveremos com maiores detalhes as relações entre o 

POR e a IV Internacional no período.

Durante o período do Sexênio (1946-1952) o POR realizou apenas 3 congressos 

internos. O VIo congresso do POR foi realizado em Cochabamba em 11 de outubro 

de 1947. Os participantes estavam impactados pelas vitórias recentes em Pulacayo e 

pela eleição de deputados e um senador do partido. Essa embriaguez com os 

sucessos recentes acabou não permitindo que fossem discutidos os problemas 

concretos que o rápido crescimento provocava. Na secretaria-geral foi mantido 

Guillermo Lora. Um balanço das atividades partidárias foi seguido de uma ratificação



157 "Declaración política de la oposicion del POR", La Paz, 15 de setembro de 1948.
158 Steven VOLK, IN: "Class, union, party: the development of a revolutionary movement in Bolívia", afirma que 
apesar das teses politicamente avançadas dos sindicatos, a falta de disciplina e controle da FSTMB e a grande 
ofensiva da burguesia no contexto da guerra fria, foram os principais motivos para a derrota dos mineiros (pp. 
195-196). O POR teria falhado ao não conseguir se construir fora das minas como fez o MNR (pp. 197-198).
159 "La crisis del Partido Obrero Revolucionário de Bolivia", Boletim Interno do Secretariado da IV Internacional.
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da orientação política básica do partido no período: fortalecer a frente única 

operária em colaboração com a FSTMB.

Em 27 de maio de 1948 realizou-se o VIIo Congresso em La Paz. O tema central 

dos debates foram novamente as questões organizativas. O partido estava 

impactado pela repressão do governo Hertzog e as dificuldades de consolidar sua 

influência sindical. A tensão em que se desenvolveu o congresso desencadeou uma 

intensa luta interna entre os principais dirigentes da organização. As dificuldades em 

solucionar os problemas relacionados à orientação tática do partido na nova 

conjuntura política se transformaram em disputas de caráter pessoal. A maioria dos 

dirigentes do comité central foram responsabilizados pelas dificuldades, sendo eleita 

uma nova direção composta em sua maioria por jovens militantes. Enrique Ferrante foi 

eleito secretário-geral do partido. O partido entrou num período de grandes 

dificuldades e recuo de suas atividades. No final de 1948 formou-se uma oposição 

interna à nova direção, criticando a falta de orientação e iniciativas partidárias e 

propondo a realização urgente de um novo congresso partidário'57.

O 8o Congresso reuniu-se em La Paz em fevereiro de 1949, depois de vários 

adiamentos motivados pela grande repressão governamental. Discutiu-se, entre 

outros temas, principalmente a participação do POR nas eleições que se realizaram 

em fins de 1949, nas quais se esperavam grandes resultados. Erradamente o partido 

não percebeu que sua influência política recuara e fora limitada pela amplitude do 

crescimento do MNR e pela depressão e desorganização dos sindicatos mineiros'58. 

Os resultados limitados do POR e o enorme peso eleitoral conquistado pelo MNR 

impactaram e desorientaram muitos militantes.

Embora os documentos internos do POR ao longo dos anos do chamado 

sexênio realçassem as debilidades organizativas como principais entraves ao seu 

fortalecimento'59, em nossa opinião, a origem dessas dificuldades deveu-se muito 

mais às consequências de uma orientação estratégica desenvolvida pelo partido. A 

grande autoridade desfrutada pelo POR no interior dos principais sindicatos mineiros e 

na FSTMB, a quase unanimidade com que suas posições eram encaminhadas, 

originaram um alto grau de identidade e homogeneidade entre o POR e a 

Federação. As linhas divisórias que separavam o partido do sindicato foram muitas 

vezes turvadas. A formação do Bloco Mineiro-Parlamentar foi o exemplo mais clássico 

desse fenômeno. As Teses de Pulacayo também estão muito além de uma simples
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plataforma de reivindicações sindicais e constituem-se num verdadeiro programa 

político. Dessa forma a FSTMB tornava-se cada vez mais um órgão de ação política 

direta do proletariado mineiro superando seus limites sindicais de atuação. Os temas 

de caráter económico e a luta pelo poder político confundiam-se numa mesma 

organização, modificando o modelo clássico dos sindicatos como instituições mais 

limitadas às reivindicações económicas. Os limites entre os militantes do POR e seus 

simpatizantes com os dirigentes sindicais mineiros nunca eram claramente delineados. 

Esta é a origem das dificuldades do POR conseguir organizar uma estrutura própria de 

militantes, claramente diferenciada, no interior do proletariado mineiro.

Em contrapartida à crescente politização da FSTMB, o POR passou a ter cada 

vez mais dificuldades para superar um discurso limitadamente sindical e voltado 

apenas para a classe operária e os mineiros especialmente. Luiz Antezana destaca a 

esse respeito que, apesar da liderança do POR sobre os mineiros, seu “obreirismo” 

impediu que ele exercesse uma capacidade hegemónica ampla sobre outras classes 

sociais, opinião com a qual concordamos160. Isto explica porque a orientação do 

partido durante todo esse período estivesse voltada prioritariamente para a 

constituição da "frente única operária", tirando do seu raio de ação grandes setores 

da pequena burguesia urbana e do campesinato que também se politizavam. Por 

isso o POR não incorporou ao seu discurso reivindicações políticas mais amplas, de 

caráter democrático, nacional e anti-imperialistas, que permitiriam ampliar e projetar 

a sua influência sindical dos mineiros para a pequena burguesia e o campesinato. A 

influência que se construíra entre o movimento camponês fora muito mais 

consequência do trabalho anterior político anterior entre os mineiros, do que a uma 

atividade sistemática voltada para os camponeses.

O ressurgimento e rápido crescimento do MNR, a partir de 1949, só foi possível, 

em primeiro lugar, porque este ocupou o vácuo deixado pelo isolamento e 

desmobilização do POR e do proletariado mineiro161. Em segundo lugar o MNR 

destacou as grandes reivindicações democráticas, nacionais e anti-imperialistas, 

sendo capaz de influenciar grandes setores da pequena burguesia urbana, do 

campesinato e da classe operária. Esses fatores são para nós suficientes para explicar 

a contradição entre a ampla repercussão das propostas do POR e o caráter limitado 

do seu quadro de militantes.
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II - O POR e a ação independente do movimento de massas desde 1952

2. 1 - Antecedentes imediatos: as eleições de 1951

No princípio da insurreição revolucionária (abril de 1952), duas tendências 

políticas e sociais principais entraram em rota de colisão: uma revolucionária de bases 

socialistas e operárias e outra de bases nacionalizantes e socialmente enraizada na 

pequena burguesia. A relação e conflito entre estes dois projetos se apresentaram nos 

principais momentos que definiram o conteúdo de classe final da revolução. 

Pretendemos examinar qual foi a participação do POR no desenvolvimento da 

tendência revolucionária e socialista da revolução em cada um dos seus principais 

acontecimentos. Descreveremos e examinaremos primeiramente o que chamamos 

de fase de ascensão e independência do movimento de massas, que se expressou 

inicialmente na própria insurreição de 10 e 11 de abril, depois na fundação da COB e 

no início da rebelião e constituição dos sindicatos camponeses. Ao mesmo tempo, 

procuraremos analisar como esse período influiu e foi vivido nos debates internos do 

POR e, mais amplamente, como a própria IV Internacional interagiu com o POR e 

com a própria revolução.

A pesada repressão à greve geral de 1950 não impediu que os partidos de 

oposição continuassem em plena atividade. A greve geral demonstrou o grau de 

unidade e coesão que adquiriram os partidos oposicionistas, reflexo, por seu lado, de 

uma crescente ampliação da base social organizada e mobilizada que sustentava 

esses partidos.

Mamerto Urriolagoitia ao marcar eleições para 14 de maio de 1951 expressava 

o esvaziamento político de seu governo. Nesse sentido o presidente propôs uma 

frente eleitoral para disputar as eleições entre o PURS, seu partido, e o Partido Liberal. 

Esta seria uma forma de tentar conter a força crescente dos partidos de oposição. No 

entanto, nem mesmo o PURS conseguiu permanecer unido. Dentro do próprio PURS, 

um de seus principais líderes, Demétrio Canelas saiu do partido juntamente com 

numerosos correligionários e formou a Ação Cívica para disputar as eleições.

O isolamento crescente de Urriolagoitia levou-o assim a tomar novas iniciativas
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procurando ampliar sua base de sustentação que desaparecia. Tentando credenciar- 

se com um pouco mais de força, concedeu, às vésperas das eleições, um aumento 

salarial de 32% para os mineiros, despertando a fúria dos grandes mineradores, que 

desafiaram o governo'62. O governo passava a ser alvo de ataques tanto da 

esquerda quanto da direita.

As eleições aferiram o posicionamento político de uma parcela extremamente 

limitada da população, e, por esse motivo, seus resultados demonstraram o alto grau 

de corrosão do regime, mesmo entre os extratos médios e superiores da burguesia 

boliviana. Apesar do eleitorado estreito de pouco mais de 100.000 eleitores, frente a 

uma população que superava os 3 milhões de habitantes, o MNR conseguiu 54.049 

votos contra 39.940 do PURS, 6.441 do velho Partido Liberal e 5.170 votos do PIR'63. Os 

grandes centros urbanos como La Paz, Cochabamba, Oruro e Potosi deram grande 

vitória ao MNR. Os resultados eleitorais revelavam por outro lado uma nítida 

polarização no seio das elites políticas, já que até então as eleições asseguravam por 

ampla vantagem à hegemonia dos tradicionais partidos da burguesia. As votações 

do MNR e do PIR superaram juntas as votações do PURS e dos outros partidos 

tradicionais. A via legalista pela qual a burguesia procurava reconstruir sua 

legitimidade política teve resultados muito limitados.

As perseguições enfraqueceram a capacidade de organização e mobilização 

do POR. Os principais dirigentes partidários e lideranças sindicais estavam presos ou 

exilados nessa época. Desta forma o POR não participou das eleições de 1951, 

lançando a posição de voto nulo'64. Essa posição procurava demonstrar o caráter 

limitado e deformado do processo eleitoral em curso. Mas, de certa forma, permitiu 

que o MNR pudesse capitalizar ainda mais o descontentamento que crescia nos 

centros urbanos do país.

O fato do MNR não ter conseguido maioria absoluta dos votos, colocava, 

segundo a legislação eleitoral, a decisão final para o Parlamento. A oligarquia, 

porém, não aceitou o risco de expor novamente suas fragilidades numa votação no 

Parlamento, frente a uma burguesia extremamente fragmentada e debilitada 

politicamente. Assim, Urriolagoitia foi afastado e o governo foi entregue a uma Junta 

Militar dirigida pelo general Hugo Ballivian. Imediafamente, o MNR, o POR e outros 

partidos oposicionistas foram postos na ilegalidade. Segundo a Junta Militar, tratava-se 

de defender a democracia contra os comunistas. O novo governo estava na

162 James MALLOY,op cit, pp.202-203.
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verdade limitado a apoios políticos que se resumiam basicamente aos desgastados 

republicanos e a uma pequena ala direitista da Falange. Muitos generais preferiram 

cargos no exterior antevendo as dificuldades políticas internas165. O golpe foi uma 

última cartada, com poucas possibilidades de êxito, para frear o processo 

revolucionário que se desenvolvia, ao mesmo tempo que colocava em questão o 

conjunto das já frágeis instituições do estado oligárquico.

O estreitamento da base de sustentação da oligarquia foi agravado pela 

terrível situação económica do país, já que desde 1950 o governo retomara o 

pagamento de sua dívida externa. Em 1951, os EUA, que vinham acumulando 

reservas minerais de estanho por conta da guerra da Coréia, decidiram, com o final 

desta, interromper a estocagem, provocando uma rápida queda nos preços 

internacionais do mineral. A Bolívia foi diretamente atingida e o governo da Junta 

Militar teve que se colocar à frente de difíceis negociações. As conversações com os 

EUA transformaram-se rapidamente no debate nacional mais importante, sendo 

acompanhadas por grande parte da população boliviana. A Junta Militar não 

conseguiu evitar uma grande diminuição de preços do estanho, o que enfraqueceu 

ainda mais seu prestígio e apoios internos. Para recobrar algum prestígio, a principal 

iniciativa da Junta foi convidar e sediar uma missão das Nações Unidas para estudar 

as possibilidades de desenvolvimento económico do país. Essa iniciativa, no entanto, 

não teve maiores resultados.

Um dos fatos políticos que mais desgastaram a Junta Militar foi o chamado 

“caso Valverde”: um militar revelou que vários mineiros presos, que eram 

transportados de avião de Uncía a La Paz, foram jogados no lago Poopó. A denúncia 

provocou uma campanha dos mineiros contra os militares, causou grande comoção 

e adicionou novos ingredientes desestabilizadores ao governo.

Num documento do final de 1951, o POR avaliava que um dos principais 

motivos dificultadores da retomada das ações de massa era o retrocesso da 

capacidade mobilizatória dos sindicatos mineiros. O POR teria sido um dos partidos 

mais afetados por essa situação, já que concentrava aí sua atividade. As principais 

causas teriam sido ignorar os camponeses e as reivindicações de outros setores 

nacionais, como a pequena burguesia urbana. O POR teria se transformado num 

grupo provinciano, incapaz de desenvolver uma atividade política que levasse em 

consideração as questões nacionais do país. Com isso o partido não teve como 

capitalizar a revolta popular, após as eleições de 1951, a seu favor166. Procurando
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retomar a iniciativa e recuperar parte do terreno perdido, o POR passou a adotar uma 

nova tática política, agora dirigida para a constituição de uma ampla frente 

oposicionista que defendesse as reivindicações anti-imperialistas. Como veremos a 

frente, essa reorientação tática já era influenciada pelos debates e resoluções do 3o 

Congresso Mundial da IV Internacional. Assim, tentou-se repetir a experiência unitária 

da greve geral de 1950, a qual reuniu o POR, MNR, PIR e PCB. Apesar do fracasso das 

tentativas frentistas do POR, os diferentes partidos oposicionistas caminharam no 

mesmo sentido de fazer crescer as mobilizações políticas.

Com a oposição recobrando os ataques ao governo, a Junta Militar começou 

a perder coesão interna e se dividir. Rumores de golpes, conspirações e articulações 

no interior do próprio governo se multiplicaram'67. O MNR apesar de estar 

conquistando ampla simpatia popular, seguia atuando sob uma atividade 

basicamente conspirativa e elitista. Desde o final de 1949, pelo menos cinco 

tentativas conspirativas foram realizadas pelo MNR. Após as eleições de 1951, essas 

tentativas recobraram um ímpeto maior, já que o MNR dispunha agora de um 

argumento legalista para desenvolver uma campanha oposicionista, particularmente 

com alguns militares membros do governo. Para o MNR, a perspectiva de chegar ao 

poder de estado era prioritariamente golpista, privilegiando o caminho que explorava 

as distensões internas da Junta Militar. Nesse sentido, iniciaram-se conversações com o 

general Humberto Torres Ortiz e com o general Antonio Seleme, membros da Junta no 

final de 1951. O grupo fascista FSB também foi procurado e passou a integrar as 

conspirações golpistas do MNR168. A fórmula em negociação era semelhante à que 

colocara Villarroel e o MNR no poder em 1943. A presidência seria entregue a um 

militar e a vice-presidência ao MNR.
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2.2 - As relações do POR com a IV Internacional

V X

Grande parte da atividade do POR no processo revolucionário boliviano que 

amadureceu e desembocou nas jornadas de abril de 1952 deveu-se à utilização do 

património político e teórico da Oposição de Esquerda Internacional até 1938 e, 

posteriormente, da IV Internacional. Com o desenlace da revolução, esta relação 

tornou-se mais próxima, passou a interagir com a vida política interna do POR e se 

refletiu na própria revolução.

Seria difícil afirmar que o POR nos anos 40 constituíra-se como seção nacional 

de um partido mundial. A existência e consolidação do POR nesse período prescindiu 

em grande parte da existência da organização internacional. Podemos afirmar que 

havia muito mais uma ligação teórica baseada em alguns documentos básicos, que 

propriamente um trabalho comum e ordenado. As dificuldades, derrotas e vitórias 

foram enfrentadas pelos bolivianos em grande parte isolados. Toda a experiência 

política construída nos anos 40 precisou ser criada e levada adiante por um partido 

jovem e inexperiente. Esse isolamento forçado dos bolivianos moldou grande parte de 

suas características futuras. No entanto, essa situação foi mudando pouco a pouco, à 

medida em que se rearticulava a IV Internacional e crescia em importância a 

atividade política do POR.

A IV Internacional por seu lado, pouco poderia fazer enquanto organização 

internacional para auxiliar os militantes bolivianos nesse período. Após a proclamação 

em 1938 e a Conferência Extraordinária de 1940 em Nova Iorque, a guerra devastara 

profundamente suas magras fileiras de militantes pelo mundo. As dificuldades mesmo 

de se manter uma existência mínima da organização internacional, perseguida 

ferozmente em todos os cantos do planeta, tornaram-se gigantescas. A IV 

internacional fora dizimada duplamente no período da 2a. Guerra mundial tanto 

pelos governos da burguesia como pelos grupos e partidos ligados a Stalin.

Durante a guerra, a direção da IV Internacional instalou-se em Nova Iorque. 

Essa mudança interrompeu por certo período as já distantes comunicações com a 

Bolívia.'O POR teve assim grandes dificuldades de se integrar como parte da 

organização internacional, particularmente durante a guerra. Desta forma as 

dificuldades organizativas e políticas tiveram que ser resolvidas sem auxílio da 

experiência da Internacionalç

Em 1943, Stalin dissolvia o Comintern preparando um espaço para os acordos 

finais de Yalta e Potsdam com os aliados do ocidente. O fim da década de 40 e
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começos dos anos 50 foi um período tenso e indefinido de reorganização da 

hegemonia imperialista. A URSS dirigida por Stalin procurava enquadrar sob seu 

controle o conjunto do movimento operário e das rebeliões anti-coloniais do pós- 

guerra. No entanto, os grande acordos erigidos em Yalta-Potsdam não conseguiram 

apaziguar o mundo. Movimentos de libertação como a revolução chinesa em 1949, 

conseguiram se esgueirar pelas brechas dessas muralhas que se construíam. Uma 

nova conjuntura política internacional se conformava. A guerra fria começava a 

condicionar as realidades políticas nacionais. URSS e EUA procuraram coesionar em 

dois blocos, todos os países e instituições políticas do mundo. Os EUA estavam 

consolidando uma hegemonia que não mais se resumia à América Latina, precisava 

abarcar todo o mundo capitalista, precisava dar resposta ao conflito na Coréia, 

reerguer as economias capitalistas da Europa e do Japão. E essa limitação 

momentânea do imperialismo norte-americano que também permitiu que a situação 

boliviana se aprofundasse em tensão política. O enfraquecimento e a fragilidade do 

partido ligado ao estalinismo na Bolívia (o RIR), auxiliava o avanço da influência do 

POR e mesmo do nacionalismo revolucionário do MNR. Num período de plena 

composição dos EUA, dificilmente a situação política boliviana teria avançado até 

1952 sem um maior envolvimento deste.

Em fevereiro de 1944 as seções européias da IV Internacional realizaram um 

conferência para analisar a situação européia. A Europa estava destruída e próxima 

de grandes perturbações . A IV internacional previa grandes mobilizações sociais, mas 

> apesar das possibilidades abertas, seus grupos estavam extremamente enfraquecidos. 

. ' Os Partidos Comunistas saíram fortalecidos depois da vitória da URSS sobre os nazistas, 

v Pouco podiam fazer as seções européias frente à política oficial de todos os PCs de 

constituir governos de unidade nacional. A vaga revolucionária que desestabilizava a 

Europa, abalava também os países semi-coloniais e do mundo colonial. Mas a IV 

Internacional não se fortaleceu com todo esse movimento, que foi canalizado para o 

fortalecimento dos PCs169. Para aqueles que se agruparam na IV Internacional, este 

foi um momento de muitas frustrações e dúvidas.

Em abril de 1948 instalava-se o IIo Congresso Mundial da IV Internacional. 

Estiveram presentes seções de 22 países. A nova situação mundial do pós guerra 

ocupou o centro dos debates. Jean-Jacques Marie descreveu com precisão a 

situação da IV Internacional nesse momento:

"Com alguns de seus quadros operários desmantelados pela repressão.

169 Guillermo LORA, op cit, vol. 2, p. 185-198
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rumores

temos nos informado da existência de uma organização da IV Internacional em vosso 

país e do trabalho importante que ela realiza entre o proletariado boliviano”’7'. A 

mesma carta solicitava da direção do POR um histórico de suas atividades passadas 

e atuais.

Em março de 1947 uma nova correspondência comunicava ao POR a 

preparação do 2o Congresso Mundial da IV Internacional e pedia informações sobre 

a intervenção do POR nas mobilizações que se verificavam naquele momento no 

país. O teor do texto revelava no entanto o grau de insegurança e desconhecimento 

que separava os dirigentes da Internacional em relação ao POR boliviano:

"(...) alguns camaradas daqui têm ouvido recentemente 

perturbadores segundo os quais o POR boliviano começa a opoderar-se militarmente 

de uma série de campos e aldeias na região mineira da Bolívia. Não queremos dar fé 

a tais rumores incontrolados, visto que uma tal conduto aventureiristo não nos parece 

muito verossímil da parte de camaradas tão responsáveis como vós. Mas aliviaria a 

ânsia de alguns camaradas daqui receber de vocês um breve comentário... ”’72

De fato, o partido permanecia ainda distante dos debates que se travavam no
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fracamente implantada na classe operária, acrescida de sua composição social onde 

predominam os pequeno-burgueses e os intelectuais deslocados, e dirigida por jovens 

formados sozinhos no noite da guerra e da calúnia, ou por alguns raros, que saíram 

ilesos da vanguarda, mois habituados, de ordinário, à luta faccionai que ao trabalho 

de massa, com efeito, a IV Internacional não pôde, ao sair da Guerra, resolver a 

contradição trágica entre seu programa e sua própria realidade, ou seja, a 

possibilidade de concretizar este programa na vida." ’70

A participação do POR nas discussões internas da IV Internacional começaram 

a se articular somente depois deste 2o Congresso mundial. Até então as relações e 

correspondências entre o POR e a direção da IV Internacional eram protocolares. 

Nestes anos que antecederam imediatamente o 2o congresso, ao que parece a 

prioridade era unificar os militantes e grupos que se identificavam com a IV 

Internacional nos diferentes países da América Latina. A fragilidade e a dispersão 

foram os principais fatores que impediram uma contribuição da Internacional, que 

ajudasse na formulação das propostas e avaliações políticas do POR sobre a 

realidade boliviana no imediato pós-guerra. Existiam poucas informações na direção 

da Internacional nessa época sobre a seção boliviana. Uma carta de Io de janeiro de 

1947 do Secretariado da IV Internacional demonstrava esse distanciamento: "Felizes,

170 Jean-Jacques MARIE, O Trotskismo, p.86.
171 Carta do Secretariado da IV Internacional ao POR boliviano, Paris, Io de janeiro de 1947.
172 Carta do Secretariado da IV Internacional do POR, Paris, março de 1947.
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interior do movimento mundial. Guillermo Lora no entanto, responsabilizou a 

Internacional pelo isolamento e desprezo com que o POR foi tratado:

“A realidade era, pois, que o POR boliviano seguia vivendo à margem da vida 

da Internacional, observando os acontecimentos com certa indiferença. 

Seguramente o panorama haveria mudado comptetamente se o Secretariado 

Internacional tivesse começado a discutir mundialmente a política desenvolvida por 

sua seção boliviana"'73. Guillermo Lora ao que parece, concebia a Internacional 

como um partido mundial consolidado que teria sido capaz de ajudar o POR durante 

todo o período dos anos 40. Tempos depois, no entanto, o próprio Lora destacou que 

o POR também era responsável por este isolamento.

Nos primeiros meses de 1947 sérias tentativas foram desenvolvidas para colocar 

de pé um Birô Latino-americano da IV Internacional do qual o POR boliviano teria um 

lugar central. No entanto, o POR envolvido na luta nacional contra o governo Hertzog, 

não pôde auxiliar na tentativa. De fato, como Lora reconheceria depois :

"Foi-se criando um sentimento de isolamento que terminou por gerar um 

equívoco de quer o POR deveria ter se estruturado em um poderoso partido 

utilizando unicamente seus próprios recursos, a margem do destino da IV 

Internacional. Assim foi se formando um partido com fortes traços nacionais, com 

uma marcada ignorância dos problemas internacionais e praticamente desligado da 

organização mundial."'74

Uma idéia motriz fomentou os debates do II Congresso Mundial da IV 

Internacional e teve consequências importantes sobre as atividades do POR nos anos 

seguintes. As resoluções, marcadas por frases auto-afirmativas, estavam distanciadas 

da realidade política do pós-guerra, abstraindo a divisão que a Guerra Fria, como 

produto dos manejos diplomáticos tanto do Kremlin como de Washington. Introduzia 

no inferior da classe operária e das mobilizações revolucionárias que se seguiram ao 

pás guerra:

“O antagonismo URSS-EUA domina de longe a cena internacional, mas não 

eclipsa totalmente os antagonismos secundários nem a importância de outros fatores 

nos desenvolvimentos políticos em outros países do mundo f..JA polarização no 

terreno das relações internacionais entre a URSS e seus satélites de um tado, e o 

campo dos países capitalistas sob a égide do imperialismo americano do outro, 

desenvolve-se paralelamente a uma acentuação dos antagonismos de classes e a 

um aumento da polarização no seio de muitos países capitalistas"'75.
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Jean-Jacques Marie destacou que essas palavras tinham na verdade um 

significado claro: os antagonismos de classe estariam praticamente reproduzindo a 

polarização entre dois blocos de países, o que em primeiro lugar significaria relacionar 

de forma direta os antagonismos de classe no interior dos próprios países à 

polarização política internacional. Como consequência, permitiria que se 

desenvolvesse o argumento de que os interesses da classe operária em todos os 

países se ligavam à sobrevivência e fortalecimento da URSS e seus partidos 

comunistas. Foi introduzida entre os partidários da IV Internacional uma visão do 

mundo que submetia a luta de classes à existência e conflito de dois blocos políticos 

mundiais antagónicos, reproduzindo o discurso dos Partidos Comunistas. Dessa forma, 

esta avaliação ignorava as atividades dos Partidos Comunistas logo nos anos 

seguintes como freios às mobilizações sociais, como originalmente formulara a IV 

Internacional176. Ao contrário, a colaboração diplomática e política entre Washington 

e o Kremlin, os acordos de Yalta e Potsdam, foram o traço mais marcante das 

relações internacionais nos anos imediatos ao pás guerra. Por fim, num mundo 

dominado por este antagonismo básico que colocava a URSS à frente 

protagonizando os antagonismos da classe operária contra a burguesia e o mundo 

capitalista, qual seria o lugar da IV Internacional e dos seus partidos?

Esta avaliação, demonstrava as fragilidades da IV Internacional, que se 

originara com o objetivo de ser alternativa revolucionária aos Partidos Comunistas 

ligados à URSS, elaborar uma interpretação independente da realidade política 

mundial, o que, obviamente, não tardaria a ter seus efeitos sobre os grupos e partidos 

a ela ligados. As resoluções davam uma resposta a esta questão - das possibilidades 

da IV Internacional - que soava artificial e contraditória com a situação internacional 

que se descrevia:

"Em toda parte, existe a tendência à transformação das organizações da IV 

Internacional em reais partidos de massa. Já existe uma série de organizações que 

preenchem esta tarefa com um sucesso cada vez maior e que, por suas experiências, 

indicam o caminho de acesso às massas para todo o nosso movimento. Nos EUA, na 

índia, na Bolívia e na França as organizações da IV Internacional tem, cada uma, sua 

própria experiência de penetração no seio do movimento de massaJ"77.

Na situação de polarização da URSS-EUA, a IV Internacional estaria em pleno 

desenvolvimento? Na realidade, as palavras triunfalistas encobriam as dificuldades de 

se explicar porque a IV Internacional era tão minúscula frente a fortaleza crescente
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dos Partidos Comunistas no pós-guerra. Contornava-se a questão com exemplos de 

êxitos isolados e proclamações. Em 1948 e nos anos seguintes as consequências deste 

debate inacabado se desenvolverão cada vez com maior agudeza e profundidade 

, quando a realidade mostrou-se cada vez mais contraditória com essas avaliações. A 

seção boliviana, o POR, até então distante e isolada do centro destas discussões, foi 

cada vez mais afetada e influenciada por estas palavras e avaliações.

Durante a realização do 3o. Congresso da IV Internacional, em fins de agosto e 

começo de setembro de 1951, em Paris, o POR já surgiu como o maior partido da 

América Latina . Estiveram presentes nesse congresso 74 delegados representando 27 

organizações de 25 países. As idéias centrais dos debates de certa forma davam 

continuidade às idéias e elaborações de 1948. Michel Pablo, naquele momento o 

principal dirigente da IV Internacional, escrevia alguns meses antes do 3o congresso 

mundial:

“A burocracia soviética e suas agências jogam ainda um papei muito 

importante na direção dos países e dos movimentos que, por sua natureza de ctasse, 

se opõe ao imperialismo (...) Quando a guerra começar, toda a primeira etapa será a 

das massas fazendo frente antes de tudo ao imperialismo, e a luta contra a 

burocracia passará através da tuta contra o imperialismo. A guerra civil da qual 

falamos não deverá colocar sobre o mesmo plano a luta das massas contra o 

imperialismo e contra a burocracia soviética”’78.

O manifesto lançado pelo 3o Congresso Mundial desenvolvia estas questões. 

Reforçava a perspectiva da proximidade de uma nova guerra mundial com novas 

características e uma polarização de forças políticas em nível internacional:

"...O rearmamento imperialista não responde de forma alguma a poucos 

motivos económicos, mas também a um objetivo político bem preciso: esmagar sob o 

peso das intervenções militares os movimentos insurrecionais das massas em toda a 

porte onde elas eclodem. Por isso que a terceira guerra mundial não será somente 

uma guerra pela destruição da URSS, das democracias populares e da República 

Popular da China, mais do que isso uma guerra contra o movimento operário 

revolucionário do mundo inteiro. Será uma guerra contra-revolucionária no sentido 

mais preciso do termo..."179

Estas novas teses provocaram um verdadeiro terremoto no interior da IV 

Internacional. Os textos já começavam a destacar que, frente às crescentes tensões 

mundiais, a URSS e os Partidos Comunistas passariam a atuar cada vez mais e de

178 Citado por J-J. MARIE,op cit, p. 145.
179 "Manifeste du 3o Congrès aux travailleurs de tous les pays" , setembro de 1951.
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forma decisiva contra o imperialismo. A idéia tão cara ao movimento que originara a 

IV Internacional - de que os Partidos Comunistas e a burocracia soviética tornaram-se 

obstáculos à revolução socialista e colaboradores do imperialismo- começava a ser 

questionada. As novas orientações do 3o congresso mundial orientavam os militantes, 

grupos e seções da Internacional a realizarem um “entrismo" nos Partidos Comunistas 

ou partidos nacionalistas de massa de acordo com a realidade nacional, como 

forma de ligar a IV Internacional ao movimento real das massas. Embora do interior 

da seção francesa tenha partido a primeira e mais consistente contraposição, suas 

teses alternativas não foram divulgadas e sequer apresentadas ao 3o congresso 

mundial180. A partir deste momento começava uma dura luta política no interior da IV 

Internacional que terá consequências mundiais e que serão particularmente trágicas 

em relação ao futuro do POR.

As resoluções do congresso mundial de 1951 apontaram uma tática para o 

POR boliviano que incorporava as novas orientações da maioria da IV Internacional:

"Nossa seção deverá concentrar seu trabalho acima de tudo nos meios 

operários e em suas organizações, dos operários mineiros em particular . Eia se 

esforçará, por outro lado, em influenciar a ala esquerda do MNR, que está baseada 

precisamente nestes meios (...) No caso de mobilização das massas sob o influxo ou 

influência preponderante do MNR, nossa seção apoiará o movimento com todas as 

suas forças, não se absterá senão que, pelo contrário, intervirá energicamente nela 

com o propósito de impulsionar tanto quanto seja possível até a tomada do poder 

peto MNR, sob a base de um programa progressivo de frente única anti-imperialista. 

Por outro tado, se no curso desta mobilização das massas, nossa seção prova 

encontrar-se numa posição de compartilhar a influência sobre as massas 

revolucionárias com o MNR, lançará a proposta de um governo operário e camponês 

comum dos dois partidos sobre a base, contudo, do mesmo programa, um governo 

baseado nos comités operários, camponeses e elementos revolucionários da 

pequena burguesia urbana ”181.

< As atividades do POR às vésperas e nos primeiros meses da revolução de abril 

de 1952, como examinaremos à frente, tiveram uma influência progressiva das 

orientações e debates da IV Internacional. É inegável que essas orientações 
A

Ç refrearam e desviaram uma ação mais contundente do partido em relação ao MNR> 

De fato, pouco mais de seis meses depois do 3o congresso mundial da IV 

Internacional, iniciava-se a revolução boliviana. No entanto, as dificuldades de

11843683
Caixa de texto
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comunicação e a própria fragilidade organizativa do POR nesse período, de certa 

forma tornaram mais lentos os desdobramentos a nível nacional do processo que se 

desenvolvia no interior da IV Internacional. Os debates que se realizaram no 9o 

congresso do POR em setembro de 1952, embora já nitidamente influenciados pelas 

orientações internacionais de Michel Pablo, ainda não iriam refletir em profundidade 

as divergências que já se desenrolavam desde anos antes em nível internacional. O 

calor dos temas nacionais que a revolução em pleno andamento colocava, 

encobriram momentaneamente para os dirigentes e militantes do POR, o significado e 

as consequências práticas e nacionais das novas orientações da IV Internacional em 

relação à própria revolução boliviana. Os meses seguintes deram a estes debates 

teóricos significados cada vez mais concretos e perigosos para o POR.

11843683
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2.3 -As jornadas revolucionárias de abri!

162 Jorge Gallardo LOZADA, La naciõn postergada, pp. 327.
163 Idem, pp. 331-332.

Os primeiros meses do ano de 1952 pareciam conter apenas o fluxo comum 

dos acontecimentos políticos que marcavam a história recente da Bolivia. No 

entanto, embora na superfície as crises políticas e as dificuldades económicas se 

desenvolvessem dentro da normalidade das últimas décadas, o profundo e silencioso 

oceano das grandes massas populares sofrera grandes e radicais transformações nos 

últimos anos da década de 1940, e este fenômeno passava certamente 

desapercebido para grande parte dessas elites. O enfraquecimento do estado 

oligárquico tornou-o cada vez mais ditatorial e dependente da violência para exercer 

seu poder, o que o fez se chocar cada vez mais com as aspirações das amplas 

massas populares182. De um lado a pequena e frágil elite burguesa à frente de seu 

estado e seus partidos políticos esvaziados de credibilidade política e social, 

perdendo a cada dia sua coesão interna. De outro lado, milhares de mineiros, 

camponeses em estado de semi-servidão, operários urbanos e uma pequena 

burguesia cada vez mais insatisfeita, se coesionavam, ainda que difusamente, em 

torno da proposta cada vez mais presente e palpável de uma ruptura radical com a 

situação em que vivia o país. Verificava-se assim um desenvolvimento paralelo e 

combinado, embora contraditório, de duas esferas políticas incompatíveis, de forma 

que ao passo que avançava a decrepitude e esgarçamento das elites, rejuvenescia 

poderosamente o outro pólo social no qual se localizavam as massas populares.

Essa transformação era certamente consequência de um longo processo de 

amadurecimento político e absorção das linhas gerais das teorias revolucionárias que 

se difundiam desde os anos 30 e 40 por parte das massas populares. Esta situação era 

fruto em grande parte da experiência e da doutrinação de idéias políticas plantadas 

pelo POR ao longo dos anos 40. Podemos dizer que o processo revolucionário esteve 

em grande sentido vinculado à participação política da classe operária, que utilizou- 

se em geral das idéias contidas nas Teses de Pulacayo como suporte de ação política 

e sindical. Isto foi, em parte, consequência da ideologização promovida pelos 

partidos políticos nos anos anteriores183. Podemos assim dizer que um dos grandes 

paradoxos da revolução de 1952 foi que essa consciência coletiva revolucionária da 

classe operária que se consolidou, não pôde se expressar coesa e plenamente
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através de uma sólida representação política e partidária de classe, mas dissolveu-se 

num amplo movimento de massas pluripartidário, do qual o POR tomava parte.

As vésperas de 1952, entre todos os partidos políticos que atuaram para 

consolidar e difundir propostas revolucionárias, O POR foi o partido mais perseguido e 

afetado. A Segunda Guerra Mundial aprofundou a submissão política e económica 

da burguesia boliviana ao imperialismo, provocando um aumento da exploração das 

grandes massas camponesas e mineiras. Este fator atuou como um acelerador da 

politização e organização de novos e poderosos sindicatos mineiros, das mobilizações 

camponesas e do fortalecimento e consolidação de novos partidos, principalmente o 

POR e o MNR. Como verificamos anteriormente, o POR foi o partido que teve um 

papel central na organização e politização desses setores e, particularmente dos 

mineiros. No entanto, a grande repressão à Guerra Civil de 1949, os massacres 

decorrentes da greve geral de 1950 e o posterior golpe aos resultados eleitorais de 

1951, revelando o nível de polarização política em que vivia o país, vieram seguidos 

sempre de grandes perseguições, prisões e exílios aos setores e militantes mais visíveis 

e decisivos da luta revolucionária contra os governos desse período.

Embora as perseguições houvessem contido em parte as mobilizações sociais, 

isso não ajudou a burguesia a recompor sua base de poder. Porque embora 

debilitando o POR, e em menor escala, outros partidos oposicionistas , se refreasse 

momentaneamente a corrosão do aparato estatal, prosseguia o processo e 

polarização social e política no interior da sociedade boliviana entre a burguesia de 

uma lado e os setoreres operários e pequeno-burgueses de outro. A concentração e 

militarização do regime era expressão das dificuldades crescentes de se constituir 

uma hegemonia política burguesa sólida sobre o conjunto do país. Desta forma, o 

deslocamento e divisão da sociedade boliviana era aprofundado a cada nova 

medida de repressão política .

Nessa medida , a burguesia boliviana sobrevivia em bases políticas e 

económicas extremamente estáticas, que não acompanhavam as mudanças que se 

verificavam no conjunto das classes sociais que compunham o país. A situação da 

economia era uma expressão da estagnação política e social da burguesia. No 

campo permanecia uma estrutura extremamente concentrada e improdutiva, onde 

6% dos proprietários controlavam 92% das terras cultivando apenas 1,5% de sua 

extensão, enquanto 60% dos proprietários, que possuíam apenas 0,2% das terras, 

produziam 54% em média de suas áreas. O setor industrial, envelhecido e pouco 

produtivo, era igualmente limitado, empregando apenas 4% da população
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184 Herbert KLEIN, Historia General de Bolívia, pp. 277-281. Para o autor grande parte do sucesso conseguido pelas 
forças revolucionárias deveu-se a essa fragilidade da burguesia, que não estava em condições de reagir 
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99 
economicamente ativa. Mesmo o principal setor da economia, a mineração, carecia 

de investimentos em equipamentos e novas pesquisas geológicas desde os anos 30, o 

que fazia do estanho boliviano o mais caro do mundo em 1950184. Essa situação 

enfraquecia não apenas a burguesia como classe social, mas diretamente o seu 

aparato de dominação estatal. À essa debilidade crescente, particularmente após o 

fim da Segunda Guerra e primeiros anos da década de 50, acrescentava-se por outro 

lado, a pressão política e económica cada vez maior do imperialismo norte- 

americano, debilitando as já frágeis estruturas económicas do país.

Os dias de insurreição revolucionária que abalaram a Bolívia entre 9 e 11 de 

abril representavam assim, o ápice de um longo processo onde as grandes massas 

populares tomaram em suas próprias mãos a história do país. Suplantando os planos, 

preparativos e conspirações quotidianas da maioria dos grupos e partidos políticos, a 

grande massa revolucionária tornara-se personagem central. É esse personagem, de 

mil faces e mil braços, de ações sincronizadas e espontâneas, que agiu e realizou, 

sem deixar muitos registros das suas pequenas ações, a grande insurreição de abril de 

1952. Por esse motivo, 1952 não foi apenas um fato político de dimensões 

representou uma mudança de grau e de métodos da luta 

política na Bolívia com uma profundidade que até então não acontecera. Estes 

acontecimentos expressaram um conjunto de ambiguidades e contradições 

presentes no conjunto das classes sociais e organizações políticas que conformavam 

as forças opositoras ao regime da oligarquia.

Entre a pequena burguesia e o proletariado, particularmente o mineiro, 

constituíra-se ao longo da década de 40 uma identidade política geral contrária à 

burguesia. No entanto, a prática de ação política fora marcadamente diferenciada. 

O MNR embora incorporando de forma marginal a influência difusa ganha entre os 

grandes sindicatos mineiros, concentrava principalmente nos estratos urbanos e 

pequeno burgueses a sua militância ativa e organizada. O núcleo dirigente do MNR 

possuía uma composição social pequeno burguesa. Os setores mais
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populares do MNR eram formados por um lumpesinato urbano, marginalizado e 

desorganizado socialmente. Um possível desenlace revolucionário com ampla 

mobilização das massas não estava previsto nos projetos do partido, isto se verifica nos 

planos de mais uma dezena de golpes e conspirações que o MNR havia se 

envolvido. Era sempre preferível a esses setores trabalhar com gente do seu meio 

social mais próximo, mesmo que muitas vezes isto significasse se integrar ou colaborar 

com segmentos do governo, ao invés de se associarem a setores do movimento 

operário185.

Assim, a elite dirigente do MNR, vivendo à parte do grande mundo das massas 

camponesas, dos operários e mineiros que realizaram uma dura e original experiência 

histórica, não possuía com certeza dimensão do amplo processo político e social de 

ruptura que se desenvolvia. A classe operária, mesmo que crescentemente 

influenciada pelo MNR após 1949, desenvolveu por outro lado, uma prática política 

original e independente, mantendo uma expressão diferenciada posteriormente, 

mesmo no interior do MNR186. O POR, apesar da diminuição de sua participação 

entre os mineiros, conseguiu manter uma importante influência, ainda depois da 

pesada repressão que sofrera no governo Urriolagoitia. Dessa maneira, na maioria das 

vezes em que os mineiros se mobilizaram, mesmo sob a direção formal do MNR, 

agiam com grande independência e certamente incorporando a experiência 

política adquirida duramente nos anos 40. Convém retomar que o grupo de 

sindicalistas mineiros que se agrupava em torno de Juan Lechín, esteve durante todo 

o período anterior, muito mais ligado aos poristas e suas idéias que ao MNR187. 

Segundo James Malloy depois de 1951 existiam 3 partidos movimentistas: o Comando 

nacional, células e grupos de honra de orientação direitista e reformista; uma fração 

de esquerda operária composta por sindicalistas com uma orientação socialista 

revolucionária e um terceiro grupo de exilados da Argentina nacionalistas e 

pragmáticos. Assim, o POR e não o MNR, foi, inegavelmente, um dos principais 

responsáveis pela trajetória de politização e organização do proletariado mineiro.

Embora com objetivos estratégicos claramente diferenciados, tanto o PIR como 

o MNR possuíam uma compreensão comum da necessidade de se estabelecer um 

regime político e económico no país que desenvolvesse as potencialidades da 

economia capitalista nacional e uma burguesia independente. Para isso, os dois 

partidos admitiam uma ampla aliança de classes e a realização de uma revolução 

democrático-burguesa de caráter nacional que reservava para o proletariado um
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papel não hegemónico. A filiação do POR à IV Internacional foi um fator que facilitou 

uma interpretação original da realidade boliviana e permitiu ao partido se diferenciar 

tanto prática como teoricamente dos seus dois principais adversários políticos no 

movimento sindical. Incorporando os escritos políticos e teóricos de Leon Trotski, a 

teoria da revolução permanente, e os documentos que deram origem à IV 

Internacional, o POR via como única possibilidade de resolução das reivindicações 

democráticas e nacionais, a constituição de um movimento político que, mesmo se 

composto por várias classes sociais, deveria ser necessariamente liderado pela classe 

operária, que seria a única possibilidade do movimento revolucionário se consolidar e 

ser vitorioso. Para isso, dever-se-ia avançar medidas que transformassem 

progressiva mente e sem interrupção a revolução democrática em revolução 

socialista. Isto porque nos chamados países atrasados as burguesias nacionais não 

seriam mais capazes de romper os limites da dominção imperialista e se 

emanciparem. As reivindicação democráticas e nacionais passariam agora às mãos 

da classe operária, que deveria progressivamente avançar suas próprias 

reivindicações socialistas. O regime democrático e a conquista da autonomia 

nacional, por exemplo, não seriam fins em si mesmos, mas apenas vínculos de um 

mesmo movimento revolucionário de caráter socialista. Outro aspecto da teoria da 

revolução permanente seria compreender a impossibilidade de se estabelecer um 

equilíbrio político na sociedade, já que o conjunto das relações sociais estão em 

permanente mudança e com durabilidade indeterminada. A terceira característica 

realçava que uma revolução socialista, embora se iniciasse nos limites nacionais, só 

poderia alcançar seu pleno desenvolvimento ligando-se num processo contínuo com 

a revolução socialista em nível internacional188.

Essa conjunção de fatores históricos e políticos deram aos primeiros meses de 

1952 e imediatamente anteriores à revolução, um conteúdo extremamente explosivo. 

O golpe de estado tramado pelo MNR e por militares da própria Junta de governo 

em 9 de abril, não pode ser visto como o estopim de todo o processo revolucionário 

boliviano como defendem alguns historiadores189. Compreendemos que o 9 de abril 

foi um incidente que fazia parte de uma longa cadeia ou processo de crescentes 

contradições da sociedade. Os elementos de desgaste do aparato estatal de 

dominação, dos quais o golpe às eleições de 1951 era o fato mais próximo, 

permitiram às massas populares visualizarem mais concretamente a dimensão da 

crise da burguesia e as possibilidades reais de mudanças que se apresentavam.



de recomposição

As atividades conspirativas do MNR se intensificaram no final de 1951 e primeiros 

meses de 1952. Tratava-se para esse grupo, de explorar as fissuras que se 

apresentavam cada vez com maior intensidade no interior da Junta Militar. A tática 

de tomada do poder do MNR orientava-se por uma recomposição política a partir do 

próprio interior do aparelho estatal, o que significava alianças e acordos com 

membros da própria Junta Militar. Essa opção política do MNR revelava, por outro 

lado, o distanciamento que já assinalávamos, entre as expectativas políticas 

radicalizadas das amplas massas populares e o caminho 

institucional traçada pelo seu comando político.

O plano golpista original foi dirigido pelo comité político do MNR 

conjuntamente com o general Seleme, chefe de polícia do regime. Os “carabineros” 

que estavam sob o comando deste general, contariam com o apoio de grupos de 

militantes do MNR, aos quais seriam distribuídas armas, para a tomada da capital. O 

conjunto do plano envolvia a entrega da presidência ao general Humberto Torres, 

também membro da Junta Militar, e alguns gabinetes ministeriais ao grupo fascista 

Falange (FSB), que tomava parte e apoiava o regime. O apoio do general Torres - 

chefe militar do governo - no entanto, não foi totalmente assegurado, já que este 

provavelmente possuísse seus próprios planos golpistas. A Falange, que também já 

participava de cargos do governo, resistiu em envolver-se totalmente com os planos. 

Assim, restou ao MNR submeter-se às imposições do general Antonio Seleme. Este 

impôs três condições para dar continuidade ao plano de golpe com o Comité do

102
Significava a consolidação de uma consciência coletiva revolucionária que fora 

auxiliada pela atividade do POR e outros partidos oposicionistas nos anos 

precedentes, mesmo se, os dirigentes do MNR viam as organizações sindicais por eles 

influenciadas, apenas como órgãos auxiliares e de apoio aos seus planos 

conspirativos. Desta forma, os desdobramentos que conduziriam ao golpe de estado 

de 9 de abril, ocorreram de forma apartada de uma mobilização política de massas,.

A narrativa com certos detalhes, que iremos realizar, tem sua razão de ser. Os 

três dias de confrontos revolucionários não foram apenas o desenrolar de pequenos e 

insignificantes incidentes. Nos seus detalhes aparentemente sem importância, 

estavam contidas as principais contradições políticas e sociais do MNR e em maior 

escala do conjunto da revolução, que ganharão relevância nos anos seguintes. Assim, 

o resgate desses pequenos momentos e dos seus significados e conteúdos, 

projetaram uma luz que clarificou muitos acontecimentos futuros.



190 Libório JUSTO, op cit., pp. 166-172.
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MNR: ele próprio seria presidente, a Falange Socialista Boliviana - FSB - participaria do 

seu governo e a conspiração deveria ser absolutamente secreta.

Na manhã de 9 de abril, cerca de dois mil carabineiros e diversos militantes do 

MNR que haviam recebido armas, tomaram os principais pontos estratégicos da 

cidade de La Paz. Em outras cidades do país os preparativos também foram 

agilizados e encaminhados. O objetivo era realizar um golpe rápido, sem 

derramamento de sangue, articulando o exército, os policiais e os militantes do MNR. 

No entanto, o plano que deveria contar com amplo e certo apoio militar, foi 

repentinamente posto à frente de dificuldades inesperadas. O general Torres 

manteve-se fiel à Junta Militar e agrupou cinco regimentos próximos à base aérea da 

região de EI Alto de La Paz, ponto estratégico de onde podia se visualizar e cercar 

toda a cidade, que se construíra num imenso cânion no meio do altiplano.

Por volta do meio dia do dia 9, o palácio presidencial foi tomado pelos 

golpistas, ao mesmo tempo a cidade era completamente cercada pelo exército. A 

tomada das cidades de La Paz e Oruro eram estratégicas para o MNR, que baseava 

sua ação na experiência do fracassado movimento de 1949. Naquele ano, embora a 

maioria das capitais regionais do país tivessem caído em poder dos revoltosos, La Paz 

permaneceu em poder do governo para sufocar o movimento. Oruro, por seu lado, 

era importante por abrigar grande concentração de trabalhadores mineiros e 

estudantes politizados que poderiam se posicionar a favor do golpe.

No final da tarde do dia 9 de abril, embora o centro da cidade estivesse sob 

controle dos golpistas, as forças fiéis à Junta Militar iniciavam um grande ataque 

desde EI Alto e a região sul da cidade, envolvendo num grande cerco os revoltosos. 

Grande parte dos regimentos militares que o gal. Seleme havia previsto para estarem 

do seu lado, se mantinham fiéis ao comando do gal. Torres. Do ponto de vista 

estritamente militar as possibilidades de vitória do golpe tornavam-se reduzidas190. 

Difundia-se já entre as forças golpistas a opinião de que o golpe militar 

concrefamente havia fracassado e a derrota seria questão de horas. No final deste 

dia, o general Seleme buscou asilo na embaixada do Chile e se retirou da luta, 

ordenando antes aos carabineros sob seu comando que se recolhessem aos seus 

quartéis. Muitos carabineiros abandonaram a luta e entregaram armas aos civis.

No comando do MNR a mesma posição de recuar e abandonar o golpe 

começou a tomar forma. Siles Suazo, chefe político do MNR, durante um discurso na 

tarde de 9 de abril, já lançava a consigna: " Volveremos, venceremos, perdonaremos”
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(Voltaremos, Venceremos, Perdoaremos), já preparando-se para uma desarticulação 

do movimento. Para o MNR, a fuga do general Seleme praticamente selava a sorte 

do golpe. Como em 1949, a avaliação do comando do MNR era de que se 

caminhava mais uma vez para a derrota. A noite do dia 9 fora extremamente tensa. 

As luzes da cidade foram cortadas e o exército dera um ultimato para rendição até 

as 4 da manhã, caso contrário entraria na cidade disposto a não fazer prisioneiros. 

Uma significativa reunião de dirigentes do MNR aconteceu na Universidade San 

Andrés. Amedrontado pelos rumos que tomara o golpe, Siles Suazo propôs a rendição 

sob o argumento de que fosse evitado maior derramamento de sangue191. O 

comando do MNR também abandonava o golpe.

Esta noite de 9 de abril ficou conhecida como a "Noite Triste”, e marcou o

momento em que o golpe militar transformava-se em revolução. Imperceptivelmente 

aos dirigentes do MNR, o comando dos acontecimentos trocara de mãos. Operava- 

se uma importante modificação, ou poderíamos melhor dizer, apropriação de caráter 

mais político que militar, dos rumos e características do movimento. As massas 

populares de La Paz, como também se verificará em Oruro, emergiram com sólida 

energia e disposição para lutar contra o odiado regime oligárquico como talvez 

nunca acontecera na história do país. Apesar de formalmente permanecer no 

comando do movimento, o MNR era suplantado pelo movimento de caráter quase 

espontâneo das massas populares. Nesta noite o principal líder da MNR, Siles Suazo, 

desapareceu e se escondeu na periferia da cidade. No dia 10 e no dia 11 La Paz 

estaria sob o comando coletivo de milhares de homens e mulheres anónimos, 

revolucionários, imbatíveis aos regimentos mais equipados e preparados do exército 

boliviano. Era a experiência de pelo menos duas décadas de lutas, massacres e 

derrotas, que agora se condensavam na ação coletiva decisiva nas ruas e becos de 

La Paz e em outras cidades do país.

No dia 10 o exército preparou o assalto final à cidade. Embora sete regimentos 

bem armados cercassem e bombardeassem La Paz desde a manhã, a vitória do 

exército que era esperada rapidamente, tornou-se cada vez mais difícil. Essa 

aparente superioridade era enfraquecida pelo caráter político que adquiriu a luta 

militar. Durante este dia a população tomou o arsenal da praça Antofagasta e fartas 

munições e armamento foram distribuídos. A revolução tomava força e se ampliava, 

o movimento militar assumia um caráter cada vez mais social. Soldados começavam 

a se recusar a combater e em seguida desertavam. Um fato significativo que

191 Lupe CAJÍAS, Juan Lechin - historia de una leyenda, pp. 155-158.
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demonstrava o caráter revolucionário que assumira o movimento no dia 10, foi a 

adesão maciça e decisiva dos operários e mineiros de La Paz que até então 

estavam ausentes. Até este momento, o movimento organizado pelo MNR se fazia à 

parte dos setores organizados da classe operária e da população em geral. Só desta 

forma podemos explicar o desenlace da batalha do dia 10 em La Paz. Senão como 

explicar que sete dos melhores e mais bem equipados regimentos do exército 

boliviano, apoiados por aviões e armas pesadas não fossem suficientes para derrotar 

a população quase desarmada?

O fator decisivo que agravou ainda mais a situação dos regimentos que 

defendiam a Junta Militar e selou sua sorte, foi a chegada pela retaguarda de grupos 

de mineiros que provinham de Milluni, e que depois de capturarem um trem de 

munições, lançaram um ataque a base de EI Alto. Ao contrário das tropas de reforço 

que o exército esperava virem da cidade de Oruro, onde as forças governistas eram 

derrotadas, as forças revolucionárias praticamente cercaram a base militar de EI Alto. 

Por volta das cinco horas da tarde, a base aérea foi tomada.

Ao mesmo tempo em que se desenrolavam os acontecimentos em La Paz, em 

Oruro a revolução adquiria grande intensidade. Oruro era o principal centro mineiro 

do país. Logo no dia 9 parecia que o golpe em Oruro conseguiria se consolidar 

rapidamente. Os dirigentes do MNR pediram ordem e serenidade à sua militância, 

mas esta foi agitada por militantes operários que chamavam o povo a pegar em 

armas192. No entanto, aconteceu um fato inusitado mas muito significativo. O chefe 

da região militar local, gal. Jorge Blacutt, aderira no dia 9 ao golpe e pronunciara um 

discurso público prometendo mesmo distribuir armas à população. Porém, após 

receber notícias de que La Paz estava cercada e que o general Seleme e os 

carabineiros haviam se retirado da luta, mudou repentinamente de lado. A posição 

dos militantes do MNR foi igualmente oportunista e isolada. Na véspera, alguns 

militantes do MNR que se dirigiram às minas para pedir o apoio dos mineiros foram 

recebidos com desprezo e indiferença193. Um dos principais dirigentes do MNR local, 

Manuel Barrau junto com outros dirigentes, escondeu-se logo no primeiro dia do golpe 

num colégio de freiras. Como em La Paz, a revolução começou no final do dia 9 de 

abril com a entrada das massas populares até então desmobilizadas, em ação, 

ocupando o espaço deixado pelo recuo do MNR. Quando a grande massa popular 

chegou às portas do quartel para receber as armas prometidas pelo general Blacutt, 

foi recebida à bala . Esse foi o real estopim para uma grande indignação e

192 Lupe CAJÍAS, op cit, p. 161.
193 Luiz Antezana E.,Historia del MNR, vol. 7. pp. 2037-2039.



exército se renderam. Cerca de 200 pessoas e mais de 120 soldados caíram mortos 

na batalha de Oruro.

Com a derrota do exército nos dois principais centros políticos do país, selava- 

se a sorte do antigo regime. Em Cochabamba e outras capitais regionais do país, não 

houve de fato mobilizações revolucionárias de massa, mas apenas tomadas quase 

pacíficas dos quartéis e prefeituras pelos carabineiros com ajuda de militantes do 

MNR. O exército estava desbaratado
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mobilização popular em toda a cidade. A tomada do quartel de polícia e do trânsito 

permitiu o armamento de muitos populares e o ataque ao quartel Camacho. Os 

mineiros só entraram em ação depois de receberem a notícia do massacre em frente 

ao quartel Camacho.

Aproximadamente às 7h. e 30 min. da manhã do dia 10 começou a maior 

batalha da revolução nos arredores de Oruro. Os soldados foram pegos de surpresa a 

200 ou 300 metros dos tiros. De todos os lados da planície que cerca a cidade, 

surgiam tiros e explosões de dinamite dos mineiros. A enorme planície ajudou os 

revolucionários, que em maior número e com o fator surpresa, cercaram os soldados. 

Pouco a pouco, grupos de soldados isolados e desmoralizados foram se rendendo à 

massa popular irada que avançava desordenadamente. A batalha se prolongou por 

toda a manhã. Por volta das três horas da tarde os últimos focos de resistência do



194 idem, pp. 2056-2058.
195 Idem, pp. 2069-2077.
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e dividido, suas principais unidades derrotadas, e não conseguiu resistir ao terceiro dia 

de combates.

Aparentemente a situação ainda não estava decidida em todo o país. O 

general Torres, que chefiara a resistência militar, retirara-se para a cidade de Laja e 

preparava-se para fugir para o Peru. A direção do MNR viu-se frente a um fato 

consumado de proporções que certamente não esperava. A participação de massas 

não estava prevista e mudava completamente a situação e o caráter do movimento. 

Os dirigentes do MNR tentaram rapidamente recobrar o controle da situação, 

desmobilizar o caráter revolucionário que adquiriam os acontecimentos e 

restabelecer a ordem institucional. Um dos primeiros atos do chefe do MNR, um dos 

mais significativos nesses momentos, foi tentar impedir uma ruptura total do regime e 

uma desarticulação do exército. Na noite do dia dez, enquanto a massa 

revolucionária destruía o exército da oligarquia, Siles Suazo ressurgia e preparava uma 

comissão para encontrar o general Torres na cidade de Laja, com o propósito de 

conformar um gabinete misto. Isso ao mesmo tempo que em Oruro, os oficiais 

militares eram protegidos pelo MNR da multidão que queria linchar os responsáveis 

pelos grandes massacres e assassinatos de mineiros nos últimos dez anos'94.

Desta forma, só o enorme distanciamento político e social entre a cúpula 

dirigente do MNR e as massas populares explicam porque Siles Suazo, à frente de um 

movimento vitorioso, decidiu ir atrás do derrotado general Torres, que já fugia para o 

Peru, na tentativa de firmar um acordo. Siles preparou uma proposta que incluía a 

organização de um gabinete conjunto civil-militar, o fim das hostilidades e a retirada e 

preservação das tropas do exército. O general Torres mesmo derrotado, sentiu-se em 

condições confortáveis para aceitar o acordo. Na conversa com Torres, Siles afirmou 

que queria preservar a instituição do exército que ele respeitava e a retomada da 

vida institucional e que nenhuma represália seria imposta ao general nem aos 

militares que participaram da repressão'95. Esse acordo ficou conhecido como o 

"Pacto de Laja" e não reconhecia a vitória revolucionária, ao contrário, propunha 

uma trégua e um tratamento equivalente entre os dois lados da luta:

“O Dr. Siles chefe da nova Junta de Governo, em comum acordo com o 

general Torres Ortiz, compromete sua palavra para a imediata convocação de 

eleições democráticas no prazo de cinco meses.

(...) tmediatamente conhecida esta comunicação todas as unidades militares, 

carabineiros, elementos civis armados, retornarão as suas bases.
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Todos os elementos civis ou militares que desacatarem este acordo ou 

cometerem atentados contra o vida ou a propriedade dos habitantes da Bolívia, 

serão passíveis dos castigos que assinalam as leis (...)

Laja, 13:30 horas do dia 11 de abri! de 1952”196.

196 Pacto de Laja, 11 de abril de 1952.
197 EI Diário, La Paz, 11 de abril de 1952.

Quando retornou a La Paz, Siles percebeu que a realidade política o impedia 

de aplicar o acordo. O MNR embora formalmente houvesse obtido a vitória, não 

tinha controle real sobre a situação, estava submetido ao poder de fato das milícias 

armadas de mineiros e camponeses que se construíram improvisadamente durante 

os dias da insurreição. Siles Suazo tentava, na verdade, esvaziar todo o conteúdo 

revolucionário avançado até então. No seu primeiro discurso ao assumir o governo 

disse: "Peço esforço e serenidade. Nada de exaltações. Somos muito pobres para 

sermos mais destruídos... não queremos destruir, mas construir uma nova Bolívia"77.

A pequena e limitada conspiração entre o MNR e os militares procurava se 

manter mesmo após o desenlace da revolução. Na verdade o fino invólucro que 

continha e resistia às grandes rupturas da sociedade boliviana já estava neste 

momento rompido. O golpe de 9 de abril foi como um pequeno e imperceptível 

corte sobre uma superfície extremamente tensa, provocando uma torrente 

revolucionária que fez naufragar toda a frágil superfície institucional do país. O MNR 

repentinamente tornava-se o último e fino elo que ainda ligava dois mundos em 

completa ruptura. A figura de Siles Suazo, pequena e oportunista frente ao gigantismo 

das jornadas revolucionárias daqueles dias, era caricatural e reveladora do lugar que 

ocupava o MNR nos primeiros momentos da revolução.

Apesar de todo o trabalho anterior entre os mineiros, o POR esteve 

praticamente ausente como organização das jornadas revolucionárias de 1952. 

Miguel Alandia, conhecido militante do partido, chegou a empunhar armas com 

outros militantes à frente de grupos de operários e mineiros. Os militantes do POR 

. certamente estiveram à frente de numerosas pequenas batalhas, mas dissolvidos no 

* turbilhão popular da revolução.. As primeiras horas e dias de revolução, as fronteiras 

políticas que separavam os poristas do nacionalismo do MNR e de outras 

organizações políticas no movimento de massas estiveram turvadas e indefinidas. 

Nesses primeiros momentos, a militância do POR com certeza oscilou desde uma 

adesão completa ao novo governo que se instalara até a desmobilização e 

distanciamento das jornadas revolucionárias. Demandariam ainda algumas longas

11843683
Caixa de texto
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semanas decisivas para que o POR pudesse recobrar sua participação organizada 

nos acontecimentos, de forma a poder influir nos rumos da revolução.

A formação do primeiro gabinete provisório foi marcada por grandes tensões 

que expressavam o conflito entre duas orientações políticas e sociais no interior das 

forças que tomavam o poder. Siles Suazo assumiu interinamente a presidência 

aguardando a chegada do exterior de Paz Estenssoro. A pequena burguesia 

representada por Siles Suazo, era o setor mais conservador e disposto a refrear 

possíveis arroubos revolucionários no novo governo e recompor rapidamente os 

marcos institucionais do velho regime. O setor liderado por Juan Lechin, mais 

distanciado da vida interna do MNR e ligado aos sindicatos mineiros, condicionava 

seu apoio ao novo governo ao atendimento de uma plataforma de reivindicações 

que incluía a reforma agrária, a nacionalização das minas e a dissolução do exército 

e sua substituição por milícias operárias. Exigiam ainda 3 ministérios indicados pelos 

sindicatos. A montagem do novo governo terminou por incorporar os chamados 

“ministros operários”. Juan Lechin foi nomeado ministro das Minas, German Butrón 

ministro do trabalho e Nuflo Chaves ministro dos Assuntos Camponeses. Uma nova 

situação se consolidava. A cúpula dirigente do MNR não tinha o absoluto controle 

dos rumos do governo e era obrigada a fazer concessões. O governo que se 

constituía demonstrava ao mesmo tempo uma primeira operação de desarme 

político do movimento operário, comprometendo-o com o governo. Por outro lado, 

representava as ilusões revolucionárias que as massas populares depositavam nos 

dirigentes do MNR. Nesse sentido, outro fato significativo foi o MNR deixar a velha elite 

burguesa de mãos livres e tranquilizada, como nos diz com certa orgulho um 

historiador deste partido: “Os componentes do governo derrocado, os políticos da 

velha escota, os agentes do super-estado e seus mais ativos e perigosos servidores 

foram deixados tranquilos... estava cumprida a consigna de voltar, vencer e 

perdoar. "w

No dia 15 de abril Paz Estensoro retornou e foi recebido calorosamente pela 

população para assumir a presidência. O seu primeiro discurso se contrapôs aos 

ânimos da caótica, enorme e efervescente multidão que se aglomerava na Praça 

Murillo exigindo reforma agrária, nacionalização das minas, dissolução do exército, 

aumento salarial, . Paz Estensoro foi claro e enfático na necessidade de calma e 

serenidade: “Quando tivermos os recursos necessários, o governo encorará o

198 Manuel F. ARGADONA.op cit,p. 268.



James Malloy identificou os limites revolucionários do MNR na própria génese 

do novo governo. De fato, para Paz Estenssoro e Siles Suazo tratava-se de recuperar a 

legitimidade das eleições de 1951. O poder baseava-se para o novo governo não na 

ação decisiva e revolucionária das massas, mas na continuidade da legitimidade 

constitucional usurpada em 1951. Não interessava ao núcleo dirigente do MNR 

provocar qualquer ruptura institucional, tanto que uma nova constituição só seria 

promulgada em 1961. A revolução boliviana sob o governo do MNR não se propunha 

portanto, criar uma nova legitimidade e novos valores, ou romper com o passado. Era 

desse passado que o governo reivindicava seu direito de governar201. E o principal 

ponto de ruptura provocado pelas massas que fizeram a revolução era com o 

passado oligárquico. Toda a hábil política do MNR foi construída no sentido de ganhar 

tempo e ,pouco a pouco, desarmar essas tendências mais radicais, que naquele 

momento tinham uma força política superior.

199 EI Diário, 16 de abril de 1952.
200 Em relação ao conceito de dualidade de poderes Leon Trotski precisou seus contornos, plenamente identificáveis à 
situação boliviana: "A dualidade de poderes não pressupõe, como ainda exclui a divisão do poder em partes iguais 
e, em resumo, qualquer equilíbrio formal entre as autoridades. Não é um fato constitucional, porém revolucionário. 
Prova que a ruptura do equilíbrio social já demoliu a superestrutura do Estado, a dualidade de poderes revela-se 
quando as classes inimigas se apoiam em organizações estatais,incompatíveis desde seus alicerces (...) A parte do 
poder obtido, em tais condições, pelas classes em luta, é determinada pela relação entre as forças e as fases da 
luta", in: História da Revolução Russa, vol 1, p. 185.
201 James MALLOY, op cit, p. 221-222.

O novo governo era uma representação distorcida do poder que se constituíra 

após a revolução. O poder institucional e formal sob o qual se agarravam Paz 

Estensoro e Siles Suazo, a legitimidade da constituição e das normas políticas 

tradicionais eram contraditórios com a ruptura revolucionária que se operava. A 

dualidade de poderes200 que se conformou desde os primeiros momentos se 

configurava no fato de que, embora aceitando e tolerando o governo do MNR, as 

massas procuravam manter uma ação política independente representada num 

primeiro momento na indicação dos três ministros operários, na organização de 

milícias operárias e camponesas independentes e na fundação da COB em 17 de 

abril.
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melhoramento da vida da coletividade.... Político pragmático, caracterizado por 

muitos como populista e demagogo, esteve durante grande parte de sua antiga 

carreira política ligado às instituições políticas tradicionais e aos meios conservadores. 

Fora advogado da empresa mineira Patino e ministro da Economia no governo 

Penaranda, além de deputado entre 1938 e 1946. Passara o período do Sexênio 

(1946-1952) exilado na Argentina. Com grande habilidade e tato, começou a 

navegar nas águas turbulentas que marcaram os primeiros meses da revolução.



Duas políticas se confrontaram desde o princípio da revolução: a dinâmica 

revolucionária e independente das massas no qual o POR teve uma influência muito 

importante, de outro lado, a ação desmobilizadora e institucional do governo do 

MNR, apoiado diretamente pelos EUA, para reordenar e conter uma grande ruptura e 

radicalização. A tomada do poder em 1952 anunciava ainda uma questão básica a 

ser solucionada nos meses seguintes: que classe social hegemonizaria a revolução? 

De fato, desde a década de 40, embora o movimento de oposição crescesse 

continuamente, os projetos revolucionários diferentes foram turvados. Esses dois 

projetos políticos, na verdade perspectivas revolucionárias de classe diferentes, 

aglutinavam-se vagamente sob nas propostas democráticas e nacionalistas. O MNR e 

o PIR aproximavam-se, embora mantendo diferenças, no sentido de concordarem 

com a necessidade de um movimento revolucionário de caráter nacional e

democrático onde se admitia alianças de classe em que o proletariado não teria 

papel hegemónico. Por outro lado, o POR, como já nos referimos, apoiava-se na 

teoria da revolução permanente para desenvolver sua atividade política. Do ponto 

de vista social podemos dizer que se distinguiam duas linhas: a burguesa nacionalista 

e a operária socialista. A forma partidária desses programas políticos não foi 

mecânica, mas também podemos dizer que na medida em que o MNR, pelo menos 

seu núcleo original pequeno burguês, expressava uma ideologia burguesa nacional, o 

POR foi o partido que mais se aproximou e condensou as expectativas e 

reivindicações da classe operária.

1 1 1
Uma rápida polarização já se construía nos primeiros dias da revolução: a ala 

operária do MNR junto com o POR se agruparam e passaram a exigir reivindicações 

que rompiam com os limites desejados pela cúpula do MNR. O POR procurava 

materializar as orientações práticas assinaladas no último congresso da IV 

Internacional. Segundo as palavras do secretário-geral do POR, Guillermo Lora, 

discursando em Paris seis dias após a vitória da revolução: “o nosso partido impulsiona 

a ala esquerda do MNR e do gabinete atual para que siga a tinha traçada petos 

trabalhadores em combate (...) é missão essencial do POR, dos trotsquistas, 

constituírem-se em guias vigilantes para evitar que as aspirações dos trabalhadores se 

diluam no meio das promessas vagas ou as manobras dos elementos direitistas”.202 

Pressionar e vigiar o MNR. Estes caminhos apontados serão trágicos para o POR nos 

meses seguintes.

202 Entrevista de Guillermo Lora,17 de abril de 1952, Paris.
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2.4. - A fundação da “Centra! Obrera Boliviana" - COB

O modelo partidário do MNR, como partido das “três classes revolucionárias”, 

amplo, flexível e nacionalista, demonstrara-se não ser suficiente ainda para conter a 

tendência 'a coesão e homogeneização de classe que se operava entre os 

operários. Assim, os primeiros meses de governo do MNR foram marcados pela 

fundação da COB e pelos debates em torno da nacionalização das minas, o que 

traduz a nova correlação de forças entre as classes sociais após a revolução.

A equação política do poder tornou-se complexa e instável como não 

poderia deixar de ser num regime que tentava se estabilizar sobre a derrota das 

velhas instituições.Era evidente que embora a revolução tivesse significado uma 

ruptura política no conjunto das relações de classe no interior da sociedade boliviana, 

era nada mais que continuidade do processo histórico de rupturas que se iniciara na 

década de 30. Mais do que isso, a fundação da COB tinha um significado ainda mais 

profundo na medida em que traduzia uma continuidade da diferenciação que se 

estabelecera entre os dirigentes pequeno burgueses do MNR e a massa popular na 

insurreição de abril. No entanto, podemos dizer que era um processo ainda em

Quando a revolução triunfou, rapidamente a COB tornou-se um pólo 

aglutinador das massas revolucionárias de 10 e 11 de abril. Esse fenômeno 

obviamente colocou uma cunha nos planos de rápido restabelecimento da ordem 

institucional como planejavam os dirigentes do MNR. Ao mesmo tempo significava um 

grande passo em relação a toda trajetória anterior do movimento sindical boliviano. 

Na dinâmica da revolução, reforçava as possibilidades de ação independente das 

massas e multidões que tomaram o poder à revelia do MNR. Concretamente 

significava que a participação dos operários durante as jornadas revolucionárias não 

se dispersara como esperava a cúpula do MNR. A partir deste momento então, 

concentrou-se em torno da COB grande parte dos possíveis caminhos que a 

revolução poderia trilhar nos meses seguintes.

Rene Zavaleta Mercado assinalou em relação à fundação da COB 

características, que anteriormente destacávamos como a expressão da dualidade 

de poderes: “os operários bolivianos quase nunca conceberam o sindicato como 

um mero sindicato. Nos grandes momentos, sobretudo, as organizações operárias 

funcionam como um tipo de sovietes, assumindo tarefas que correspondem ao 

estado"203 .

203 R. Z. MERCADO, "EI proletariado minero em Bolívia", p. 551.



204 "Tesis de Pulacayo", op cit.
205 James DUNKERLEY, op cit, p. 4 9.
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andamento e certamente contraditório. Estes fatores realçaram ainda mais a 

importância da fundação da Central Sindical. Dentro das nossas preocupações 

centrais, procuraremos investigar qual foi a participação do POR na constituição e 

desenvolvimento da COB ao longo do seu primeiro ano de existência.

Os passos iniciais que deram existência à COB provinham da experiência 

desenvolvida principalmente pelos sindicalistas mineiros ao longo da década de 

1940. A progressiva organização e politização da classe operária foi correspondida a 

cada momento por formas superiores de organização sindical. Desde que se fundou 

a Federação dos Mineiros (FSTMB) em rompimento com a CSTB, controlada pelo PIR e 

ligada ao governo Hertzog, o projeto de se construir uma grande central sindical 

independente amadurecera. As experiências que conduziram à fundação da FSTMB e 

depois à constituição do bloco mineiro-parlamentar, obedeciam a este sentido 

comum de construir um movimento sindical independente e unificado. Toda essa 

atividade sindical veio se desenrolando ao longo dos anos 40 em contraposição ao 

sindicalismo então dirigido pelo PIR e pelo PSOB que, através da CSTB, manteve 

grande parte do sindicalismo boliviano vinculado ao estado. É importante 

retomarmos aqui que o projeto da CON foi o antecedente imediato da futura COB. À 

frente destes projetos estiveram as idéias matrizes e a ação do POR, que desde a 

elaboração das Teses de Pulacayo, defendeu no movimento sindical a proposta de 

se organizar uma nova central sindical independente. Assim, já assinalava a Tese do 

congresso mineiro de Pulacayo em 1946 que:

necessitamos forjar uma poderosa Central Operária (...) Quando as 

federações se converteram em instrumentos dóceis a serviço dos partidos políticos 

da pequena burguesia, quando pactuaram com o burguesia, deixaram de ser 

representantes dos explorados (...) Sobre uma base verdadeiramente democrática 

deve se organizar a central dos trabalhadores bolivianos"204.

Durante a Greve Geral de 1950 um novo passo foi dado. Os Comités de 

Coordenação que se formaram, agrupando e unificando sindicatos com diferentes 

graus de organização e politização, ajudaram a consolidação de um novo setor do 

sindicalismo, avançando na idéia de unificação e formação de uma nova central 

sindical, o que ajudou a enfraquecer a rival CSTB 205 e preparou o terreno para 

formação da futura COB.

O papel significativo e fundamental que teve o POR na constituição e 

consolidação da COB é motivo de divergências e controvérsias. É necessário que



206 Robert ALEXANDER,La Revolución Nacional Boliviana, pp. 130-132.
207 Robert ALEXANDER, International Trotskyism (1929-1985), p.120.
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façamos por isso, um breve comentário de dois autores que contestam, e 

contraditoriamente destacam, a importância do POR na constituição da COB. Robert 

Alexander desenvolve uma tese singular para explicar porque o POR possuía o 

controle da COB nos seis primeiros meses da revolução:

"A COB era de suma importância na revolução nacional, estando o governo 

revolucionário baseado desde seus primeiros dias no MNR e na COB. (...) Mesmo o 

MNR sendo majoritário na direção em relação aos comunistas e trotskistas, os 

dirigentes do MNR estavam ocupados com tantos outros assuntos que, por um 

período eles não tiveram muito tempo para se dedicar à COB. (...) Os principais postos 

da COB eram portanto dados aos trotskistas ou ex-trotskistas(...) O diário da COB tinha 

uma tendência decididamente trotskista. Por exemplo, o primeiro número levada um 

artigo elogioso para o dirigente do POR Guittermo Lora ”206. Robert Alexander é 

contraditório pois, se a COB era a base do governo revolucionário e importante para 

sua sustentação, como foi deixada de lado pelo MNR, por seus sindicalistas? O que 

haveria de mais importante neste momento do que consolidar o novo governo? O 

mais significativo é que não se explica também por que esse poder da COB foi 

cedido aos poristas tão gratuitamente. Tenta-se ocultar, sob um jogo de palavras, o 

papel exercido pelo POR na constituição da COB.

Alguns anos mais tarde em outro trabalho, Alexander desenvolve um novo 

argumento para se explicar: "Através desse sistema de delegações permanentes os 

trotskistas eram habilidosos para obter uma influência muito mais aparente do que a 

que eles realmente possuíam na massa”207. Mais uma vez, tenta-se reduzir a 

importância da influência política do POR, agora creditada a uma habilidade 

organizativa ou um oportunismo tático dos poristas. A interpretação, sempre muito 

parcial em relação ao MNR, ignora as relações sociais e de confiança política que 

obviamente existiam, depois de uma década de colaboração estreita, entre o POR e 

o movimento sindical boliviano, principalmente os mineiros. Não podendo negar a 

influência do POR, a interpretação de Alexander cria argumentos artificiais e 

insustentáveis para diluir a influência real do partido no movimento revolucionário.

Luiz Antezana E. não ousa criar nenhuma teoria conspirativa para explicar o 

pouco controle do MNR sobre a COB nos seus primeiros meses: "Mas o problema 

principal da COB em sua origem não era orgânico mas ideológico. De fato, 

rapidamente se acentuou a influência populista oligárquica com disfarces de 

esquerda de antiga origem por meio dos representantes dos partidos comunista e do



200 Luiz ANTEZANA, op cit, vol. 8, pp. 2140.
209 Idem, op cit., p. 230
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POR (...) Assim, desde a origem de sua existência, a direção da COB, em contradição 

com o orientação da ctasse operária e das massas populares, ficou sob influência 

populista (..J208 ",

Embora sem negar a pouca influência do MNR na constituição da COB, a 

contradição é evidente. Como a COB se organizou e fortaleceu rapidamente após a 

insurreição de abril em contradição com os operários e a massa popular, que 

realizaram o movimento revolucionário? Por que milhares se organizavam na COB em 

contradição com o seu próprio movimento? Luiz Antezana revela por outras palavras 

que a COB teria surgido em contradição, não com o que pensava a massa popular, 

mas em relação na verdade ao programa político que movia a cúpula o MNR. O 

autor reproduz a visão desta cúpula que não concordava com o conteúdo 

independente e revolucionário que movia os primeiros meses e constituição da COB, 

o que certamente era contraditório com os objetivos do MNR.

Essas críticas não revelavam por outro lado, as dificuldades e contradições 

reais do POR a frente da COB. De fato, os primeiros dias da revolução foram 

contraditórios e difíceis para a atuação do partido. A influência do POR não era algo 

consolidado. Guillermo Lora, secretário geral do partido escrevia sobre a situação 

paradoxal em que vivia o partido naquele momento na COB:

"Os que votavam e defendiam as propostas do POR, começando por Lechín, 

seguiam comodamente movendo-se como militantes movimentistos. a confusão das 

massas se levantou como um muro intransponível que impedia o crescimento do POR, 

de formo que pudesse realmente controlar e dirigir os trabalhadores”.™

Segundo Guillermo Lora, essa identidade entre muitos movimentistos e o POR 

estaria se apoiando principalmente na postura ambígua que Lechin tomava frente às 

principais decisões. Lechin era o dirigente mais importante dos mineiros e do conjunto 

do movimento operário. Desde os primeiros dias da revolução ele manteve uma 

característica política previsível: ter sempre uma posição oscilante entre a 

colaboração com o núcleo conservador do MNR e a proximidade e identificação 

com os setores radicalizados e socialistas do movimento operário. Dessa forma, 

seguindo o raciocínio de Lora, ao mesmo tempo que facilitava a aprovação das 

propostas poristas nos fóruns sindicais por membros do MNR, impedia uma clara 

identificação das diferenças que separavam o POR do governo do MNR. Por outro 

lado, como assinalamos anteriormente, o próprio POR tinha uma orientação desde o 

3o congresso da IV Internacional de se aproximar da chamada esquerda do MNR e



A fundação da COB deu-se em condições excepcionais. Os mineiros 

controlavam com armas o país e se constituíram na base organizativa que permitiu a 

constituição da COB. Na origem de todas essas iniciativas estava o longo e sangrento 

amadurecimento dos sindicatos mineiros, no qual o POR tomara parte importante. A 

década de 40 cheia de massacres, prisões e exílios, tornara os mineiros duros e 

experimentados dirigentes políticos, e foi essa experiência que os tornou dirigentes das 

jornadas revolucionárias de abril de 1952. Os antigos adversários da CSTB controlada 

pelo PIR, os sindicalistas anarquistas agrupados na FOL, se dissolveram no amplo 

movimento que construía a nova central operária. A fundação da COB consolidaria a

210 G. Lora, La revolución Boliviana, p. 253-254.
211 idem, pp. 249-252.

116 
pressioná-la, de forma que não se pode creditar somente a Lechín a dificuldade de 

se delimitar os campos partidários no interior da COB. Se externamente o POR 

aparecera inicialmente destacado na COB, no interior desta as relações políticas 

eram bem mais complexas e contraditórias.

Podemos afirmar que a retomada da trajetória do movimento sindical neste 

novo nível era também uma correspondência da rearticulação política e 

organizativa do POR. O partido esteve à frente da iniciativa de, logo nos primeiros 

dias da revolução, reunir os principais sindicalistas em torno da proposta de fundação 

de uma nova central sindical que superasse todas as tentativas fracassadas no 

passado. A atuação anterior do POR fortaleceu e deu autoridade política ao partido 

para tomar essa iniciativa.

A partir da Federação dos Mineiros é que realizou-se a primeira reunião onde foi 

fundada a COB, em 17 de abril de 1952. Segundo Guillermo Lora, o militante do POR 

Miguel Alandia foi o responsável pela primeira iniciativa que daria origem à poderosa 

COB2'0. Da reunião participaram 18 dirigentes sindicais entre os quais o dirigente 

porista Edwin Moller. Juan Lechin foi escolhido secretário executivo, German Butron 

secretário geral e Edwin Moler secretário de organização. Lechín defendeu a 

necessidade da COB para ajudar o governo a executar as propostas da revolução 

nacional. Para o POR tratava-se de constituir um poder independente dos 

trabalhadores frente ao governo MNR. Por proposta do POR, os chamados ministros 

operários que compunham o governo deveriam cumprir as decisões da COB e 

prestar contas de suas atividades211. As primeiras reivindicações apresentadas pela 

COB pediam ao novo governo para revogar as leis anti-operárias, nacionalizar as 

minas e as ferrovias e realizar uma revolução agrária, diversificar a economia e 

melhorar os salários.
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hegemonia dos mineiros sobre o conjunto do movimento sindical, que até então 

guardava resquícios da influência anarquista e estalinista das antigas centrais.

A primeira grande divergência que se colocou no interior da COB dizia respeito 

ao grau de autonomia e independência da Central em relação ao governo do MNR. 

A fração comandada por Lechín tinha como objetivo fazer da central sua base de 

sustentação política no interior do governo. O POR, reconhecendo o prestígio do MNR 

entre os operários, via no entanto a possibilidade de uma rápida consolidação da 

COB como expressão de uma diferenciação de classe dos operários, de uma 

desconfiança que seria necessário explorar e aprofundar. Por isso a proposta de que 

os ministros operários fossem controlados pela COB. Em seguida o POR conseguiu 

ainda aprovar que as decisões da COB tivessem "mandato Imperativo” aos ministros 

operários do governo. Embora com o tempo o número de ministros operários 

crescesse de três para cinco, em nenhum momento foram indicados pelos sindicatos 

ou submetidos ao seu controle, o que sinalizava as fragilidades dos mecanismos 

democráticos de controle na COB.

Juan Lechín por outro lado, trabalhava no sentido contrário ao do POR. Para 

afastar a desconfiança que os operários tinham no co-governo, ele dizia que essa era 

a maneira mais eficaz de garantir as reivindicações operárias que, assim, se impediria 

que o governo vacilasse e isto seria um obstáculo as tentativas contra-revolucionárias. 

Isso permitiu que o MNR se beneficiasse e explorasse a seu favor o apoio da COB. O 

co-governo deixava aberta uma artéria do poder operário, que transferia seu sangue 

vital para o MNR. O co-governo, as propostas aparentemente mais à esquerda que 

aumentaram para cinco o número de ministros operários, significavam o contrário de 

uma esquerdização do regime. Impediam uma independização das massas 

revolucionárias e uma diferenciação em relação ao diferenciação do governo.

Essa posição teve uma grande e tenaz oposição do POR, que criticava a 

participação da COB no governo e trabalhava para forçar uma crescente 

diferenciação entre as duas esferas de poder. Por outro lado, a força política que 

adquiriu a COB obrigou o MNR a desenvolver uma série de iniciativas e realizar 

grandes concessões para manter sob seu controle a enorme massa que se agrupara 

em torno da COB. Isto explica porque as principais medidas reformistas da revolução 

como a nacionalização das minas e a reforma agrária se dessem nos primeiros meses 

após a tomada do poder, e se realizassem sob enorme pressão social.

Se de certo ponto de vista a COB incorporava uma herança rica do passado, 

trazia juntamente alguns traços e características que colaboraram para seu



212 Idem, pp. 252-253.
213 Rebelión, n° 1, setembro de 1952 (citado por James DUNKERLEY,op cit, P.52).
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enfraquecimento e para que fosse posteriormente controlada mais facilmente pelo 

Estado. O movimento sindical da década de 40 possuía algumas características 

marcantes: não limitava suas reivindicações ao nível económico nem tinha a 

tradição de ser sempre independente de governos e partidos. Enquanto por exemplo 

a CSTB ligara-se ao governo Hertzog através de um "ministro operário” que fazia parte 

do gabinete, a FSTMB atuou em bloco com o POR através de uma aliança eleitoral no 

Bloco Mineiro-Parlamentar. Logo após 1952 essas características não foram suprimidas, 

mas adquiriram uma nova forma, o que limitou as possibilidades da classe operária 

agir politicamente de forma independente. O POR certamente encontrou neste fator 

uma dificuldade a mais para se consolidar como vanguarda política do movimento 

operário. A aliança partidária do MNR com a COB repetia sob outra forma a aliança 

POR-FSTMB em 1947. A própria fórmula dos ministros operários no governo MNR, 

também não era original.

A influencia política do POR cresceu nos primeiros momentos da COB. A frente 

da secretaria de organização, o porista Edwin Moller tornou-se um dos principais 

articuladores da nova central e figura proeminente nos seus trabalhos. Seguiram-se à 

fundação da COB, a organização de Centrais Departamentais (CODs). O POR passou 

a controlar diretamente a COD da região de Santa Cruz212. Um dos pontos altos de 

conflito que a COB protagonizaria com o governo aconteceu quando o jornal da 

COB Rebelión, editado por Edwin Moller, lançou uma declaração no mês de 

setembro que praticamente reproduzia o discurso político do POR:

"A COB defende a ocupação das fábricas e das minas pelos trabalhadores, 

como uma alternativa para prevenir a sabotagem e a desocupação... 

Nacionalização das minas, sem indenização e sob controle operário. Os trabalhadores 

não aceitam nenhuma outra forma de nacionalizar as minas...O povo boliviano não 

pode arcar com o peso que significaria o pagamento de fabulosas indenizações ...O 

destino da revolução se tiga intimamente ao destino da propriedade privada, que só 

poderá ser superado peta ação revolucionária das massas. O Congresso Nacional dos 

Trabalhadores é um passo na obtenção de um Parlamento Operário que superando a 

estrutura jurídica democrático-burguesa, abrirá o caminho para uma Governo 

Operário e Camponês"213.

Esta declaração da COB obrigou a direção do MNR a se expor publicamente, 

o que gerou uma séria crise política no país. O Comité Político Nacional do MNR 

entrou em estado de alerta, ordenando imediatamente que seus militantes



Com grande clareza, Pierre Scali assinalava as possibilidades e limites que 

constituíam a fundação da COB:

"(...) Aos olhos das amplas massas, a COB parece agir sobre suas próprias 

consignas e gozar de uma independência organizacional total. Refletindo o estado 

de espírito das massas, ela as polariza ao mesmo tempo sob a palavra de ordem de 

maior participação operária no gabinete, o que equivale, com certeza, a uma 

oferta de colaboração’ e de reforço do governo pela esquerda (..JSua intervenção 

no domínio político marca a vontade do proletariado em continuar a revolução, mas 

esta intervenção não se faz sob um programa de ciasse

O mesmo texto afirmava ainda que foram nestes termos que se deu margem 

de manobra para o governo recompor o quadro institucional extremamente instável 

que emergira em abril de 1952 em suas horas decisivas214.
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recolhessem o jornal. O jornal oficial do partido “En Marcha" publicou uma resposta 

no sentido de clarificar os marcos políticos em que trabalhava o governo e que dizia: 

“O MNR é em sua essência um partido nacional e em consequência contrário ao 

comunismo internacional... O MNR considera que no país deve fomentar-se o espírito 

de empresa entre os bolivianos e também atrair capitais estrangeiros... ”.

A crescente importância política que adquiria a COB, que repercutia sem 

muita oposição as propostas do POR, fez o governo passar à ofensiva. No entanto, isso 

só foi possível passados seis meses, quando o projeto de nacionalização das minas fez 

os mineiros recuarem em suas demonstrações, quando os dirigentes sindicais da 

esquerda do MNR já estavam envolvidos nas malhas do aparelho de estado. Ao 

contrário dos primeiros meses em que o governo do MNR estava totalmente 

dependente das decisões da COB. Assim, foi a habilidade de comprometer e 

principalmente corromper os dirigentes com as benesses do poder estatal, de ganhar 

tempo, que paralisou pouco a pouco a escalada independentizante dos operários 

bolivianos. O co-governo com o MNR foi nesse sentido fatal para a COB, pois 

comprometia perigosamente sua independência. Ao mesmo tempo, o MNR procurou 

adiar o congresso de fundação da COB, que se realizado no final de 1952 ou princípio 

de 1953, significaria permitir uma ampla mobilização fora do pleno controle do MNR. 

A COB seguia funcionando a partir da cúpula sem um congresso que estabelecesse 

mecanismos claros e democráticos de decisão, ganhando tempo para combater a 

oposição porista. Esse processo, que examinaremos com maiores detalhes à frente, 

tomaria dois anos.

214 Pierri Scali,La Revolution Bolivienne (1952-1954),p. 17.
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Lechín à frente dos mineiros rapidamente ocupou o poder que se projetava 

das mobilizações de massa. Só que frente à constituição da COB, a presença dos 

ministros operários adquiriu um papel diferente. A proposta de co-governo entre a 

COB e o MNR surgiu como o instrumento que reverteu e selou a fratura estabelecida 

entre o golpe do MNR e a mobilização revolucionária, por outro lado era a 

comprovação de que entre o MNR e a massa existiam ainda muitas distâncias a 

serem superadas. A nacionalização da grande mineração e o controle operário 

colocavam o centro económico do país fora do pleno controle do governo e dava 

um enorme poder aos sindicatos. A COB tornava-se um instrumento de poder dos 

operários bolivianos, com milícias armadas próprias e órgãos independentes de 

decisão. Neste sentido o papel de Lechín foi fundamental para aglutinar em torno do 

MNR a estabilidade da revolução. Para Guillermo Lora "nos primeiros momentos é 

Lechín quem representa os operários e camponeses na equipe ministerial e no próprio 

MNR, em outras palavras, era o único que possuía força e dele dependia a 

estabilidade governamental"2'5.

215 G.Lora, op cit, p. 266.
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2.5. A rebelião camponesa

A reforma agrária realizada em 1953 é considerada uma das maiores

conquistas da revolução boliviana de 1952. Um dos nossos objetivos aqui será

localizar o papel ocupado pelas propostas e pela ação do POR no desenvolvimento

da rebelião camponesa que antecedeu à reforma agrária. Uma segunda parte

deste tema será abordada mais à frente e analisará o processo de cooptação do

movimento camponês pelo governo do MNR e a promulgação da Lei de Reforma

Agrária no final de 1953.

Ao longo do ano de 1952 a rebelião camponesa adquiriu uma intensidade

crescente. A insurreição de 1952, embora tenha se concentrado nas zonas urbanas

do país, estava relacionada, como já afirmamos, a um processo mais profundo de

desestruturação do estado oligárquico boliviano que tinha na economia rural um dos

seus sustentáculos de poder. O processo social que levou à reforma agrária em 1953

entroncava-se inegavelmente com a mobilização do proletariado mineiro. A

nacionalização das minas e o fortalecimento da COB certamente incentivaram as

mobilizações. No entanto, a mobilização camponesa possuía uma dinâmica e

características próprias que devem ser levadas em consideração.

A ação camponesa, inicialmente assumindo a forma das greves dos braços

caídos, logo transformou-se em aberta rebelião, com ocupações e saques das sedes

das grandes fazendas, divisão das terras e formação de sindicatos camponeses. As

regiões que concentraram essas rebeliões localizavam-se geralmente em torno dos

grandes acampamentos mineiros principalmente em Cochabamba, depois em

Oruro, La Paz e a região norte de Potosí216. O campo esteve nesse período totalmente

fora do controle do MNR e do governo por um longo período, instalando-se um

verdadeiro pânico entre a camada dos grandes proprietários e pequena burguesia

urbana. O exército e a polícia estavam neutralizados. Milícias de camponeses e

operários exerciam caoticamente o poder sobre o país.

A tese de que os camponeses tiveram um papel marginal na insurreição de

abril de 1952 merece ser relocalizada. Se aceitamos a revolução de 1952 apenas

como resultado de um golpe vitorioso do círculo conspirativo do MNR auxiliado

secundariamente por mobilizações de massa localizadas nas cidades, é evidente que

os camponeses foram secundários. Carlos Dujoune afirma por exemplo, que os

camponeses não tiveram qualquer papel significativo: "Nem onfes nem depois da

11 * James DUNKERLEY, op cit. Pp. 67-73.
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A participação do POR

O POR não pode ser responsabilizado inteiramente pelo conjunto das 

mobilizações camponesas deste período. No entanto, sem o partido provavelmente a 

rebelião não teria adquirido a intensidade que adquiriu. Era evidente que a atividade 

do POR tornara-se um elemento de desestabilização do governo do MNR já no final 

de 1952. Relatos da época confirmam que os primeiros levantamentos camponeses

217 Carlos DUJOUNE, "Carater de la revolución nacional boliviana: tareas y esbozo de un programa economico, social y 
político", p.17. O autor é parcial em suas colocações e procura dar um conteúco socialista a atuaçào do MNR: "o 
MNR r ainda que nunca tenha se proclamado abertamente como um partido socialista, o é na realidade" p. 21.
210 Segundo a opinião de Luiz Antezana, com a qual discordamos, as pressões contra a reforma agrária partiram de um 
grupo de direita do MNR. Assim, a comissão de reforma agrária só pode se estabelecer depois da derrota deste setor 
no golpe de 6 de janeiro de 1953. Op cit, vol 8, pp. 2245.
219 EI Diário, 2 de agosto de 1952.
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revolução de 9 de abrii houve grandes sublevações camponesa?, exceto em 

algumas regiões isoladas na região de Cochabamba, isso embora contassem com 7 

mil sindicatos217. No entanto vemos a revolução de 1952 como produto de 

fenômeno político e social mais amplo, de desestruturação do estado oligárquico, de 

constituição crescente de formas independentes de ação política dos operários e da 

pequena burguesia urbana e rural, processo que se desenvolveu cada vez com maior 

intensidade ao longo dos anos 30 e 40. Queremos assim destacar que, pela 

composição da sociedade boliviana de maioria camponesa, as mobilizações 

camponesas foram importantes para uma aceleração da destruição do estado 

oligárquico. Embora sem a mesma homogeneidade e coesão organizativa e política 

que o lugar ocupado pelos sindicatos mineiros e pelas classes médias.

Quando a questão camponesa adquiriu grande explosividade, a atitude do 

MNR demonstrou-se claramente ambígua e defensiva, refletindo as posições políticas 

do partido desde a década de 402’8. Foi particularmente esclarecedora a fala de 

Nuflo Chaves, ministro de assuntos camponeses do governo do MNR frente às 

primeiras manifestações camponesas em meados de agosto de 1952: "a organização 

de um novo sistema de trabalho agrário se desenvolverá sobre a base das atuais 

comunidades indígenas, para realizar a cooperafivização...Não é possível chegar a 

redistribuiçõo de terras porque isto implico restabelecer o minifúndio, prejudicial à 

produção..."2’9. Estas posições demonstravam de fato, a ausência de uma política 

efetiva do MNR em relação 'a questão. Em breve não seria mais possível ao MNR 

manter sua posição original. A mobilização camponesa impôs um novo discurso e 

novas ações ao partido.



220 J. MALLOY, p. 263. R. ALEXANDER, La revolución nacional boliviana/ pp. 63-64.
221 J. DUNKERLEY, p. 71.
222 Idem, p. 261-262.
223 G. Lora,op cit, vol. 2, p. 246.
224 Idem, p. 162. J. MALLOY,op cit,pp. 250-257.
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estiveram ligados a atividade e influência política do POR, que detinha um grande 

controle ou ascendência sobre a maioria das organizações camponesas durante o 

ano de 1952220. Apesar de não dispormos de dados para afirmar que o partido esteve 

envolvido nos grandes levantes na região de Ayopaia de 1947, o POR, 

majoritariamente concentrado do movimento sindical mineiro, abriu um importante 

canal de contatos com o movimento no campo, particularmente na região de 

Cochabamba221. Os massacres, demissões e perseguições aos militantes mineiros 

depois de 1946 levaram muitos militantes poristas ou influenciados pelo partido, a se 

refugiarem ou retornarem ao campo, aumentando a pressão sobre a terra e 

difundindo a experiência de organização sindical222 . Guilermo Lora nos conta que “o 

partido começou a trabalhar no campo desde o período do Sexênio e o fez em 

escala bem grande que compreendia grande parte dos departamentos de La Paz, 

Oruro, Potosí, Chuquisaca e Cochabamba. Começou organizando sindicatos no 

campo (...) e se pôs à frente dos camponeses quando estes se lançaram a ocupar 

terras como resultado do impulso dado pela revolução de abril"223. Esta atividade 

política do POR nos anos anteriores à revolução esteve ainda muito ligada ao 

movimento sindical dos mineiros.

Particularmente a região de Cochabamba era uma das regiões mais 

populosas e o principal centro agrícola do país e, desde o princípio, destacou-se 

como núcleo das mobilizações políticas camponesas224 . Esta região tinha algumas 

peculiaridades como o bilingúismo quéchua-castelhano muito difundido que 

facilitava os contatos entre o meio urbano e o rural, uma intensa mobilidade 

geográfica e social dos camponeses e uma estrutura de mercado mais consolidada 

que ajudaram no desenvolvimento de relações e alianças políticas e sociais dos 

camponeses com outras classes, enfraquecendo as relações sociais tradicionais. 

Ferran Arganarás destaca que as fazendas da região estavam ligadas à economia 

mineira, gerando um mercado interno que provocava formas transitórias de 

exploração da terra (parcerias, arrendamentos). E como consequência destas várias 

formas de relação social, teria surgido um setor intermediário de pequenos produtores 

independentes (piqueros) que rivalizavam com os grandes fazendeiros no 

abastecimento dos centros mineiros e urbanos. Foi nesta região que se organizaram 

sindicatos, em contraste com a região do Altiplano onde, pela forte presença de 

relações servis, a mobilização camponesa deu-se após a revolução através de
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relações clientelistas e cooptação estatal das lideranças225, 

permitem entender porque o POR conseguiu exercer uma importante influência nesta 

região mesmo possuindo uma militância mais concentrada nas cidades.

Um dos pontos altos da atividade política do partido entre os camponeses deu- 

se na região de Ucurena, vale alto de Cochabamba. O principal líder camponês 

nesta região era o militante do POR José Rojas, que desenvolveu uma grande 

atividade marcada pela proposta de ocupação direta e sem indenizações das terras. 

Em janeiro de 1953 o POR através de Rojas, conseguiu o controle da Federação 

Camponesa de Cochabamba e transformou a região no principal centro irradiador 

da rebelião camponesa. Os choques com o MNR tornaram-se diretos rapidamente. 

O MNR reagiu criando através do líder mineiro Sinforoso Rivas e com o apoio do 

Ministério de Assuntos Camponeses uma federação rival que repudiava a ocupação 

ilegal das terras e que começou a prender e atacar os dirigentes e militantes do 

POR226 . Um relato da época descrevia a reação camponesa depois da prisão de 

vários militantes do POR e nos permite observar a participação e envolvimento do 

partido:

"Mais de mH indígenas armados causaram pânico em Cochabamba no 

sábado passado quando, armados com garrotes, machados, paus e alguns com fuzis, 

marcharam desde Ucurena durante toda a noite de sexta-feira para obter a 

Uberdade de Pautino Morates, José Rojas, Crisostomo tnturias, Liborio Orettana, Cartos 

Montano, Napoteón Chacón e Fetix Tenoris, todos eles de filiação porista. Os dirigentes 

anteriormente nomeados haviam sido presos sexta por subversão... As pessoas 

apavoradas fugiram rapidamente temendo que os subvertores iniciassem o 

ataque"227.

A violência dos conflitos na região era demonstração, por outro lado, do fato 

do movimento camponês escapar nessa oportunidade, completamente do controle 

do MNR. Segundo J.P. Lavaud, na região de Cochabamba houve posteriormente 

uma verdadeira batalha campal, com prisões e ataques armados pelo MNR, para 

controlar a Federação Camponesa em poder do POR228.

De acordo com informações de D. Heath, na região dos vales dos Yungas, 

onde predominavam camponeses de idioma aymará, alguns sindicatos foram 

também fundados por militantes do POR. Nesta região as características físicas do 

local, região menos povoada, uso de trabalho assalariado suplementar e parte da

225 F. G. ARGANARÁS, "Bolívia's transformist revolution", PP. 60-62.
226 J. MALLOY, p. 182-183,
227 EI Diário, 2 e 3 de fevereiro de 1953.
220 J.P. LAVAUD,"La mobilization politique du paisannat bolivienne", p. 638.
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229 Dwight HEATH, "Bolívia: peasants syndicats among the aymara of the Yungas - a view from the grass roots", pp. 
182-206
230 "EI POR llama las massas campesinas a luchar organizadamente por la conquista de las tierras", comité central 
do POR, 18 de fevereiro de 1953.
231 idem.
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produção destinada ao mercado, fizeram com que se atrasasse a organização 

sindical, que surgiu somente em 1954 muito mais em função da possibilidade de 

assegurar títulos de terra. Mas por esses motivos, relações paternalistas com o MNR 

encontraram facilidades para se desenvolver229 .

Certamente muitos fatos assinalados na imprensa da época correspondiam a 

uma exacerbação dos fatos reais, a um medo que tomava conta das populações 

urbanas em relação a massa indígena. Por isso, mesmo as informações sobre a 

participação do POR precisam ser mediadas por esses fatores. O próprio POR , 

demarcava um papel bem menos ativo para o partido nas mobilizações: "A 

ocupação da terra é válida, justa desde o ponto de vista dos servos, e atual. Esta 

medida vem se realizando graças ao poderoso impulso espontâneo das massas e por 

cima de toda direção política (...) Portanto, seus militantes estão chamados a ocupar 

o posto de vanguarda que lhes corresponde"230.

Uma resolução do partido sobre a questão agrária de 18 de fevereiro de 1953 

desenvolvia estes problemas. O documento destacava que as mobilizações 

desenvolviam-se num momento excepcional porque era possível uma aliança com 

os operários da cidade, o que permitiria uma vitória completa do movimento. No 

entanto, uma das debilidades do movimento era seu caráter desigual e mais 

concentrado em Cochabamba. A forma de consolidar o processo não era um 

problema técnico ou económico resolvido por uma comissão do governo, “a único 

solução revolucionária do problema agrário é a nacionalização da terra, sem 

indenização alguma ao fazendeiro e sua entrega às organizações camponesas'. A 

cúpula do MNR estaria tentando através da comissão de reforma agrária, salvar os 

interesses dos grandes proprietários. A reforma projetada procurava limitar as 

transformações dentro dos marcos do capitalismo. O POR devia orientar-se no sentido 

de pressionar o setor de esquerda do MNR a adotar uma posição favorável às massas 

exploradas. O POR assinalava como objetivos centrais: unificar o movimento 

camponês, construir aliança com os operários, superar o localismo e estruturar uma 

organização camponesa nacional através de um congresso camponês, combatendo 

a divisão dos sindicatos promovida pelo governo do MNR. Por fim contraditoriamente 

a resolução afirmava que o POR participaria da comissão de reforma agrária se 

convidado 11 em vista do caráter deliberativo da dita comissão e por estar à margem 

do poder estafai2-'.
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Os sindicatos camponeses

se

232 R. ALEXANDER, op Cit, pp. 62-63.
233 Segundo JAMES KHOL,op cit, p. 256.

O primeiros meses de existência da COB foram concentrados na questão da 

nacionalização das minas e provavelmente não houve nenhuma grande ação 

direcionada à realização da reforma agrária até meados de 1952. O que certamente 

ocorreu foi uma influência política, um estímulo a tomada de ações independentes 

por aqueles setores camponeses que mantinham mais contato com os segmentos de 

trabalhadores urbanos sindicalizados. Nesse sentido, a fundação da COB foi um fator 

importante para irradiar a revolução para o campo.

Por outro lado, a formação dos sindicatos camponeses dificilmente pode ser 

relacionada diretamente à estruturação da COB e à ação do POR . Alguns autores 

atribuem seu surgimento e massificação a uma iniciativa deliberada do ministério de 

Assuntos Camponeses, o que obviamente destacaria uma visão paternalista sobre o 

movimento camponês e próxima das posições oficiais do MNR na época, com a qual 

não concordamos. Robert Alexander diz por exemplo que: "O ministério estabeleceu 

um sistema de inspetores rurais cujo trabalho era vigiar os novos sindicatos (...) Peta 

primeira vez, os índios tinham um protetor de seus interesses. Os mineiros eram os 

organizadores dos sindicatos camponeseS232. James Khol destacou com 

propriedade que provavelmente o que realmente aconteceu foi uma combinação 

de fatores. A ação dos camponeses teria sido multicausal, dependendo de motivos 

locais quanto nacionais. Isso explicaria porque em algumas regiões os próprios 

sindicatos impulsionaram a reforma agrária, enquanto em outras foi o próprio 

governo233 .

Assim, surgiu inicialmente um impulso de ações dos camponeses, que 

relacionava com uma experiência anterior de lutas, contatos com militantes de 

sindicatos urbanos. Mas além disso, o nível de organização dos camponeses estava 

infimamente ligado às características e formas de ocupação da terra: tipo de 

propriedade e organização da produção, forma de organização do trabalho, níveis 

de relação com o mercado. Silvia Rivera destaca ainda a combinação de 

componentes étnicos: nas regiões onde as relações mercantis eram mais 

desenvolvidas e com fricções inter-étnicas menores, o confronto entre colonos e 

patrões se acentuava, dando um caráter sindical e político que geralmente se



234 Silvia Rivera Cusicanqui, "Apuntes para una historia de las luchas campesinas en Bolivia (1900-1978)", pp. 170- 
171.
235Alipio Valência VEGA,"Reactualización de la reforma agraria boliviana", destaca que os sindicatos impulsionados 
pelo governo serviram muito mais para apoiar politicamente o governo que avançar na reforma agrária, pp. 901-902. 
William McEWEN em "Los câmbios politicos después de la revolución boliviana: el poder en una comunidad 
provincial", também registra que muitas disputas sangrentas entre os sindicatos deviam-se a sua instrumentalização 
pelos altos escalões do governo do MNR.
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manifestava através de greves. Nas regiões com grande presença indígena, a tensão 

étnica e a tensão fazenda-comunidade jogavam maior papel e a forma de luta que 

predominava era o assédio e as ameaças de cerco às cidades234.

O modelo de organização desses movimentos deve ter se espelhado nos 

exemplos próximos, mas adquiriu um caráter diferenciado e adaptado à realidade 

da mobilização rural. Esta dinâmica impediu uma centralização nacional própria do 

movimento camponês, que permaneceu atuando disperso. Neste momento muitos 

militantes e dirigentes sindicais ajudaram a estruturar esses organismos sindicais e 

estabeleceu-se uma relação com a própria organização da COB . Todavia o refluxo 

operário depois da nacionalização das minas dificultou a aliança operário- 

camponesa em mobilizações conjuntas. Podemos assim dizer que o movimento 

revolucionário de 1952 começou a se irradiar sucessivamente para o interior do país e 

adquirir uma profundidade cada vez maior mas não de forma homogénea. Num 

terceiro momento, o governo atuou tentando tomar controle do movimento e sufocar 

a iniciativa independente dos camponeses, e então organizou setores ainda dispersos 

e marginais em novos sindicatos235, subornou e cooptou líderes independentes, 

prendou ou ameaçou adversários. Pretendemos à frente examinar em maiores 

detalhes esse fenômeno.
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2.6 - O 9o congresso do POR

O 9o congresso se realizou entre 24 e 29 de setembro de 1952 em La Paz. Não 

seria possível entender o futuro próximo do partido deslocado da situação política 

presente naquele momento, muito menos dos debates que se desenvolviam no seio 

da IV Internacional. Este congresso foi marcado por estas questões: como o partido 

reagiu à revolução, qual seu balanço, o que fizeram ou fariam nos meses seguintes os 

militantes, como o avassalador movimento de massas apoiando o MNR atingiu o 

partido.

Durante um dia e meio o congresso discutiu um informe internacional, do qual 

é relevante assinalar alguns trechos que demonstram o nível das expectativas vividas 

naquele momento e a aproximação e identificação que claramente já se 

estabelecia entre o POR e a maioria dirigente na IV Internacional. A terceira guerra 

mundial se projetava como um espectro que apavorava e ao mesmo tempo abria 

maravilhosas possibilidades, parecia que se vivia em um momento de júbilo e 

exaltação que hoje parecem demasiados mas que naquele momento ligavam-se q 

uma realidade nacional e internacional efervescentes. Um documento que relatava 

as discussões realizadas sobre o ponto internacional do congresso, se referia ao fato 

de que este tema:

“pôs em relevo a agudização mundial da luta de classes e o desequilíbrio 

definitivo do regime capitalista que conduz inevitavelmente à 3a. Guerra mundial (...) 

esto guerra, desencadeada em um momento histórico de ascenso gera! das massas 

operárias e numa relação de forças materiais e sociais desfavoráveis ao imperialismo, 

acabará por converter-se em uma guerra civit mundial que conduzirá as massas 

operárias do mundo à vitória com o instauração do socialismo. (...) Frente a guerra 

contra-revolucionária que prepara o imperialismo trabalhar pela unidade 

revolucionária dos trabalhadores da Américo Latina e do mundo, paro realizar ações 

comuns que busquem a derrubada do regime capitalista. Só a ação revolucionária 

dos massas e o derrota do imperialismo poderá evitar a terceira guerra mundial"230.

É importante assenalarmos nesse momento que as diretrizes e avaliações 

defendidas por Michel Pablo, dirigente da IV Internacional, estavam plenamente 

contempladas neste documento e tinham sido motivo de grandes controvérsias no 

interior do último congresso mundial da IV Internacional, realizado um ano antes.

236 "9a. Conferencia do POR de la 4a. Internacional (sección boliviana)", Buró Político, outubro de 1952.
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A revolução boliviana estava localizada neste cenário aberto de possibilidades. 

Talvez seja possível dizer também que a experiência revolucionária vivida desde o seu 

interior criava ou facilitava uma visão diferente, promissora e positiva do ponto de 

vista dos militantes e dirigentes do POR. O POR era assim apresentado como um 

partido forte, pronto e preparado para os próximos acontecimentos: "A 9a. 

Conferência pôs em relevo o alto grau de maturação política a que tem chegado o 

conjunto da militância, o estreita fusão dos quadros do partido com as massas 

operárias e a firmeza revolucionária destes quadros provados no confinamento, no 

cárcere e no desterro"237. De fato, embora ao que pareça o clima de exaltação 

revolucionária tenha contaminado profundamente o partido, a realidade situava-se 

num plano um pouco diferente, que naquele momento, ao que tudo indica, não 

puderam visualizar plenamente. Mas por quê?

Analisando a situação do país após a revolução realizada meses atrás, 

embora reconhecendo a grande legitimidade conquistada pelo MNR, notava-se uma 

relação obscura ou não muito definida entre o POR e o MNR. Ao que parece 

permaneciam imprecisas ou difíceis os caminhos, as relações, os contatos do POR 

com um novo partido que passava a desfrutar de enorme e avassaladora 

popularidade. Notava-se um esforço para se construir uma explicação que justificasse 

o lugar e o papel do POR, no entanto, permanecia em suspenso uma ambiguidade 

irresolvida, que naqueles momentos se mantinha no balanço que o partido realizava 

das jornadas revolucionárias de abril:

"as massas operárias confundem deste modo suas próprias aspirações com o 

programa do MNR (...) enquanto as camadas direitistas chefiadas por Siies Suazo, 

aceitavam novas eleições, as bases operárias do MNR orientadas pelo POR, 

defendiam tenazmente o triunfo eleitoral de maio de 1951. Estas massas operárias são 

as que com sua intervenção, dão uma fisionomia própria ao golpe civil-militar (...) 

como osporistas, se armaram contra a oposição dos dirigentes do MNR"238.

Nos perguntamos qual o sentido destas palavras tão contraditórias senão para 

explicar porque passados seis meses os operários continuavam a seguir e se 

aglomerar em torno do MNR? Mesmo que, ao nosso ver corretamente, o documento 

distinguisse o movimento de massas que realizou a revolução do comando do MNR, o 

POR é apresentado como o partido que dirige e orienta um setor de massas que 

"confundem suas próprias aspirações com o programa do MNR".
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Alguns autores assinalaram a liderança política que desfrutara o POR nos 

primeiros meses à frente da COB, o que teria colocado o partido na posição de 

principal protagonista naquele momento do pólo radicalizado e operário da 

revolução. O POR teria deixado passar uma grande oportunidade histórica ao não
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A trajetória futura do POR parecia, cada vez mais, estar irremediavelmente 

ligada ao desenlace de uma luta que se desenvolvia no interior do MNR. As 

esperanças pareciam se voltar para o interior do MNR e para as possibilidades de sua 

ala esquerda: “As atuais direções da esquerda do MNR conforme se aprofunde o 

processo revolucionário, serão substituídas por outras direções revolucionárias, que 

estarão dispostas a derrotar a ato direita pró-imperialista, controlar o governo e realizar 

o programa revolucionário de 9 de abril'229. Por isso o informe político deste congresso 

destacava três objetivos em relação ao governo do MNR com os quais o POR deveria 

estar trabalhando: apoio ao governo frente aos ataques do imperialismo, apoio real 

e ativo a todas as suas medidas progressivas mas assinalando suas limitações e por 

fim, apoio à ala esquerda do MNR.

Reconhecendo a liderança do MNR mas ao mesmo tempo visualizando as 

contradições deste partido, o POR entregava-se ao objetivo de ganhar a confiança 

do movimento de massas, mas sem precisar exatamente qual caminho, tudo parecia 

se limitar a uma guerra de palavras e propaganda:

"... a tarefa fundamental do POR é a de apoiar estas massas que já não podem 

ficar no meio do caminho, liderá-las e ajudá-las a generalizar sua experiência. Nesta 

tarefa o POR exporá de maneira implacável as vacilações de suas direções pequeno- 

burguesas, atacará seu oportunismo, suas inconsequência e inclusive as traições 

destas direções aos interesses históricos do proletariado"™.

As relações que o POR estabeleceria com o governo de Paz Estenssoro não 

estavam claras, mantinha-se enfim, os mesmos traços de ambiguidade que ficaram 

mais precisas quando as resoluções do congresso analisaram o significado da 

fundação da COB. Já assinalamos também que a constituição da COB correspondia 

um impulso de independência política do proletariado, movimento que se 

manifestara desde as jornadas de abril de 1952. O significado que o POR dava à 

constituição da COB era, no entanto, bem mais limitado naquele momento: “através 

da centralização de todas as organizações sindicais em uma poderosa central, as 

massas buscam aumentar sua força para pressionar o governo para posições mais 

radicais”241.

239 idem.
2,0 idem.
241 idem.



Segundo o próprio balanço posterior de Guillermo Lora, a 9a. conferência não 

avaliou o alcance das lutas internas no MNR e o papel de Lechín, visto naquele 

momento muito mais como um aliado, muito menos a depressão em que estaria 

caindo o movimento operário. A grande importância do congresso teria sido assinalar 

que o co-governo MNR-COB era uma tentativa de afastar o proletariado da conquista 

do poder. Aparentemente os congressistas foram engolfados na maré revolucionária 

a ponto de perderem de vista os reais problemas que se assomavam a frente: “os 

delegados estavam algo assim como embriagados pelos êxitos conseguidos no seio 

da COB e não se detiveram em analisar que a organização partidária não se 

alargava nos meios operários e que havia uma singular hipertrofia no campo ”.243
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explorar as potencialidades revolucionárias da COB e sua contraposição ao 

governo242 . Provavelmente haja muita verdade ou razão nestes argumentos, no 

entanto, não era desta forma que os militantes e dirigentes do partido visualizavam o 

problema naquele exato momento. As dúvidas, os limites e as dificuldades estavam 

presentes e foram decisivos para o POR, porque não preparavam o partido para as 

violentas perseguições e ataques de que seria vítima nos anos seguintes. As 

resoluções do 3o congresso da IV Internacional se expressavam de maneira prática 

nesta situação.

242 Destacamos principalmente Libório Justo,op cit; Pablo RIEZNIK,"EI POR en la Revolución Boliviana de 1952"; 
Amadeo Vargas ARZE,EI Trotskismo en Bolivia.
243 G. Lora, Contribuición a la historia política de Bolivia, vol.2, p. 255.
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III - A consolidação conservadora da revolução e a fragmentação do POR:

Por outro lado, a desmobilização e controle dos movimentos de massa, as 

perseguições ao POR, as próprias divergências que se instalavam no interior desse 

partido, contribuíam para fazer a balança de poder pender para a rearticulação da 

burguesia.

Existia uma relação combinada entre a acomodação, conservadorismo do 

novo regime e a perda progressiva de influência política do "Partido Obrero 

Revolucionário” que pretendemos resgatar. As pressões internacionais principalmente 

dos EUA, as pressões institucionais provocadas pelo aparelho estatal -clientelismo, 

burocratização - permitiam ao governo consolidar suas posições.

Neste capítulo procuraremos associar, a partir da ação do POR, os diferentes 

rumos em que o movimento revolucionário se projetou, seja no sindicalismo urbano, 

seja no movimento camponês. Destacaremos o importante significado da 

colaboração da direção do MNR com o governo norte-americano para neutralizar o 

movimento de massas e a atuação do POR no seu interior. E por fim relacionaremos a 

crise do POR, que embora refletisse primordialmente os embates e pressões da 

revolução e da conjuntura nacional, foi ainda impactada pela crise política vivida no 

interior da IV Internacional, o que terminou por contribuir ainda mais para a 

consolidação conservadora da revolução.



massas.

3.1 - A nacionalização das minas

A nacionalização das minas teve uma importância política central no 

desenvolvimento do processo revolucionário boliviano. Examinaremos aqui como a 

forma em que se efetivou, influiu no desenvolvimento político e social da revolução e 

que lugar ocupou o POR nestes momentos.

Pelo lugar ocupado pela mineração do estanho no conjunto da economia 

boliviana, o tema esteve presente nos debates políticos do país desde o princípio do 

século XX. Na década de 30, organizações de esquerda e sindicatos já estabeleciam 

esta reivindicação em seus programas. A posição do MNR limifava-se originalmente a 

estabelecer um maior controle estatal sobre a mineração, sem questionar a 

propriedade ou a concentração da produção:

“Exigimos a vontade tenaz dos bolivianos para manter antes de tudo a 

propriedade da terra e da produção, seu esforço político para que o estado 

fortalecido assegure em benefício do país a riqueza proveniente do indústria extrativa.

2" Rene Zavaleta MERCADO, Considerações gerais sobre a história da Bolívia , pp. 15-73.

133
Analisando todos os principais momentos da revolução boliviana que se inicia 

em 1952, Rene Zavaleta Mercado distinguiu quatro fases do processo revolucionário, 

que ele delimitou entre os anos de 1952 e 1964. Na primeira fase o proletariado dirigiu 

a revolução, é o período de hegemonia das massas. A segunda fase, chamada de 

fase semi-bonapartista, seria o momento onde a burocracia lechinista, o grupo que 

dirige a COB e , ligado ao MNR, atua como mediador no equilíbrio entre o 

proletariado e o campesinato. Nesta fase o proletariado começou a perder a 

hegemonia da revolução. A terceira fase, militar-camponesa, se situou no momento 

em que " a burocracia que surge como suporte do novo estado na soma de seus 

órgãos, se atia com o setor mais atrasado, satisfeito e estático das massas, sob a 

dominação direta do imperiatismô' . Na última fase, a militar-burguesa, ocorreu a 

reconstituição da burguesia apoiada na estabilidade camponesa. Isso permitiu que a 

burguesia rompesse com o pacto anterior quando estava na defensiva244 . Nossos 

estudos nesse capítulo limitam-se ao que Zavaleta denominou segunda fase da 

revolução, ou fase semi-bonapartista, que preferimos denominar, fase de 

consolidação conservadora da revolução e de desarticulação do movimento de
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Exigimos o concurso de todos para extirpar os monopólios privados (...) Exigimos a 

subordinação absoluta das grandes empresas, que operam no exterior, ao estado 

boliviano”245.

Por outro lodo, o sindicalismo mineiro da década de 40, profundamente 

influenciado pelas idéias do POR, também não chegou a estabelecer a bandeira da 

nacionalização da mineração sob controle do estado. As Teses de Pulacayo, o 

documento sindical mais acabado e elaborado pelo movimento sindical mineiro 

tinha a seguinte posição:

“A FSTMB apoia toda medida que tomem os sindicatos no sentido de realizar 

um efetivo controle dos operários em todos os aspectos do funcionamento dos minas 

(...) Os operários devem controlar a direção técnica da exploração, os livros de 

contabilidade, intervir na designação de empregados de categoria e, sobre tudo, 

devem interessar-se em publicar os benefícios que recebem os grandes mineradores e 

as fraudes que realizam quando se trata de pagar impostos ao Estado e de contribuir 

à Caixa de Seguro e poupança operária”246.

De fato, a reivindicação central a que chegaram os trabalhadores mineiros ao 

longo da década de 1940 restringia-se inicialmente em propor uma gestão operária 

limitada, já que não questionava a propriedade dos mineradores nem levantava a 

possibilidade de nacionalização pelo estado.

No entanto, logo após a insurreição, a reivindicação de nacionalização de 

toda a mineração, com controle operário e sem indenizações se popularizou. A 

questão da mineração foi um dos primeiros obstáculos a ser enfrentado pelo novo 

governo. A vitória e a mobilização de massas estavam completamente fora do 

controle do governo. Uma grande expectativa e entusiasmo tomava conta da 

multidão. A criação e consolidação da COB nos primeiros dias após a revolução, deu 

um impulso ainda maior a esse movimento. A pressão tornava-se cada vez mais 

intensa, com assembléias e passeatas que obrigavam o governo a se posicionar

245 "Programas y Princípios de acción del MNR", junho de 1942.
246 "Tesis de Pulacayo", 8 de novembro de 1946.

Estas idéias estabelecidas na fundação no partido não viriam a sofrer 

modificações nos anos seguintes. De fato, limitavam-se a retomar algumas 

orientações já estabelecidas no governo German Busch. Apesar da velha prédica do 

MNR de denunciar a exploração a que era submetido o país, a cúpula dirigente 

"emenerrista” resistia em suprimir de forma profunda os direitos dos grandes 

mineradores. Para eles, tratava-se muito mais de incentivar a pequena mineração e 

aumentar as divisas do estado através de um maior controle da atividade.
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rapidamente. No interior da COB, as propostas do POR haviam ganhado relevo e 

tornaram-se hegemónicas. Basicamente o partido defendia a ocupação imediata 

das minas, não permissão de indenizações aos antigos proprietários, controle coletivo 

e administração sob controle dos trabalhadores. Além disso, a nacionalização deveria 

se estender às ferrovias.

J. DUNKERLEY, op cit, pp. 58-59.
EI Diário, 3 de maio de 1952.

A situação da mineração em 1952 não era nada animadora. Muitas minas 

exploravam veios antigos, com velhas maquinarias e muitos trabalhadores. Os preços 

internacionais estavam num período de depressão. Todo esse conjunto de fatores 

fragilizava o governo do MNR frente às negociações internacionais. A tática 

estabelecida por Paz Estenssoro e Siles Suazo foi de postergar ao máximo as soluções, 

lançá-las parcialmente, de modo a reduzir paulatinamente o foco de pressões 

políticas a que era submetido o governo. A preocupação central dos dirigentes do 

MNR era evitar um possível rompimento traumático com os interesses dos EUA e um 

novo boicote económico como já enfrentara a Junta Militar. Por esse motivo, uma das 

primeiras medidas de Paz Estenssoro, depois de tomar posse, foi nomear um 

embaixador para tranquilizar Washington em relação à mineração.

Para ganhar tempo, Paz Estenssoro tratava de habilmente dizer que a questão 

da nacionalização exigia um estudo sereno em vista de sua complexidade e do fato 

de que 20% dos acionistas de Patino serem norte-americanos247. No entanto, entre os 

sindicalistas, mesmo aqueles identificados com o MNR, as disposições eram diferentes. 

Lechín, num discurso em Io de maio de 1952, expressava o que, com certeza, era o 

sentimento em que viviam as grandes massas:

“ Enquanto não nacionalizarmos as minas, para que o capitai dos bolivianos 

fique com os bolivianos, enquanto não executarmos a revolução agrária para que a 

terra que cultivam os bolivianos seja para os bolivianos, enquanto não acabarmos 

com os especuladores e dermos pão ao povo (...) nós somos a única garantia para 

evitar os golpes contra-revolucionários que prepara a oligarquia, mas exigimos do 

governo que cumpra nosso programa"248.

A questão da nacionalização da mineração concentrava o problema do 

poder pás-revolução e cobrava uma resposta muito clara do MNR de forma a 

permitir-lhe consolidar-se politicamente no governo. A manutenção da propriedade 

privada da grande produção mineradora significaria que o eixo sob o qual se 

articulava o velho estado oligárquico se manteria, permitindo uma rápida 

rearticulação das forças políticas derrotadas. Por outro lado, a expropriação



O texto era praticamente um pedido de desculpas aos proprietários e dirigido 

ao governo dos EUA. O governo do MNR tentava desesperada mente se equilibrar
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completa e sem indenizações significaria não apenas a destruição dos alicerces das 

velhas classes dirigentes, mas uma ruptura em maior grau com o imperialismo norte- 

americano, uma radicalização da revolução e um fortalecimento político dos setores 

mais à esquerda no bloco revolucionário, como o POR e a própria esquerda do MNR.

No dia 13 de maio o governo decidira criar uma comissão com a finalidade de 

estudar as possibilidades técnicas da nacionalização. Na verdade seu objetivo era 

muito mais político do que simplesmente técnico, visava desarmar o movimento de 

massas, de forma que a decisão não fosse tomada no ponto mais alto de pressão 

política contra o governo, o que ocasionaria maiores concessões. A postergação da 

nacionalização permitiria ainda limitar as reivindicações originais do movimento 

sindical. Embora a nacionalização de toda a mineração pudesse se inserir na 

perspectiva nacionalista do MNR de desenvolvimento capitalista baseado no 

intervencionismo estatal, as mobilizações de massa abririam uma dinâmica de luta 

política que dificilmente a pequena burguesia do MNR conseguiria controlar. Neste 

momento, gigantescas mobilizações agitavam o país provocadas pelos mineiros. Dias 

depois Juan Lechín e Mario Torres foram incorporados à comissão e as reivindicações 

da COB, de nacionalização sem indenização, controle operário, passaram ao âmbito 

das negociações de bastidores, o que facilitou o trabalho de desarme político do 

governo. Por outro lado, isso ajudou a esvaziar ou desviar as mobilizações de massa. 

O trabalho da comissão demandaria cinco longos meses, anulando a pressão da 

COB e colocando o processo sob controle do MNR.

Por ocasião da instalação da comissão que estudaria a nacionalização, Paz 

Estenssoro fez um discurso conciliador:

"A nacionalização das minas para nós, não é um ponto programático 

consignado por influências forâneas, ou uma cópia servil do que fazem em outros 

países (...)É nosso desejo e uma necessidade nacional que não se entorpeça o 

exploração das minas de modo que possa se ressentir a economia boliviana. Por isso, 

buscaremos no possível, um acordo com os atuais possuidores e haveremos de 

colocarmo-nos em um terreno de equidade. Temos confiança em que seremos 

compreendidos, não só petos empresários, senão também pelos governos dos países 

cujos cidadãos tenham comprado algumas ações das três grandes companhias que 

irão ser nacionalizadas ’249.

249 Discurso de Paz Estenssoro, 13 de maio de 1952 (citado por Luiz Antezana, op cit, vol.8. pp.2164-2166).



250 Herbert KLEIN, Historia General de Bolívia, p. 284.
251 citado em J. DUNKERLEY, op cit, p. 52.
252 Ricardo ANAYA, NacionalizaciOn de las minas, p. 8.
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entre a pressão das massas e a pressão norte-americana. Procurando assim criar uma 

situação de apaziguamento que não permitisse a completa nacionalização da 

mineração sem indenizações como defendiam os mineiros, o que significaria um 

rompimento com os EUA. Nesta época a Guerra Fria estava em pleno andamento.

No entanto, as pressões dos mineiros não diminuíram como esperava o 

comando político do governo250 . Os mineiros não aceitaram a manobra diversionista 

e continuaram a exigir com maior disposição a nacionalização das minas. A 

formação de uma comissão técnica para tratar da nacionalização permitiu ao 

governo diminuir a pressão do movimento sindical, mas não anulá-lo. Os termos e 

limites do decreto de nacionalização eram agora discutidos em gabinetes e 

afastados da pressão das mobilizações de rua. Provavelmente procurando reverter 

esta situação, o POR utilizou-se do poder que dispunha naquele momento na COB 

para tomar a iniciativa. Em setembro, o jornal do COB "Rebelión", sob controle do 

militante porista Edwin Moller publica uma declaração que recolocava com 

veemência a linha porista:

"A COB reivindica a ocupação das fábricas e minas pelos trabalhadores, 

como única alternativa para prevenir a sabotagem e a desocupação (...) 

Nacionalização das minas sem indenização e sob controle operário. Os trabalhadores 

não aceitamos nenhuma outra forma de nacionalizar as minas (...) O povo boliviano 

não pode carregar o peso que significaria o pagamento de fabulosas 

indenizações)...) ,,25J.

Ricardo Anaya, dirigente do PIR, também criticou o governo por estar 

postergando a nacionalização, procurando limitar a participação do proletariado, 

permitindo que os mineradores ganhassem tempo para desmantelar os centros 

mineiros. Colocava ainda a necessidade da revolução abrir relações com a URSS252.

Mesmo assim, a primeira medida prática contra os grandes mineradores só foi 

tomada em julho de 1952, quando o regime declarou o monopólio da exportação 

de minerais pelo Estado através do Banco Mineiro. Embora fosse uma medida de 

certa forma coerente com a trajetória reformista da qual o MNR procurava se 

referenciar, foram necessários meses para se realizar. Limitou-se a resgatar os princípios 

que originaram a criação do Banco Mineiro por German Busch. Mais do que isso, a 

medida tinha a finalidade de fortalecer os setores de pequenos empresários 

mineradores dos grandes monopólios. O princípio da medida era fortalecer a 

capacidade de investimento do Estado, de acordo com a perspectiva do núcleo



253 James Malloy, op cit, p. 233.
254 Guillermo LORA, Contribuición a la historia política de Bolivia, vol. 2, pp. 249-254
255 Guillermo BEDREGAL, La revolución boliviana, p. 98.
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dirigente do MNR de controlar mais do que nacionalizar a grande mineração. Essa 

era, por outro lado, uma forma de tentar conter o ânimo revolucionário e a pressão 

política dos mineiros sobre o governo.

Finalmente em outubro, quando principalmente o movimento sindical, já 

aguardava pacificamente a nacionalização, as primeiras medidas mais efetivas 

começaram a ser tomadas. No dia 2 de outubro de 1952 foi criada a COMIBOL 

(Corporación Minera de Bolivia) com a finalidade de explorar e comercializar as 

minas do Estado. A postergação destas medidas permitiu que os grandes 

mineradores se preparassem para a possível nacionalização. No dia 7, as empresas 

de Patino, Hothschild e Aramayo foram ocupadas pelo Estado. No dia 31 foi assinado 

o decreto de nacionalização das minas. Juan Lechín foi o segundo a assinar o 

decreto, depois de Paz Estenssoro. A desproporção entre o poder dos mineiros e das 

massas mobilizadas e o poder dos dirigentes do MNR fez um historiador da revolução 

escrever: “A assinatura de Lechín no documento (decreto de nacionalização) refletiu 

algo mais que um refinamento legal, pois punha em relevo uma realidade que saltava 

aos olhos: a disparidade entre o poder format e o poder reat”253.

O decreto tinha muitos limites ao não afetar as médias e pequenas 

mineradoras que passariam a receber incentivos do Banco Mineiro, representando 

claramente uma solução de compromisso entre as reivindicações da classe operária 

e os temores da pequena burguesia, já que não atendia plenamente nenhum setor. 

Preservava um setor privado na mineração ao mesmo tempo que concedia um 

poder limitado aos sindicatos mineiros254 . Além disso, paralelamente foi criada uma 

Lei de Investimentos que abriu várias concessões a empresas estrangeiras em outras 

áreas da mineração. De 1952 a 1961 seriam fornecidas 1.917 novas concessões a 

empresas privadas para exploração de minerais255. A COMIBOL tomava posse de 163 

minas empregando 29.000 homens. Por outro lado, as grandes mineradoras seriam 

indenizadas pelo valor fixado de US$27 milhões e o governo enfatizou que respeitaria 

plenamente a propriedade privada.

A aplicação do decreto em si era uma importante conquista do movimento de 

massas contra a direção do MNR, em que pese não terem sido atendidas 

plenamente suas reivindicações originais. Para atender parte dos interesses dos 

mineiros o decreto previa o controle operário da produção com direito de veto. Dois 

dos sete diretores da COMIBOL seriam nomeados pela FSTMB com direito de veto, 

criando um poder independente dos sindicatos no interior das minas. Outra
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contra baixos salários258. No entanto, os

1952 a 1956, o número de empregados nas minas nacionalizadas cresceu de 29.000 

para 36.000 operários, muitos destes 

anteriores257 . Para Robert Alexander,

foram perseguidos políticos dos regimes 

trabalhadores estavam diminuindo a
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concessão foi permitir a instituição do controle operário mas de forma individual e 

sem nomeação coletiva como propunham os sindicatos. Essa pequena mudança 

tirou um importante meio de controle das mãos dos operários. Mais do que isto, o 

controle operário individual permitiu uma rápida burocratização do sindicalismo.

June Nash destacou que a nacionalização, por outro lado, fortaleceu a 

solidariedade interna dos mineiros. Antes da nacionalização existia um antagonismo 

entre os grupos de trabalho mineiros que foi superado. Com a nacionalização, 

acompanhando uma tendência das décadas passadas, a solidariedade até então 

restrita aos pequenos grupos estendeu-se a toda a mina, e os líderes procuraram 

expandi-la para o conjunto da classe operária. O principal fator que ajudou nessa 

mudança foram os contratos de trabalho, que passaram a ser abertos e controlados 

diretamente pelos operários256 .

A conjuntura da economia, baixas cotações de preços internacionais, pressões 

boicotes das grandes corporações nacionalizadas, não favoreceu 

desenvolvimento da mineração nacionalizada. Geralmente os insucessos foram 

atribuídos ao fato das empresas terem sido nacionalizadas e da grande ingerência e 

poder dos sindicatos no seu interior. Outra fonte de críticas atribuiu ao número de 

trabalhadores contratados os motivos das dificuldades económicas da COMIBOL. De

256 Cf., June NASH, "The Devil in Bolívia's nationalized tin mines".
257 Ricardo GODOY , "Technical and economic efficiency of peasants miners in Bolívia", p. 106.
258 R. ALEXANDER, La revolución nacional boliviana, pp. 108-110.
259 J. DUNKERLEY, op cit, pp. 62-65.

produção de propósito em protesto 

problemas da mineração nacionalizada foram de outra natureza. O preço 

internacional do estanho por exemplo, tendeu a baixa desde 1952 até 1961. Num 

período de grande inflação que se seguiu à revolução, os salários dos mineiros foi 

reduzido em 42,5% entre 1950 e 1955. Mesmo com o aumento do número de 

funcionários, os custos com pessoal da COMIBOL caíram de 38% para 35% entre 1952 

e 1958. Os custos por operário foram de US$85 mensais em 1952 e baixaram para 

US$42 em 1956. Apesar de todas as condições de deterioração do trabalho, falta de 

investimentos e esgotamento das minas, a produção por trabalhador aumentou de 3, 

91 toneladas em 1952 para 4, 5 em 1956259.

Além dessas dificuldades conjunturais da economia internacional e nacional, a 

COMIBOL foi também vitimada pelos desvios burocráticos do regime, os



260 R. ALEXANDER, op cit, pp. 116-118.
261 Cf., Guillermo LORA, ”La clase obrera después de 1952".
262 Robert VANDYCK, "Le mouvement ouvrier bolivien et la revolution nationale", p. 86.
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favorecimentos pessoais e a corrupção. O governo dos EUA também manteve 

pressão constante para que a Bolívia saldasse as indenizações. A importação de 

novos equipamentos esteve sempre condicionada ao pagamento das indenizações. 

Os EUA, que eram o principal comprador de minérios bolivianos, só firmaram um novo 

contrato com a COMIBOL em 10 de julho de 1953, depois de acertado o montante 

das indenizações a serem pagas aos antigos proprietários260 . Por outro lado o governo 

se recusou a diversificar a exportação para outros países, por exemplo os países do 

bloco comunista foram deixados de lado, o que certamente diminuiria o peso das 

pressões norte-americanas. Além disso, o MNR, no seu projeto de diversificar a 

economia, desviou recursos da mineração para a indústria petrolífera e outras 

atividades económicas em detrimento de sua própria modernização técnica, o que 

trouxe efeitos negativos rapidamente.

As questões políticas e económicas envolvidas na nacionalização das foram 

motivo de críticas de vários autores. Um dos mais ácidos críticos da nacionalização, 

Guillermo Lora afirmou que seu fracasso posterior se deveu ao fato de que ela foi 

isolada do conjunto da economia e contou apenas com o controle individual e não 

coletivo da produção, o que teria favorecido a corrupção do movimento operário261. 

Robert Vandyck criticou o despreparo do regime para realizar a nacionalização, que 

teria sido muito mais um elemento de reapropriação popular que um instrumento de 

desenvolvimento económico. Ao regime faltaria organização, formação técnica e 

económica. Os sindicatos, a massa popular e os dirigentes estariam despreparados262. 

Rene Zavaleta destacou que a nacionalização teve um sentido exatamente contrário 

ao que aparentava:

“A nacionalização das minas significou a expropriação de quase todo o capital 

estrangeiro investido naquele momento no país. Mas o imperialismo, que seguia de 

muito perto os fatos da Bolívia, não tardou em impor indenizações excessivas e, atém 

disso, manteve o controle dos setores chaves da mineração, impedindo a instalação 

das fundições , monopolizando o transporte, etc. (...) tudo resultou num grande 

negócio para os velhos donos das minas"263.

Do ponto de vista político porém, a nacionalização das grandes minas deu um 

novo fôlego e autoridade política ao MNR e abriu uma nova fase para o POR e o 

movimento sindical boliviano. O efeito imediato da nacionalização foi o de fazer 

refluir o movimento de massas urbano, o que certamente facilitou a ação 

institucionalizadora do governo MNR e colocou novos obstáculos aos objetivos



socialista.
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políticos do POR de transformar a insurreição de abril numa revolução operária e

263 Rene Zavaleta MERCADO,"Considerações gerais sobre a história da Bolívia", p. 46.
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3.2 - A reforma agrária e o movimento camponês

A reforma agrária boliviana foi uma consequência direta da mobilização em 

massa dos camponeses. O grau e profundidade da mobilização ameaçou a própria 

estabilidade do regime de governo do MNR, isso porque as organizações que 

inicialmente surgiam do movimento no campo estavam em geral sob controle ou 

influência política do POR, apoiavam-se e se relacionavam com as jornadas urbanas 

de abril de 1952 e mantinham vínculos com as estruturas da COB. Esta dinâmica

chocava-se com a política reacionária do governo, que aliás não podia oferecer de 

fato uma proposta coerente em relação a situação no campo que significasse uma 

ampla distribuição de terras.

Não houve uma ação deliberada do governo do MNR em favor da 

mobilização camponesa e da reforma agrária. As iniciativas do governo foram 

resposta a um processo já em andamento e tiveram o objetivo de conter e limitar o 

movimento. As incoerências e ambiguidades do MNR em relação à questão agrária 

eram patentes desde sua fundação em 1942 e pouco haviam se modificado dez 

anos depois. Segundo James Malloy, os setores majoritários e mais conservadores do 

MNR, compostos em grande parte de pequenos e médios proprietários, foram desde 

a década de 40 extremamente receosos a qualquer contato com as massas 

camponesas, em relação às quais sempre mantiveram profundo terror. Isso explica os 

poucos contatos do MNR com o movimento camponês durante a década de 1940 e 

princípios de 1952264. Podemos confirmar esse diagnóstico revendo o "Programa de 

Princípios de Ação do MNR" .aprovado em 1942 e ratificado em 1946, que assinalava 

vagamente a necessidade de modificações legais para o trabalhador rural e um 

programa de colonização, sem mencionar a reforma agrária:

"Exigimos que uma Lei regulamente o trabalho do camponês, de acordo com 

as peculiaridades de cada região sem modificar os costumes impostos peto meio 

geográfico, mos garantindo a saúde e as necessidades do trabalhador boliviano. 

Exigimos que toda obra de colonização tenha em vista fazer de todo boliviano, 

homem ou mulher, proprietário de terras (...) Exigimos o estudo sobre bases científicas, 

do problema agrário indígena com vistas a incorporar à vida nacional os milhões de

264 James MALLOY, op cit, pp. 215-216.



265 "Programa y Princípios de Acción del MNR".
266 Silvia R. CUSICANQUI, "Apuntes para una historia de las luchas campesinas en Bolívia", pp. 173-174.
267 James KHOL, "Peasant and revolution in Bolivia: april-9-1952, august-2-1953: a study in micro-history", pp. 239- 
248.
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camponeses marginalizados dela, e a conseguir uma organização adequada na 

economia agrícola para obfer o máximo rendimenfo11265.

Para Silvia Rivera as propostas do MNR antes de 1952, limitavam-se a medidas 

modernizantes, mantinham uma visão preconceituosa em relação ao índio 

camponês, sendo uma demonstração da grande identidade de pontos de vista do 

partido com a velha oligarquia266 . Segundo James Khol, outro crítico do MNR, este 

partido de fato negligenciou a participação camponesa de sua estratégia 

revolucionária. Suas posições em relação à reforma agrária na verdade refletiam as 

atitudes e valores de classe média das lideranças nacionais do partido, que 

enfatizavam a estabilidade, a moderação e o respeito a propriedade privada267 .

Depois de abril 1952, a base social no interior do MNR foi sendo 

progressiva mente modificada. A pressão do movimento de massas ganhou 

relevância, as posições originais do partido tornaram-se difíceis de se manter. Uma 

massa crescente de camponeses e sindicalistas do movimento operário ganharam 

espaço e poder político de decisão no interior do MNR. Essa somatória de forças e 

visões políticas divergentes no seu interior levou o governo a um impasse, 

parficularmente em relação à questão agrária, que só foi parcialmente solucionado 

pela derrota da direita “emenerrista” no golpe de 6 de janeiro de 1953. Esse fato teve 

uma grande importância, pois é a partir deste momento que o MNR começa a 

esboçar uma resposta mais decisiva e coesa em relação à questão agrária.

A derrota dos setores da direita do MNR em janeiro de 1953, foi interpretada 

por muitos setores de massa radicalizados como uma demonstração das 

possibilidades do seu movimento e como mais uma derrota da oligarquia latifundiário. 

Expunha aos dirigentes do MNR a necessidade de elaborar uma resposta concreta e 

coerente frente a direção que tomavam as ocupações camponesas. A contradição 

entre o MNR e o movimento revolucionário, que começou a reverter entre os mineiros 

depois da nacionalização das minas, continuou a se aprofundar no campo ao longo 

do ano de 1953. Na verdade, havia um choque entre dois movimentos contraditórios, 

pois quando o MNR percebeu a brecha revolucionária camponesa fora do seu 

controle e sendo impulsionada pelo POR, começou a reelaborar suas posições, 

empurrado pelas mobilizações. A resposta do governo se realizava, todavia, dentro 

das mesmas idéias matrizes elaboradas pelo MNR na década de 1940, agora 

envolvidas de uma roupagem populista. Assim, podemos dizer que o MNR só assumiu
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de fato a reforma agrária quando a ala conservadora perdeu terreno, eliminando um 

contrapeso às pressões da esquerda268 . Dessa forma, para o MNR a questão agrária 

foi utilizada como forma de se constituir uma sólida base de apoio social ao governo 

entre os camponeses, para enfrentar a ameaça da oligarquia contra-revolucionária 

por um lado e, por outro, a radicalização promovida principalmente pelo POR.

O recuo e estabilização nos centros urbanos e no movimento operário, o 

adiamento do congresso de fundação da COB para 1954, deu uma pequena 

margem de manobras para o comando dirigente do MNR enfrentar os setores 

radicalizados influenciados pelo POR que incendiavam o campo. A influência do POR 

na COB, embora em declínio, não pôde assim ser canalizada para uma aliança com 

o movimento camponês que crescia. Havia um descompasso entre esses dois 

movimentos - o operário e o camponês - que facilitou a ação do MNR. Mesmo assim, 

como já assinalamos anteriormente, é importante notar que o movimento camponês 

era mais organizado onde existiam sindicatos operários fortes, o que demonstrava 

uma íntima relação entre eles e o papel ativador do movimento operário em 

relação ao campnês. Esse fenômeno foi particularmente marcante na região de 

Cochabamba.

268 Cristobal KAY, "EI desarollo del capitalismo agrario y la formación de una burguesia agraria en Bolívia, Peru y 
Chile*', p. 1287 e 1318.
269 Eric WOLF, "Revoluções sociais no campo", p.123.

O que caracterizava esta região era a existência de um campesinato médio, 

conhecidos como "piqueros”, e que rivalizavam com os grandes proprietários no 

abastecimento das regiões mineiras. Como assinalou Eric Wolf são estes estratos os 

mais vulneráveis às mudanças económicas e paradoxalmente as influências do 

proletáriado emergente . O camponês médio em geral permanece no campo e 

envia seus filhos para trabalhar na cidade. Assim sua família mantém vínculos no 

campo e na cidade. Por isso ele se contitui num veículo que propaga as idéias 

políticas da cidade269 . A rebelião camponesa em Cochabamba foi mais uma 

comprovação desta tese.

A entrada em cena de milhares de camponeses despertou terror na 

população urbana. Alguns relatos, embora estereotipados, demonstravam o terror 

com que os camponeses eram recebidos nas cidades. Em novembro de 1952 o jornal 

EI Diário registrava a visita de um representante do ministério de assuntos camponeses: 

“Quando reconheceram o automóvel da prefeitura, os camponeses 

dispararam suas armas de fogo e o grave bramar de milhares de pututus feriu os ares 

com presságios funestos (...) O prefeito reuniu os líderes principais e lhes pediu num



camponesa:

270 Citado por J. DUNKERLEY, op cit, p. 70.
271 EI Diário, 3 de ferereiro de 1953
272 Los Tiempos, Cochabamba, 23 de abril de 1953.

permite localizar precisamente a relação que se estabelecia neste momento o MNR 

com o movimento camponês indígena. Os manifestantes se dirigiram à cidade para 

libertar seus dirigentes, ligados ao POR, que haviam sido presos:

"Os subvertores da ordem faziam soar seus putufus anunciando franca 

beligerância. Desde os balcões da prefeifura falou a senhora Rosa Guillen, desfocado 

dirigente do MNR. Em quíchua, pediu serenidade e a nomeação de parlamentares 

poro solucionar o conflito. Os indígenas não aceitaram nenhuma proposição 

(...) Quando os indígenas se mostraram mois belicosos, os militantes do MNR tomaram 

suas armas e imediatamente cercaram a praça. Nesse momento, agentes civis 

borrifaram a praça com pós de gases lacrimogéneos)...) ’271.

O índio camponês, pronto para a violência é contraposto à capacidade do 

MNR em recobrar a serenidade e a ordem. A violência só partia do MNR após a 

provocação dos indígenas. O camponês se sentia um intruso na cidade, um inimigo 

que provocava o medo do saque, das violações, da subversão. O MNR é o 

contraponto desse estado de coisas. De alguma forma, este pequeno relato revela 

todo o distanciamento do MNR em relação ao mundo camponês.

O jornal Los Tiempos de Cochabamba publicava em 23 de abril de 1953 um 

documento da Federação Rural de Cochabamba, demonstrando o estado de ânimo 

que se apossava dos grandes proprietários:

“Vivemos momentos de terror e verdadeira incerteza nos campos. A famosa 

sindicatização camponesa está trazendo junto uma onda de saques e atropelos, em 

muitos casos colocando em perigo o vida de proprietários e administradores. Para 

sustentar esta asseveração basta ter a imprensa diária de qualquer departamento. Os 

proprietários e administradores estão entregues a sua própria sorte, totatmente 

indefesos e sem respaldo de autoridade alguma nem legislação na qual se 

amparar"272.

O jornal do POR procurava expor a contraposição, as reivindicações do 

camponês, demonstrar sua total identidade, reforçar a chamada beligerância
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discurso em quíchua que depusessem sua atitude beligerante, que em seguida ele 

atenderia suas reclamações"270.

No final de janeiro de 1953, um novo incidente ocorreu também em

Cochabamba. O relato além de esclarecer o clima de terror vivido nas cidades,



A relação do POR com os camponeses era provavelmente muito próxima, uma 

relação direta, senão os ácidos discursos doutrinários do POR não teriam mobilizado 

milhares de homens por tantos meses contra o MNR. No entanto demonstra-se que 

era uma relação política frágil, que não consolidava vínculos profundos.

Uma resolução política do POR de fevereiro de 1953 comprova que a 

capacidade própria de mobilização do movimento camponês suplantava as 

orientações do partido e escapava de seu controle:

“A ocupação da terra é válida, justa desde o ponto de vista dos servos e atual. 

Esta medida vêm se realizando graças ao poderoso impulso espontâneo das massas e 

por cima de toda a direção política, tsto é o que tem ocorrido em Pojo, Torotoro, Ctiza 

e em algumas regiões do departamento de La Paz. O POR tem participado na 

iniciação destas medidas revolucionárias que concordam totalmente com seu
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“Numerosas células poristas camponesas e de várias localidades do país, 

especialmente dos departamentos de Chuquisaca, Potosí, La Paz e Cochabamba 

têm feito chegar a ‘Lucha Obrera', suas denúncias no sentido de que numerosos 

fazendeiros parcelam suas terras e pressionam os indígenas para que as comprem. 

Desesperado esforço paro salvar o iminente naufrágio! (...) Deixemos claramente 

estabelecido que os camponeses não comprarão as terras, simplesmente as tomarão 

com as suas mãos(.. .)273.

Mas qual era a relação do POR com esses camponeses? Há poucas 

referências para se recuperar esse elo. Embora o POR houvesse realmente 

estabelecido uma relação com os camponeses e provavelmente constituíra células 

partidárias no campo, a identificação com as propostas do partido parecem não ter 

se aprofundado muito, é o que podemos aferir do relato de um dos dirigentes do POR 

à época, que queixava-se da relação difusa dos camponeses com o partido:

“Neste período se opera uma afluência massiva de camponeses às fileiras do 

partido, colocando-se o problema de se essa massa humana, que cumpria 

estritamente as instruções emanadas da direção, mas certamente não compreendia 

ao alcances do programo frotskista em sua integridade, podia ser considerada ou 

não como militante (...) se chegou a conclusão de que a avalanche camponesa era 

um fenômeno puromente ocasional e que o grosso dos homens do campo não 

deviam ser considerados estritamente militantes'274.

273 "Los hacendados parcelan sus tierras", Lucha Obrera, 39, maio de 1953.
274 G. LORÃ, Contribuición a la historia política de Bolivia,t.2,pp. 246-247.
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programa. Portanto seus militantes estão chamados a ocupar o posto de vanguarda 

que lhes corresponde"275

Apoiando-se nestas fragilidades do POR, o MNR pôde utilizar um conjunto de 

estratégias para fechar a brecha revolucionária camponesa que ameaçava rasgar a 

frágil estabilidade governamental estabelecida. O governo se serviu do seu prestígio 

para ganhar tempo, atrasar decisões, prometer terra aos camponeses e remeter a 

decisão a uma comissão de especialistas. Como primeira medida criou-se uma 

comissão técnica encarregada ao mesmo tempo de elaborar um projeto de reforma 

agrária e envolver e desarmar os partidos políticos adversários. Criada em janeiro de 

1953, a comissão de reforma agrária contava não só com membros da esquerda do 

MNR, mas também com o dirigente do PIR Arturo Urquidi Morales, defensor de um 

desenvolvimento capitalista no campo276 e o dirigente do POR Ernesto Ayala 

Mercado. Como na questão da nacionalização das minas, procurava-se 

contemporizar os ânimos mais revolucionários através de concessões parciais via 

negociações. A formação da comissão cumpria um objetivo político importante de 

assinalar uma tomada de posição do governo que permitia ao MNR acalmar os 

ânimos da pequena burguesia urbana e de parte dos proprietários rurais ameaçados. 

Além disso, criava uma expectativa de resolução pacífica e legal para a reforma 

agrária que fortaleceria e legalizaria uma ação estatal contra as ações insurrecionais 

promovidas pelo POR. O fato do POR ter indicado um de seus membros para a 

comissão certamente auxiliou a estratégia governamental.

As divergências e debates que se desenvolviam no interior do POR, dificultando 

e mesmo paralisando suas atividades, auxiliaram o MNR no sentido de anular a 

capacidade de mobilização do movimento camponês. A participação do POR na 

Comissão de Reforma Agrária criada pelo governo no mesmo momento em que o 

partido liderava a Confederação Camponesa de Cochabamba era o melhor 

exemplo da situação vivida pelo partido. Ao que parece a derrota da direita do MNR 

em janeiro, reforçou no interior do POR posições que defendiam uma maior 

colaboração e mesmo um apoio crítico ao governo do MNR em contraposição 

àqueles que defendiam uma ação mais independente do partido.

Embora possa parecer contraditória, a participação do POR na comissão tinha 

relação com as posições adotadas meses atrás pelo 9o congresso do partido, no 

sentido de se aproximar e fortalecer a ala esquerda do MNR no governo. Embora

e o

275 "EI POR llama a las massas campesinas a luchar organizadamente por la conquista de las tierras", Comité Central 
do POR, 18 de fevereiro de 1953.
276 Arturo Urquidi, "La reforma agraria en Bolivia", é um bom exemplo das idéais do autor em relação à reforma 
agrária, onde afirma que além de ter acabado com o latifúndio feudal e a servidão, a preservação do latifúndio 
capitalista ou empresa agrícola foi positiva para o desenvolvimento económico do país.
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POR llama a las massas campesinas a luchar organizadamente por la conquista de las tierras",18 de fevereiro
Pierre SCALI, op cit, p. 30
Idem,p.32.
J. KHOL,op cit, p. 248.
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criticando a formação de uma comissão técnica para resolver a questão da reforma 

agrária porque " a resposta ao problema não a darão as comissões de técnicos ou de 

amigos dos círculos governamentais - interessados em salvar pelo menos parte do 

tatifundismo - essa resposta será dado pelas próprias massas camponesas através de 

sua ação revolucionária (...) A reação burguesa e latifundiário tem maiores 

possibilidades de impor seus interesses às comissões governamentais. Este 

documento, mesmo explicitamente condenando a via institucional para se resolver o 

problema agrário, concluía aderindo à estratégia construída pelo MNR para controlar 

o movimento camponês: "em vista do caráter deliberativo da dita comissão e por 

estar o margem do manejo político estatal, o POR se é convidado a integrar a dita 

comissão, delegará um de seus membros para este trabalho, com o objetivo de fazer 

conhecer seus próprios pontos de vista e assinalar a roto revolucionária dos 

camponeseS277 .

A notícia da formação da comissão técnica de reforma agrária foi seguida 

também de uma série de ações visando "pacificar o campo". Os ataques ao POR 

ganharam grande violência no decurso do ano de 1953. Os fazendeiros tentaram 

apresentar as ocupações como atos de banditismo e pilhagem e responsabilizar o 

POR, apresentado geralmente como um agente comunista estrangeiro que era 

necessário combater sem tréguas278. Politicamente para o governo era necessário 

derrotar, abafar o movimento camponês radicalizado, destruir os baluartes políticos 

que o POR sustentava no campo, empregando todos os meios possíveis. Dessa forma, 

ajudados pela polícia, formaram-se bandos armados que empreenderam uma série 

de expedições punitivas aos camponeses revolucionários, esforçando-se por quebrar 

as principais lideranças. Multiplicaram-se prisões de dirigentes e militantes do POR, 

incêndio de sindicatos para aterrorizar e conter a mobilização camponesa. A 

participação dos comandos do MNR foi fundamental junto com o apoio local de 

autoridades governamentais do partido279 . Além de prender os “agitadores" da 

reforma agrária, geralmente militantes do POR, o MNR chegou a criar uma polícia 

rural para restabelecer a ordem280.

277 *E1 1 
de 1953. 
278 
279 
280
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Tivemos a oportunidade de abordar anteriormente o caráter independente do 

surgimento das organizações sindicais camponesas. Esse movimento era expressão de 

uma correlata independência política e organizativa que tornava-se perigosa e 

intolerável para o governo, que também acompanhava a crescente influência do 

POR. Esses fatores explicam porque o sindicalismo camponês independente foi 

sistematicamente combatido e anulado pelo governo do MNR.

A participação e incorporação das organizações camponesas nas instituições 

estatais, deu-se num momento de consolidação burguesa da revolução, de sua 

reaproximação com o imperialismo norte-americano. Essa conjuntura terminou por 

burocratizar as relações entre os sindicatos camponeses e mineiros com o estado 

subordinado ao grande capital estrangeiro. É importante destacar no entanto, que 

discordamos da opinião de vários autores sobre o caráter estatal e dirigido que 

constituiu o conjunto dos sindicatos. Conforme já abordamos anteriormente, esta 

posição atribui um papel ativo e destacado ao MNR na organização e a reforma no 

campo que não condizem com a realidade dos fatos, as declarações e a trajetória 

histórica do MNR na década de 1940. Em segundo lugar, ignora a diversidade da 

realidade social e económica no campo e os ritmos diferenciados da mobilização 

política no interior do próprio movimento indígena camponês. Em terceiro lugar, 

reforça uma visão da passividade do indígena camponês desmentida pelos fatos. 

Discordamos por outro lado, também daqueles que afirmam que o movimento 

camponês surgiu espontaneamente. A realidade política, económica e social era de 

tal forma diversificada que permitiu a consolidação de diversas versões e teorias com 

alto grau de parcialidade e subjetividade.

É interessante notar que a maioria dos autores que destacaram o papel ativo 

do MNR nesse processo, o relacionaram com a passividade do indígena e do 

movimento camponês. Um assessor do ministério de “Assuntos Campesinos” descrevia 

em 1954 os sindicatos camponeses praticamente como apêndices do seu ministério, 

como órgãos passivos de aplicação das políticas governamentais, o que o levou a 

dizer que “na Bolívia a revolução começou de cima, durante sua gestão e nas fases 

iniciais, os camponeses não participaram d eia como um setor ativo e organizado"™ . 

Da mesma forma J. Pierre Lavaud afirma que o MNR pôde criar uma relação 

clientelista com os camponeses utilizando e se beneficiando de sua passividade. O 

MNR utilizar-se-ia do espectro do retorno dos patrões ou de uma violenta campanha 

anticomunista para ganhar e manter a simpatia do camponês. Este apoio seria no

281 Edmundo FLORES, "Un afio de reforma agraria en Bolívia", p. 247 e 261.



292 J. P. LAVAUD, "La Mobilization Politique du paysannat bolivien", pp. 639-640.
283 Dwight B. HEATH, "The aymara indians and Bolívia's revolutions", pp. 34-35.
284 "Proyeto de resolución sobre la cuestión agraria", POR, junho de 1953.
285 "Resolución de la COB", 22 de julio de 1953.
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entanto muito volúvel. Existiria na verdade uma dependência afetiva, troca, 

passividade resignada que não se caracterizam como adesão ao MNR: "o camponês 

é organizado como sustentáculo do regime ao mesmo tempo que depende do 

regime”. Progressivamente o movimento sindical camponês teria se tornado um meio 

de ascensão social e os sindicatos tornam-se instituições a serviço do governo, se 

afastaram das bases e passam a responder apenas às demandas oficiais282 . Outro 

autor vai mais longe nesta relação e afirma que "para se começar o sindicato, dava- 

se terra ao camponês, o sindicato teria assumido uma função equivalente a de 

patrão feudal, principalmente na região de maioria aymara283 . Na verdade os 

primeiros sindicatos ou organizações de massa camponesas surgiram a partir da 

influência política do movimento operário e mesmo assim, apenas nas regiões em 

que as características económicas e sociais, em que as relações sociais capitalistas 

assim o permitiram.

Os debates em torno da reforma agrária ganharam grande importância no 

interior da COB. Três projetos de resolução foram apresentados: o do MNR, o do PCB e 

o do POR. A resolução apresentada pelo POR reafirmava as posições originais do 

partido: caracterizar os limites estreitos da comissão técnica de reforma agrária e 

afirmar a necessidade de uma resposta política e revolucionária para o problema, a 

necessidade de nacionalização sem indenizações, confisco das fazendas da igreja e 

usufruto pelas organizações camponesas como forma de expandir progressiva mente 

a exploração coletiva, respeito à pequena propriedade na perspectiva de sua 

centralização por critérios cooperativistas, confisco das médias e grandes 

propriedades e reintegração das comunidades indígenas usurpadas284. A resolução 

porista era marcada por enunciados doutrinários e pela ausência de um ponto 

fundamental: não havia qualquer menção ou referência à participação do POR na 

comissão de reforma agrária.

As posições mais conservadoras defendidas pelo MNR e PCB, defendiam uma 

reforma bem limitada, com entrega de pequenas parcelas, prioridade à colonização 

e respeito absoluto às indenizações dos expropriados. Estas propostas perderam 

influência nos meses iniciais de 1953. O projeto final aprovado pela COB285, a rigor 

incorporava praticamente o conjunto das posições do POR, com exceção à 

referência sobre a necessidade de se defender a média propriedade e a 

condenação explícita aos saques e destruições nas ocupações. Do ponto de vista
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político mais amplo, a resolução final revelava a grande audiência das posições do 

POR no interior da COB e o grau de mobilização em que se situavam as ocupações. 

As resoluções são nitidamente contrárias às orientações do governo em vários pontos:

“A COB, frente ao problema da reforma agrária, define sua posições nos 

seguintes pontos: a) Declarar o domínio originário do Estado sobre o terra; b) 

Nacionalização da terra sem indenização, petas vias da reversão, confisco e 

expropriação; c) Entrega da terra às organizações camponesas (...); i) A reforma 

agrária deverá tender ao agrupamento dos pequenos produtores em cooperativas; j) 

Reversão das terras das ex-comunidades, reconhecendo o direito dos colonos de 

incorporar-se na comunidade na qualidade de comunários (...); m) Os órgãos 

executores da Reforma Agrária, terão intervenção operário-camponesa, sendo em 

último termo os executores em cada tugar, os sindicatos camponeses (...) "286.

Embora o POR tenha conseguido uma inegável vitória política ao lograr 

aprovar praticamente na íntegra sua posição relativa à reforma, a comissão técnica 

seguiu seus trabalhos apartada do movimento de massas e, contraditoriamente, com 

a colaboração de um dirigente do POR. Conforme o próprio partido previu, a 

comissão servia para legitimar propostas muito aquém das reivindicações e da 

dinâmica do movimento social. Por isso é ainda mais relevante o fato de que nem a 

resolução original apresentada pelo POR na COB, nem a resolução final da COB, 

fizessem qualquer menção aos trabalhos da comissão técnica de reforma agrária, 

órgão que de fato conduzia e centrava todas as atenções em relação ao tema. A 

comissão criada pela cúpula do MNR atingira seu objetivo de desviar as possibilidades 

de centralização e unificação do movimento do campo com os sindicatos operários 

contra o governo. Gerava uma expectativa crescente de resolução da questão 

agrária, ganhando legitimidade política para desarmar a oposição que partia 

principalmente do POR. Nesse sentido, as formulações doutrinárias da resolução do 

POR eram a melhor demonstração de sua impotência para retirar o movimento 

camponês da dinâmica burocrática e estatal em que era envolvido crescentemente 

pelo governo.

O decreto lei de reforma agrária foi finalmente assinado em 2 de agosto de 

1953 num grande ato político em Ucurena - região de Cochabamba, centro nervoso 

dos grandes conflitos camponeses. Seus objetivos básicos eram sinteticamente os 

seguintes: dar terras aos camponeses que possuíam pouca ou nenhuma através da 

expropriação dos latifúndios, repor as terras das comunidades usurpadas, assegurar a

286 Idem.
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cultivo e planificação governamental poderiam fazer avançar a

Agrário, em geral também composto de elementos improvisados. O passo seguinte 

eram as Chefaturas Departamentais de Reforma Agrária, o Conselho Nacional de 

Reforma Agrária e o Ministério de Assuntos Camponeses. Criava-se um trâmite 

interminável, permeado por relações pessoais e de favorecimentos, que tornavam 

todo o processo parcial e facilmente instrumentalizável politicamente288. A lei 

tornava-se, de fato, empecilho a uma ação de larga e profunda escala, e permitia a 

criação de toda uma rede de manipulações e favores em torno do processo de 

reforma. Esses mecanismos criaram instrumentos que terminaram por facilitar a 

cooptação das organizações e lideranças camponesas.

O projeto final elaborado pela Comissão de Reforma Agrária representou uma 

vitória política fundamental para o MNR. Seu conteúdo consagrou uma visão de 

desenvolvimentismo capitalista, que incentivava a grande empresa agrícola e 

reconhecia através das indenizações aos grandes proprietários e o pleno direito de 

propriedade. A reforma atingia assim dois objetivos básicos do MNR: do ponto de vista 

económico dar uma base racional para o desenvolvimento económico agrário, e do 

ponto de vista político converter o camponês em base social defensora do novo 

regime289. A legislação embora previsse a pequena e média propriedades, ignorou a 

propriedade coletiva e comunal dos índios, o que tornou o minifiundismo uma 

tendência e um obstáculo ao avanço da economia no campo290 .

Contraditoriamente ao que esperava o governo, o efeito imediato da 

decretação da reforma em agosto de 1953 foi o aumento das ocupações. Os
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abolição da "pongueaje”, aumentar a produtividade e ajudas técnicas, proteger 

recursos naturais e promover a imigração para o Oriente. A lei estabelecia ainda uma 

lista de salvaguardas e limites que a tornaram vulnerável a uma série de 

manipulações, permitindo que pressões aos funcionários ou relações e influências 

políticas a desviassem de seus objetivos originais. O decreto ainda criava 3 órgãos 

distintos de execução, com poucos recursos e complexos e morosos procedimentos 

burocráticos que tornaram os processos de expropriação extrema mente lentos ao 

longo dos anos287 . Se uma comunidade reivindicasse uma área para expropriação, 

deveria se dirigir a uma Junta Rural, composta em geral por militantes nomeados pelo 

MNR. Essa Junta deveria realizar uma audiência com o proprietário e os camponeses 

e levantar dados, caso não houvesse acordo, o caso deveria ser remetido ao Juizado

11843683
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diversificados. Nenhum dos objetivos originais estabelecidos pelo projeto de reforma 

agrária de 1953 foram atingidos plenamente. Nas regiões de grande parcelamento 

de propriedades houve uma grande queda da produção, porém no Oriente, em 

Santa Cruz, a médio prazo estabeleceram-se grandes empresas agrícolas rentáveis. 

Concordamos com James Khol, para quem o decreto de reforma agrária tinha mais 

um caráter político reacionário que um progressivismo económico, pois objetivava 

impedir que ocorresse uma distribuição massiva de terra292 . Esse é o mesmo sentido 

da crítica de Guillermo Lora, para quem a essência da Lei de reforma agrária foi 

impedir um impulso revolucionário do proletariado, sob a forma de uma reforma de
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refinamentos legais estavam distantes da ansiedade presente no movimento de 

massas no campo. Nos meses seguintes o POR apoiou e insuflou estas tendências. No 

entanto, embora a formação de sindicatos tenha se ampliado, pressões institucionais 

e políticas se multiplicaram sobre o movimento no campo. O governo dos EUA liberou 

importantes recursos como distribuição de alimentos, ferramentas, equipamentos, que 

funcionaram como moeda de troca de apoio político. O exército também foi 

rearticulado nesse mesmo momento, treinado pelo EUA, para agir somente em apoio 

técnico no campo, mas na verdade sua tarefa era se contrapor às milícias armadas

291 Silvia R. CUSICANQUI, "Apuntes para una historia de las luchas campesinas en Bolivia" , pp.
292 James KHOL, "Peasant revolution in Bolivia - april 9 - 1952 - august 2 - 1953", p. 248

camponesas.

O movimento camponês foi rapidamente envolvido numa nova dinâmica, 

com ações cada vez mais dispersas, movidas por localismos e regionalismos, o que 

facilitou sua cooptação e manipulação pelos processos burocráticos de reforma no 

interior das instâncias estatais. O movimento rapidamente assumiu uma dinâmica de 

lutas pessoais e rivalidades entre frações internas do MNR, despolitização de suas 

ações, tornando-se joguete das lutas no interior do estado. Nesse processo o POR não 

ficou imune e importantes dirigentes do partido terminaram incorporados nas teias 

estatais. Este é o caso do dirigente porista mais destacado no campo, Jose Rojas, que 

depois de dirigir a importante federação camponesa de Cochabamba, foi aliciado 

através de concessões pessoais para o aparelho de estado e tornou-se em seguida 

um submisso funcionário291. Outro dirigente nacional do POR, Ernesto Ayala Mercado, 

que havia representado o partido na comissão que elaborou a lei de reforma agrária, 

terminou nas fileiras partidárias do MNR meses depois juntamente com numerosos e 

importantes militantes.

Os resultados económicos da lei de reforma foram
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tipo liberal conduzida para frear uma camada de pequenos proprietários e proteger 

os grandes interesses latifundiários293 .

Embora as críticas ao processo de reforma agrária boliviano possuam vários 

matizes, grande parte dos autores reforçam essas caracterizações e destacam que a 

instrumentalização política da massa camponesa indígena prevaleceu sobre os 

objetivos económicos previstos. D. Heath observou que vários dos objetivos da 

reforma foram prejudicados pela manipulação política da lei, como favorecimentos 

aos simpatizantes e militantes do MNR na distribuição de terras. Os projetos de 

colonização da região de Santa Cruz foram objetivados para aliviar a pressão 

demográfica e reivindicativa nas grandes concentrações do altiplano e não no 

sentido de criar um novo pólo que desenvolvesse a economia. O ultra-fracionamento 

da terra em algumas regiões, falta de incentivos e tecnologia, isolamento social e 

económico da maioria dos camponeses levou a uma situação de produção em 

pequena escala e pouco produtiva. Nesse sentido, mesmo os objetivos de 

desenvolvimento capitalista do campo não foram atingidos294 . Susan Eckstein 

destaca que as pressões e relações envolvidas no processo de reforma agrária 

tiveram uma dimensão política bem ampla. O projeto final de reforma agrária 

combinou pressões nacionais e internacionais sobre o MNR. Dessa forma, a reforma 

desacelerou na mesma medida em que cresceram as pressões dos EUA, 

beneficiando aliados políticos do MNR e aprofundando as desigualdades na terra295.

No entanto, nem todos os autores descreveram e destacaram negativamente 

a reforma. Um estudo de D. Heath, C. Buechler e C. Erasmus afirma que " a revolução 

de 1952 foi a base de uma profunda revolução social. O poder da elite latifundiário foi 

completamente destruído e resultou em imediatas e profundas modificações. Um 

dos pontos positivos da reforma agrária teria sido dar cidadania ao índio e incorporá- 

lo ao mercado capitalista296 . O mesmo ponto de vista é defendido por D. Heath em 

outro estudo, no qual analisando as mudanças produzidas pela revolução entre os 

índios aymara, afirma que o desaparecimento do índio e o surgimento do cidadão 

camponês teria permitido uma importante conscientização política. O paternalismo 

teria sido quebrado e os sindicatos passavam a funcionar como instituições 

democráticas e independentes para as reivindicações dos camponeses297 . Não 

podemos concordar com essas opiniões. Contrariando estas conclusões, um estudo 

microregional realizado por José Havet após 1970 na província de Belisário Boeto, na
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região sudoeste do país, analisando as mudanças provocadas pela reforma agrária e 

os efeitos do regionalismo e personalismo, constatou que embora a oligarquia local 

tivesse sido destruída, a distribuição de terra foi realizada sem qualquer participação 

democrática dos camponeses298 .

Na verdade a reforma agrária boliviana, do ponto de vista da ampliação da 

participação da população camponesa-indígena, da constituição de instituições e 

práticas democráticas, foi um processo regressivo e não positivo. A antiga estrutura 

paternalista com traços feudais era substituída por uma nova e sofisticada estrutura 

clientelista ligada ao MNR. Através do “Ministério de Assuntos Campesinos” 

organizavam-se novos sindicatos, autorizavam-se ocupações de terras. Como 

descreveu Silvia Rivera, um novo conceito, de cidadania liberal, foi imposto ao índio 

camponês, ignorando sua identidade étnica, destruindo sua organização comunal, 

obrigando-o a adotar a identidade da elite dominante. Mesmo os vestígios de 

organização social e prática política presentes na comunidade indígena foram 

solapados pela reforma de 1953299. Isso nos permite compreender plenamente 

porque o POR foi tão perseguido. Suas propostas caminhavam no sentido contrário, 

ou seja, aprofundaram as características de auto-organização e gestão democrática 

do movimento camponês.

238 In: Jose HAVET, "The diffusion of power: rural elite in Bolivian Province", pp. 1-156.
255 Silvia Rivera CUSICANQUI, "Liberal democracy and Ayllu democracy in Bolivia: the case os northern Potosi", p.
116.
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3.3 -A IV Internacional e o 10° congresso do POR

O fato do POR ser uma das mais importantes seções da IV Internacional jogou o 

partido, em pleno processo revolucionário boliviano, no centro da luta fracionai 

desenvolvida no seio da organização mundial. Queremos examinar em que medida 

os debates desenvolvidos em nível mundial se inter-relacionaram com a atuação do

300 Resolução do VIIIo congresso do PCI, julho de 1952 (citado por J.Jacgues-Marie, Os quinze primeiros anos da IV
Internacional, p. 152.)

POR na revolução boliviana.

Após a realização do 3o congresso mundial da IV Internacional em 1951, a 

maioria da seção francesa realizou seu congresso em julho de 1952. Neste congresso, 

foi contestada a tática internacional aprovada no 3o congresso mundial, que 

orientava os militantes a realizarem o “entrismo” nos Partidos Comunistas. A seção 

francesa colocava-se de frente contra os dirigentes da Internacional: “Mós 

declaramos que a IV Internacional é nossa internacional; nós defenderemos nossa 

internacional contra todos os seus inimigos declarados ou camuflados300 A maioria 

da seção francesa - o PCI Partido Comunista Internacionalista - foi em seguida, 

excluída da Internacional sem direito a expressar suas divergências para as outras 

seções nacionais.

A resistência da seção francesa encontra inicialmente grandes dificuldades 

para se propagar para outros países. De fato, embora a IV Internacional existisse 

formalmente como organização mundial nesse momento, na realidade os grupos e 

partidos nacionais se desenvolviam e atuavam de forma quase independente. As 

comunicações e os contatos entre os diferentes países era muito precária e distante. 

No entanto, particularmente a partir de 1952, quando tornou-se aberta a ruptura, 

todos os grupos e partidos foram gradativamente atingidos e impactados. O 

funcionamento formal e quase artificial da Internacional foi substituído por ríspidas 

discussões, formação de frações e a fragmentação de praticamente todos os grupos 

e partidos que a compunham. Os debates e divergências, até então restritos a 

pequenos círculos, passaram a ter dimensão mundial. Na Bolívia, os sinais e 

repercussões mais evidentes surgiram no 9o congresso do POR, em setembro de 1952, 

como já destacamos anteriormente.

Uma resolução de novembro de 1952 do XII Pleno da Internacional, já sem a 

presença dos dissidentes franceses, reproduziu uma versão triunfalista e artificial sobre 

o papel do POR boliviano na revolução de abril, que estava muito distante da
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realidade: "O POR participou a fundo na insurreição de abrit, evitando isolar-se das 

amplas massas polarizadas na ação peto MNR. Sua política tem procurado então, 

continuar evitando isolar-se das massas sobre as quais o MNR exerce sempre uma 

forte influência, e sobretudo, não isolar-se da base da ata esquerda daquele

Da mesma forma como a IV Internacional deveria atuar como força de reserva 

auxiliar no conflito mundial entre EUA e URSS, que significava o "entrismo sui generis" 

nos Partidos Comunistas europeus, na Bolívia o POR deveria evitar uma hostilização 

direta ao MNR: "Esta dupla preocupação se concretizou no apoio crítico acordado 

ao governo do MNR, acompanhado de uma atividade diretamente entre as massas 

para que estas exerçam e reforcem sua pressão Esta aproximação abriria a 

possibilidade de um governo comum com um de seus setores:

" Outra alternativa que pode se apresentar e da qual naturalmente é preciso 

compreender toda a importância e explorá-la a fundo, é ver-se consumar uma 

ruptura entre a direito e a esquerda do MNR, ou seja, conseguindo esta última 

conquistar a maioria do MNR, seja separando-se deta e constituindo-se em partido 

distinto. Em todos os dois casos, o POR poderá encarar o possibilidade de um governo 

operário camponês formado pela coalizão dos dois partidos”30'.

Estas orientações internacionais ao POR boliviano, de certa forma, já 

reforçavam as resoluções aprovadas pela 9a. Conferência do POR realizada no mês 

de setembro de 1952. Até esse momento, ao que parece, não se configurava 

nenhuma resistência da seção boliviana às orientações da nova estratégia política 

criada por Michel Pablo.

No entanto, em outros países os dissidentes se organizavam. Em 23 de 

novembro de 1953 as seções chinesa, suíça, inglesa e norte-americana juntaram-se 

ao grupo francês e organizaram o Comité Internacional pela IV Internacional. 

Classificando as teses elaboradas por Michel Pablo como revisionistas, o Comité 

Internacional se propunha a reconstruir a IV Internacional que estaria sendo destruída 

pelo “pablismo”302. Por seu lado, Michel Pablo e seus partidários exigiam total respeito 

e disciplina às resoluções e teses aprovadas como condição para participação no 4o 

congresso mundial da IV Internacional previsto, para julho de 1954. Estava 

consumada a cisão mundial. Na Bolívia, embora estas divergências tivessem 

começado a afetar diretamente a atividade do partido, não se consumou um 

alinhamento automático com as alas divergentes em nível internacional. Somente

301 Resolução do XIIo Pleno do Comité Executivo da IV Internacional, novembro de 1952.
302 Jean-Jacques MARIE,O Trotskismo, p. 97.



O 10° congresso do POR

As orientações e propostas políticas aprovadas desde o 9o Congresso do POR 

em setembro de 1952, ganhavam contornos cada vez mais fortes e dramáticos, 

impactados pela pressão da própria luta política nacional e, também em nível 

internacional, pela crise pela qual passava a IV Internacional. O 10° Congresso do 

POR teve por isso, uma repercussão e um impacto marcante sobre o futuro próximo 

do partido e, podemos dizer, do próprio desenrolar da revolução boliviana.

Os debates porém não teriam sentido se abstraídos das pressões sociais, 

políticas e económicas que se abatiam sobre seus militantes. James Dunkerley 

descreveu esse momento com clareza:

“Desde princípios de 1953, os militantes poristas foram o alvo dos ataques 

governamentais e de prisões periódicos por ‘subversão comunista’; tanto César como 

Guittermo Lora, permaneceram um ano no cadeia. Este partido também enfrentou os 

efeitos de sua debilidade orgonizativa, a quai contribuiu paro que muitos de seus 

simpatizantes se unissem ao MNR, em tugar de permanecer próximo a um grupo 

reduzido e doutrinário, cuja influência era decrescente e pouco podia oferecer na 

formo de recursos concretos em comparação com um partido governante que 

parecia estar na vanguarda do movimento revolucionário, sem que importasse quão 

híbrido fosse sua ideologia. Atém disso, o POR ficou particularmente afetado petas 

complexas cisões que se deram na IVInternacional'303.

O 10° congresso realizou-se em 10 de junho de 1953, sob o pano de fundo 

dessa difícil situação. O documento aprovado neste congresso seria motivo de 

grande polêmica nos anos seguintes, particularmente as posições que diziam respeito 

à caracterização do governo MNR e as propostas que deveriam ser trabalhadas pelo 

POR no período seguinte. O documento iniciava realizando um balanço do primeiro 

momento da revolução e da participação do partido: "Teria sido um equívoco lançar 

no primeiro momento do vitória da insurreição a consigna de derrubada do governo 

MNR, encabeçado por Victor Paz Estenssoro e que contava com apoio eufórico do 

COB através dos ministros operários”.
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durante o 10° congresso do POR é que a crise da IV Internacional viria a repercutir 

com maior intensidade na atividade do partido.

303 J. DUNKERLEY, op cit, p. 77.
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O correto a assinalar deveria ser "ajudar os explorados e oprimidos a 

convencer-se de que o governo nacionalista não tinha capacidade nem vontade 

política para cumprir as aspirações mais profundas dos trabalhadores e camponeses 

(...) tudo isso só poderia ser conseguido mobilizando os massas sob propostas precisas 

que exigissem e impusessem ao governo do MNR o cumprimento dos mencionados 

objetivo^'304. Tratava-se dessa forma de pressionar o MNR a cumprir suas propostas. 

Essa avaliação e linha de ação do POR terminava por reforçar a credibilidade 

política do MNR frente às massas mobilizadas e afastava as possibilidades do POR 

consolidar-se como vanguarda do movimento revolucionário.

Quando confrontamos globalmente as teses do 10° congresso do POR com as 

perspectivas assinaladas pelo 3o Congresso Mundial da IV Internacional em 1951, que 

assinalava um período de crescentes conflitos políticos mundiais e a possibilidade de 

rápida transformação das seções nacionais em grandes partidos de massa, não 

notamos grandes divergências. A cisão da Internacional ocorrera exafamente em 

torno destes debates. De fato, bem ao contrário do que assinalaram os dissidentes 

franceses em 1952, a tese do 10° congresso do POR reafirmava as posições 

defendidas por Michel Pablo em relação a situação política internacional e ao papel 

da URSS. A identidade de idéias com a maioria da IV Internacional era muito grande 

neste momento:

304 "Etapa actual de la revolución y tareas del Partido Obrero Revolucionário (Tesis Política)", Décima Conferencia 
Nacional,junho de 1953.
305 idem

"Os preparativos da terceira guerra mundial já têm permitido que os revoluções 

coloniais se desencadeiem umas oiros das outras e inaugurem o cicio de 

emancipação dos povos coloniais. Este fator internacional, ao debilitar o campo 

imperialista, fortalece as posições ganhas pelo revolução boliviano (...) Em que pese a 

existência da burocracia soviética e o papel contra-revolucionário dos quadros 

dirigentes dos partidos comunistas, o bloco soviético ao tutor contra o imperialismo, 

contribui para criar condições favoráveis para a emancipação dos países 

dependentes do jugo imperialista. Tais são os razões que nos permitem afirmar que 

estão dados os a oportunidade mais propícia para que a Bolívia destrua as cadeias 

que o submergem no barbárie''305. A ação do bloco soviético, que estaria se 

mobilizando contra o imperialismo norte-aemricano e não desenvolvendo uma 

política de coexistência pacífica, seria dessa forma um ponto de apoio para o 

aprofundamento da própria revolução boliviana.

Dessa maneira, não podemos relacionar como supúnhamos inicialmente, 

diretamente as divergências políticas que surgiram no 10° congresso do POR em 1953



"O POR apoiará a aia esquerda em sua luta contra a direita, a ajudará a 

orientar-se ideologicamente, a pressionará para que avance para posições mais 

radicais e paralelamente mobilizará as bases movimentistaspara que exijam à direção 

esquerdista adotar o programa da revolução proletária (...) O predomínio total deste 

setor modificará profundamente a natureza do MNR e permitirá que se aproxime de 

grande maneira do POR. Só em tais condições se pode faiar de um governo POR- 

MNR"307 . Ou seja, uma das perspectivas com que trabalhava o POR era de que a 

radicalização da esquerda do MNR poderia modificar as perspectivas da revolução e 

o POR poderia auxiliar nesse sentido.

Por outro lado e contraditoriamente, as teses avaliavam também que a 

revolução passava por um período de refluxo e depressão. A classe operária estava 

desmobilizada, situação que se aprofundava pela burocratização da COB e dos 

sindicatos, sob um quase absoluto controle do MNR. As possibilidades do POR assumir 

o poder dependeriam então da velocidade com que as massas fariam a experiência 

com os limites do MNR e se voltariam para o POR:

306 idem.
307 idem.
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com as divergências e a divisão da IV Internacional um ano antes. Os dirigentes do 

POR nesse momento, praticamente reproduziam os documentos da Internacional e 

provavelmente estavam isolados ou sem ter a noção exata da dimensão dos 

conteúdos dos debates que se desenvolviam em outras seções. Por outro lado, não 

podemos negar que a maior aproximação da Internacional influiu diretamente no 

desenvolvimento de futuras divergências.

Efetivamente a tese possuía duas posições contraditórias que não se 

expressavam claramente mas teriam consequências futuras. Uma perspectiva 

assinalava a possibilidade de uma ruptura progressiva do governo MNR:

“(...)Também se entende o governo operário camponês como o momento 

curto, transitório para a ditadura do proletariado. Esta última variante, no momento 

atuai do processo político boliviano poderia concrefizar-se num governo transitório, de 

curta duração, formado não exclusivamente por nosso partido - inclusive sem ele -(...) 

Poderia dar-se no caso de uma ruptura entre o esquerda e a direita do MNR, devido à 

evolução para posições revolucionárias do primeira”306.

Esta perspectiva, praticamente reproduzindo os documentos do congresso da 

Internacional de 1951, mantinha uma ambiguidade em relação ao governo MNR e 

uma grande expectativa em relação à ala esquerda deste partido, liderada por Juan 

Lechín:



308 idem.
309 Carta de Michel Pablo a um amigo, Paris, 15 de março de 1954.
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"...Para o POR, antes que a conquista imediata do poder está à frente a tarefa 

de conquistar as massas, de arrancá-las do controle do MNR, de educá-las nos 

combates cotidianos (...) Os progressos de diferenciação política que se têm 

operado, por importante que se considere, não são suficientes para que o POR possa 

dizer que controla efetivamente o grosso das massas"308.

A tese dessa maneira, assinalava duas perspectivas: 1. A possibilidade do POR 

auxiliar a constituição de um perfil revolucionário que ajudasse a esquerda do MNR a 

provocar uma ruptura com o setor de direita do MNR, o que abriria a possibilidade de 

um governo comum dos dois partidos em prazos não muito longos; 2. Reconhecer 

que o POR era um partido minoritário, que vivia numa situação desfavorável, e que 

era preciso trabalhar para fortalecer o partido no sentido de hegemonizar o 

movimento de massas contra o MNR. Ou seja, o POR não era um partido pronto e 

construído que pudesse imediatamente lutar pelo poder contra o MNR.

Entretanto, a direção Internacional comandada por Michel Pablo e em plena 

luta fracionai contra os dissidentes da seção francesa, relacionou precipitadamente 

essas divergências locais sobre as perspectivas da conjuntura boliviana, com as 

posições dos dissidentes franceses e norte-americanos. O Biro Latino Americano da 

Internacional, abriu fogo contra as teses do 10° congresso do POR e as acusou de 

"capitulacionistas" por não apresentarem uma perspectiva de 

imediata luta pelo poder. Como já assinalamos, a maioria da IV Internacional 

trabalhava com a perspectiva próxima de uma terceira guerra mundial que 

polarizaria URSS contra os EUA, abririndo a possibilidade de revoluções e guerras civis 

em todo o planeta, e era nesse contexto que a revolução boliviana era vista. Assim, os 

dirigentes da Internacional não concordavam com a avaliação de que se passava 

por um momento de refluxo da revolução, que era incoerente com a avaliação da 

conjuntura internacional favorável, muito menos nas limitações do POR. Invocando a 

disciplina e as resoluções do último congresso mundial, foi exigida sem sucesso a 

substituição do documento político aprovado pelo 10° congresso do POR. Uma carta 

de Pablo relacionava as teses defendidas por Guillermo Lora e Edwin Moller, com os 

dissidentes na IV Internacional: "É muito possível que este último [Lora], impulsionado 

por Connon [dirigente da seção norte-americana] haja decidido de todas os 

maneiras dividir a seção e que manobre para cumprir suas más intenções da melhor 

maneira possível. Por esta razão vocês devem ter a atitude de extrema firmeza com 

ele e uma preparação do conjunto do partido para esta eventualidade™.

“derrotistas” e



162
A pressão internacional fez com que Michel Pablo convencesse nos meses 

seguintes a maioria do comité central do POR de suas posições, isolando Guillermo 

Lora e Edwin Moller que insistiam em manter as teses originais do partido aprovadas 

no último congresso. Em março de 1954, a reunião da direção do POR já diretamente 

sob controle dos partidários de Michel Pablo, decidiu afastar os dirigentes adversários, 

Guillermo Lora e Edwin Moller, sob o pretexto de desrespeitarem a disciplina do 

partido. Uma linguagem acre e sectária surgiu como expressão da tensão vivida neste 

momento:

“A conduta de Escobar[Lora] e Sérgio[Moller] no BP [Biro Político] querendo 

impor viotentamente sua política de Frente de Esquerda, sem prévia discussão pelo 

partido e justamente nos momentos em que se realiza a discussão prévia à Xta. 

Conferência Nacional e o 4o Congresso Mundial (...) pelas calúnias que ambos os 

camaradas têm manifestado nas bases do partido em La Paz contra os membros da 

maioria, levando a uma situação desagregodora do partido. Por tudo isto o Comité 

Central resolve afastar estes camaradas do partido até a próxima conferência, 

convocada para abril, que será a que resolverá em definitivo, já que todas estas 

atitudes constituem, a juízo do Pleno, uma verdadeira sabotagem ao partido. O Pleno 

considera assim mesmo, que estas atitudes sabotadoras encobrem um verdadeiro 

fundo político, de concepções políticas contrárias à atuai perspectiva do partido e da 

Internacional"310.

Considere-se no entanto que o grupo de Lora e Moller, embora alimentasse 

divergências com os dirigentes da Internacional, não se alinhara diretamente com a 

cisão comandada pela seção francesa. Como analisamos acima, os documentos 

aprovados no 10° congresso do POR e defendidos por Lora e Moller, embora não se 

chocassem diretamente com as principais posições dos dirigentes da IV Internacional 

comandados por Michel Pablo, ficavam a meio caminho em relação aos dissidentes. 

Reproduziam ou concordavam com as linhas gerais sobre a conjuntura internacional, 

a perspectiva próxima de uma nova guerra mundial e o lugar progressivo que 

ocuparia a URSS nesses conflitos. O Comité Internacional que agrupou as seções 

dissidentes tinha outras posições e propostas em relação à conjuntura internacional, e 

acusara Michel Pablo de contornar as dificuldades e fraquezas da Internacional com 

proclamações políticas artificiais como já analisamos anteriormente. Isso permite 

entender porque na mesma reunião de março em que Lora e Moller foram afastados, 

eles tivessem apresentado uma proposta para que o POR não se solidarizasse com 

nenhum dos dois grupos em que se dividira a IV Internacional e trabalhasse pela sua

310 "Resolución del Pleno del CC del POR", março de 1954.
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reunificação. De fato, esta proposta comprovava mais uma vez que não havia 

relação direta, mas indireta, entre as divergências do 10° congresso do POR e a cisão 

de 1952 na IV Internacional. Provavelmente por sustentar estas posições, Lora pôde 

participar, representando seu grupo, do 4o congresso mundial em julho de 1954, ao 

contrário dos dissidentes do Comité Internacional, liderados pela seção francesa. 

Guillermo Lora ficou visivelmente decepcionado com os resultados do congresso, no 

qual ele depositara grandes esperanças: “Contra tudo o que podia esperar-se, o 

congresso não discutiu a crise boliviana, como havia anunciado Pabto em uma de 

suas cartas, pareceu inclusive não interessar a e/e 's//.

Ao mesmo tempo, as divergências políticas tomaram a forma de frações 

internas no interior do POR. Embora este processo estivesse inicialmente relacionado 

especificamente a divergências em relação à situação da conjuntura nacional 

boliviana, foi pouco a pouco adquirindo uma dimensão maior. Guillermo Lora e 

Edwin Moller reorganizaram seus partidários em torno do jornal “Masas” para 

defender a manutenção das avaliações do 10° congresso do partido sob o nome de 

Fração Operária Leninista (FOL-POR). Reafirmando suas posições o grupo dizia:

“(...) com referência ao MNR somos um partido minoritário, ainda que as 

circunstâncias se apresentem a cada dia mais favoráveis para mudar este estado de 

coisas. Partindo desta realidade, estamos obrigados, antes de tudo, a realizar os 

trabalhos que nos permitam arrastar as massas atrás de nós. Se não queremos ser 

envolvidos petos acontecimentos, temos que descobrir a ponte que nos permita 

penetrar no seio das massas para conquistá-tas. Os planos de tomar o poder às costas 

das massas são putchismo (...) Quando nos dizem que as massas têm que capturar o 

poder sem o partido, como marxistas temos que perguntar: que partido político 

tomará em suas mãos esta tarefa? Os capitutadores sustentam que a ala esquerda do 

MNR, depois de dar-se um programa e uma direção nacional, cumprirá tat função”3'2.

O grupo aparentemente condenava qualquer tática que levantasse 

esperanças sobre as possibilidades revolucionárias do MNR, mas na verdade a leitura 

atenta das teses do 10° congresso revelaram posições contraditórias. Como 

alternativa a fração propunha que o POR procurasse formar uma “Frente de 

Esquerdas" com a chamada esquerda do MNR e outros setores sindicais como forma 

de progressiva mente tirar as massas do controle do MNR e dessa forma ir 

fortalecendo o POR como alternativa. Para o grupo, avaliar que era possível a 

tomada imediata do poder contornando as fraquezas e a construção e

“Masas”

e a
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fortalecimento do POR, ignorando a ampla hegemonia que desfrutava o MNR, 

significava renunciar e negar ao POR o papel dirigente na revolução e simplesmente 

eleger a esquerda do MNR como partido ou grupo substituto. Na realidade as duas 

alas tinham um ponto em comum sobre a necessidade de se apoiar na ala esquerda 

do MNR e pressioná-la para posições políticas mais radicais. No entanto, para o grupo 

de Lora e Moller, se o POR não se reforçasse e, se não desenvolvesse um trabalho 

comum e mais lento inclusive com a esquerda do MNR, corria-se o risco de construir 

um governo da esquerda do MNR sem o POR. Assim, embora a FOL-POR se movesse 

de maneira independente das polêmicas internacionais, quando se recusou a ignorar 

a necessidade de se construir o POR, quando se recusou a ver na esquerda do MNR 

um substituto imediato que aceleraria a tomada do poder, entrou em choque com os 

eixos centrais que moviam o grupo de Michel Pablo. A constituição da FOL-POR sob a 

liderança de Guillermo Lora e Edwin Moller, provocou um alinhamento no interior do 

partido de outro grupo com propostas divergentes.

Dessa forma, a maioria da direção do partido, liderada por Hugo Gonzáles 

Moscoso e Victor Villegas, alinhando-se com a direção da IV Internacional, formou a 

Fração Proletária Internacionalista (FPI-POR) em oposição as teses aprovadas no 10° 

congresso. O grupo avaliava que havia grandes possibilidades de ruptura do governo 

MNR e o POR deveria passar imediatamente a lutar pelo poder. Assim, seria errado 

falar de depressão do movimento revolucionário; contrariamente, as massas estariam 

conservando toda a sua vitalidade de empuxo e marchavam velozmente para o 

poder. Em consequência, a proposta de governo operário-camponês deveria 

transformar-se em palavra de ordem agitativa, pois seria realizada de imediato. O 

POR deveria se colocar à frente desta luta, apoiando-se principalmente pelo caráter 

"soviético" que estaria assumindo a COB, mas principalmente nas possibilidades que 

uma colaboração estreita com a esquerda do MNR colocava. Na verdade o grupo 

contornava as dificuldades e debilidades do POR com a perspectiva de tomada 

imediata do poder. Se o POR era minoritário, tratava-se de dar à esquerda do MNR o 

caráter revolucionário que lhe faltava. Reproduzia-se assim na Bolívia o mesmo 

raciocínio que movia as resoluções do 3o congresso mundial da IV Internacional. O 

grupo de Gonzáles conseguiu convencer a aglutinar a maioria do partido e ficou 

com o controle do periódico oficial do POR "Lucha Obrera”.
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3.4-A burocratização da COB

Já assinalamos anteriormente os grandes traços que deram origem à COB em 

1952. Podemos dizer que a COB foi a criação política que mais expressou as 

características da revolução boliviana. Se a revolução não criara nenhuma nova 

instituição política, pelo contrário buscava sua legitimidade no passado, a COB foi a 

verdadeira criação da revolução. Mas carregava a experiência e as limitações do 

passado do movimento sindical e era agora submetida às pressões e limites da nova 

situação. Nos seus melhores momentos iniciais, quando vigorava plenamente sua 

independência em relação ao estado e uma organização democrática, o POR viveu 

seus melhores momentos à frente da central sindical. Porém, com a nacionalização 

das minas e a crescente ação do governo norte-americano, a COB passou por 

grandes transformações. Examinaremos alguns detalhes deste processo no qual o 

POR esteve envolvido diretamente, procurando esclarecer em que medida o partido 

interagiu com a COB.

As características do movimento sindical boliviano, politizado e radicalizado, 

contraditoriamente, facilitaram sua incorporação ao aparelho de estado e o seu 

controle político pela cúpula pequeno burguesa do MNR. Isto se deu de várias 

formas: integração ao movimento difuso e multiclassista do partido governante, 

burocratização através de relações clientelistas, distribuição de favores e corrupção 

generalizada, perseguição sistemática aos adversários políticos. Guillermo Lora 

descreve a fundação da COB como trazendo no seu bojo a contradição da 

revolução. A COB teria assumido inicialmente traços de Soviete ao incorporar as 

reivindicações e o poder da nação oprimida, o que teria o objetivo de expressar uma 

desconfiança dos operários no governo MNR. Vivia-se um momento de dualidade de 

poderes no qual a consolidação do co-governo tinha o objetivo de anular a 

independência da COB313.

O fenômeno que denominamos como burocratização, que poderíamos 

caracterizar também como esfatização da COB, progrediu de forma paralela ao 

refluxo do movimento de massas, à fragmentação política e organizativa do POR e à 

crescente influência do governo norte-americano sobre as questões internas do país. 

A luta política no interior da COB foi longa e permeada de lances políticos 

contraditórios e violentos. Desde o princípio, o POR tornou-se o principal obstáculo ao 

disciplinamento político da COB, fendo por isso, suportado o peso maior das pressões

313 Cf. G. LORA, "La clase obrera después de 1952".
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políticas. A sobrevivência e atuação com grande desenvoltura que tivera o POR no 

interior da COB nos seus primeiros meses, devia-se em grande parte à sua habilidade 

para se aproveitar dessas tensas relações dos sindicalistas do MNR com a cúpula 

partidária pequeno-burguesa.

Embora a cúpula do MNR contasse com grande apoio entre os principais 

dirigentes sindicais, a COB era por outro lado, utilizada pelo grupo de Lechín, ou 

esquerda do MNR, como fonte de poder político na luta interna no interior do MNR, o 

que dava um caráter inicialmente instável à relação COB-MNR. A cúpula do MNR 

teve assim que aceitar no princípio, incorporar a COB, o que a obrigou inicialmente a 

realizar concessões. Um exemplo desta situação foi dada por Juan Lechín. 

Procurando preservar sua imagem de líder operário, tentou estabelecer os limites de 

ação dos ministros operários nomeados pela COB, que mesmo ele não respeitou: 

"...nenhum dirigente, nenhu, operário, por maior que seja seu prestígio ou sua 

capacidade teórica, poderá entrar em compromissos pessoais ou formular 

declarações sem o consentimento prévio do poder executivo... ’^'4

O co-governo COB-MNR atuou no sentido contrário à independência do 

movimento operário. Antonio Garcia destacou acertadamente o fato de que o velho 

aparelho de estado da oligarquia confiava a funcionar mesmo após a revolução: "as 

forças revolucionárias distraíram seu poder na ocupação do velho aparato estatal, 

reabilitando-o com seiva nova. Neste ponto localiza-se o princípio das distorções do 

processo revolucionário". A participação do movimento sindical serviu muito mais 

para a criação de uma burocracia estatal venal e conservadora, afastando os 

elementos sociais mais dinâmicos e permitindo uma crescente participação das 

classes médias e nova burguesia nas decisões de política económica do MNR315.

O fracasso do golpe da ala direita do MNR em janeiro de 1953 terminou por 

fortalecer Paz Estenssoro e criar dificuldades para as posições oposicionistas do POR. 

Abriu-se um espaço para se atacar a ala esquerda na COB. O MNR passou a se utilizar 

abertamente do estado para controlar o movimento sindical, mas esta foi um a tarefa 

árdua, a fundação da COB era a expressão maior da independência de classe do 

proletariado. O primeiro grande obstáculo era o poder armado da COB. A existência 

de milícias armadas e controladas pelos sindicatos, contra a posição de Paz 

Estenssoro de reorganizar o exército, era sintoma das dificuldades do MNR controlar 

plenamente os operários. As milícias operárias controladas pela COB asseguravam 

um grau de independência ao movimento sindical intolerável e perigoso para o
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No entanto, ao longo do ano de 1953, a consolidação do aparelho estatal em 

mãos do MNR, aliada ao refluxo do movimento operário, modificou a correlação de 

forças no interior da central sindical. A nacionalização das minas e o controle operário 

individual, nos termos em que foram realizados, permitiram um fortalecimento dos 

setores burocráticos do movimento sindical e na COB como um todo. A forma como
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núcleo dirigente do MNR. A rearticulação do exército com apoio e orientação do 

governo dos EUA, esteve ligado diretamente à necessidade de controlar o poder das 

milícias e desarticular o perigo de radicalização socialista da revolução3'6. Depois de 

inicialmente se posicionar contrário à reorganização do exército, Lechín terminou por 

aceitá-la.

316 Jean-Pierre LAVAUD, "Pour una interpretación de 1'instabilité politique en Bolivie (1952-1980)",p. 45-49.
317 Robert VANDYCHER, op cit, pp. 94-101.
318 "Expulsion de los militantes trotskistas de la COB?", panfleto do POR, 23 de março de 1953.

se organizou a COB nos primeiros meses, terminou por facilitar a cooptação de seus 

dirigentes, que adquiriram grande participação e poder na estrutura estatal. A base 

dos sindicatos, que não tinham uma efetiva participação democrática nas instâncias 

de decisão, dificilmente poderia interferir nas tomadas de posição e 

procedimentos adotados pela cúpula da COB. A democracia era limitada, pode-se 

falar de democracia em termos de pluralidade de frações políticas aceitas no seu 

interior, mas se for adotado o critério de controle e participação da base, os 

sindicatos e a Central eram pouco democráticos e foram burocratizados com 

facilidade317. Estas características de organização da COB também diluíram e 

afastaram a pressão camponesa sobre os órgãos de decisão da Central em 1953, 

mecanismo que poderia ter funcionado como contrapeso às pressões institucionais.

O POR era visto como grande ameaça ao regime, já que controlava 

politicamente metade do comité diretor da COB. Embora grande parte das 

dificuldades do partido se devessem às suas próprias limitações políticas e 

organizativas, não podemos ignorar que o partido suportou uma sistemática 

perseguição do MNR deste princípios de 1953, que aguçaram seus problemas. Os 

incidentes foram se multiplicando e crescendo em intensidade contra o POR. Em 

março de 1953 a Federação Departamental dos Trabalhadores de La Paz ameaçou 

se desfiliar da COB caso Edwin Moller e Victor Villegas, dirigentes do POR, não fossem 

expulsos da COB318. Logo depois começou uma longa batalha para desalojar o POR 

do controle da Central Departamental de Santa Cruz, que vinha permitindo ao 

partido ter assento permanente no comité nacional da COB. A COD Santa Cruz, 

embora composta de 36 sindicatos e duas federações sindicais, foi acusada de ser 

entidade fantasma. Nos meses seguintes multiplicaram-se através de prisões, criação
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de sindicatos fantasmas e intervenção de enviados de La Paz, os mecanismos para 

destruirá maioria conquistada pelo POR. Em meados de 1953 a COD foi tomada por 

um grupo armado do MNR fazendo quatro pessoas feridas3'9.

O jornal do POR denunciava em maio de 1953 uma onda de terror que se 

abatia sobre os militantes do partido que distribuíam materiais de propaganda 

política. A corrupção sindical que tomava conta dos dirigentes sindicais ligados ao 

MNR era também abertamente propagandeada pelo POR: “os quadros dirigentes 

pequeno-burgueses têm conseguido corromper certas camadas superiores dos 

sindicatos, têm conseguido que equipes íntegras de empregados públicos se 

incrustem nas centrais operárias, têm fraudado delegações para conseguir a maioria" 

320. No final de 1953 as gráficas de La Paz foram proibidas de imprimir o jornal do POR.

No mês de dezembro de 1953 uma assembléia mineira em Llallagua recebeu 

uma proposta de prisão dos militantes poristas, que embora rejeitada32', era 

sintomática do grau de beligerância que se aprofundava contra o partido. Em 1954, 

os principais militantes e dirigentes do POR encontravam-se atrás das grades, muitos 

eram fugitivos ou atuavam já na clandestinidade. Em meados deste ano o partido 

perdia suas energias numa autofágica luta fracionai que terminaria por beneficiar o 

MNR. As memórias de Filemon Escobar, militante mineiro do POR, são testemunho das

dificuldades que enfrentou o partido nesse momento:

"Neste período (1954) o jornal do partido tinha que ser editado 

clandestinamente e era somente entregue para o operário que desconfiava do MNR. 

Eu recordo de uma assembléia gerai que resolve e vota nosso prisão. A própria 

assembléia decidiu que devíamos ser encarcerados! As massas acreditavam 

cegamente em Victor Paz Estenssoro, e tudo o que era contra o pazestenssorismo era 

contra-revolucionário. Nós estávamos incluídos dentro deste esquema (...) tínhamos 

que nadar contra a corrente?22.”

O Io congresso da COB só se realizou em outubro de 1954 e foi marcado pelo 

controle total do MNR. O atraso, já que sua fundação havia ocorrido em 1952, ligava- 

se ao propósito do governo de ter sob absoluto controle as delegações de base. 

Foram necessários ,assim, dois anos para que se eliminassem os focos de resistência e 

oposição à direção política do MNR. Ajudas e apoios financeiros aliciaram e 

conquistaram lideranças sindicais locais. Houve um processo prévio de seleção e 

exclusão de delegações que pudessem se posicionar de maneira independente ou
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até contrária ao MNR. O congresso foi composto por 310 delegados, 60 

representantes da Federação dos Mineiros, 177 dos operários fabris, 56 delegados de 

“classe média” e apenas 50 camponeses limitados por um critério especial que 

distorcia seu peso político e numérico na sociedade boliviana.

Os debates e resoluções foram marcadamente distanciados das Teses 

Pulacayo, reconhecidas até então como suporte teórico e programático 

movimento sindical boliviano. As resoluções reafirmaram a total identidade 

interesses entre a COB e o governo e descartavam qualquer polarização de classe: 

“A cota cada vez maior de Ministros Operários (ampliada para cinco), a aplicação do 

controle operário, os trabalhos co-executivos e co-legislativos da COB e os congressos 

sindicais, mostram que nossa revolução é uma revolução popular antes que 

democrático-burguesa ou proletária”.

Indo mais além, a COB é apresentada como parte da própria estrutura de 

governo: "Enquanto as classes trabalhadoras utilizam o poder para empurrar a 

revolução, enquanto os congressos operários mantiverem sua qualidade de 

Parlamentos Populares no sentido exato da palavra, não se pode apreciar como 

colaboracionismo de classes sua atual participação no poder” 323.

Juan Lechín, em quem muitos militantes e dirigentes do POR colocaram 

durante longos anos muitas esperanças, abriu o congresso procurando estabelecer 

um claro distanciamento dos partidos de esquerda e reafirmando a estratégia de 

colaboração e aliança de classes do MNR:

"Nossa revolução foi uma autêntica revolução popular e, em consequência, 

não foi nem burguesa nem proletária. Em primeiro tugar porque na Bolívia a burguesia, 

por sua insipiência e por seu oportunismo, não atuou ao tado do movimento popular; 

em segundo porque os operários não foram a única força que participou das lutas de 

abríí Seus próprios objetivos eram de corte bem mais popular que proletário e até, se 

se quer, burgueses™.

Mas o que permitiu que este congresso transcorresse sem maiores surpresas 

para o núcleo partidário dirigente foi a crise e enfraquecimento do POR. As iniciativas 

de contenção das ações revolucionárias e as perseguições sistemáticas, vindas em 

grande parte da ação consciente do núcleo dirigente do MNR em aliança com os 

EUA, afetaram profundamente o POR e sua própria capacidade de reagir a essa 

situação. O fato marcante dessa situação foi que o congresso contou ainda com o 

nutrido setor de sindicalistas egresso recentemente do POR325 e liderados por Edwin
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326 "COB, Programa ideológico y estatutos de la COB".
327 Victor Paz ESTENSSORO,""Discurso en la inauguración del Primer Congreso Nacional de Trabajadores de Bolívia", 
1954. (citado por Luiz ANTEZANA E., op cit, vol 8, pp. 2304-2305.).
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Moller, que se incorporou à ala esquerda do MNR. No entanto, em que pese todas 

estas vitórias sobre o POR, a influência política e teórica do partido fora marcante até 

recentemente sobre amplas camadas de dirigentes e militantes sindicais, o que levou 

as resoluções e discursos a terem que se delimitar quase que explicitamente em 

relação ao POR, procurando utilizar sua própria linguagem: “Tão pouco pode-se 

confundir a posição da COB com a dos epígonos de Trofski que tem capitulado ante 

o estalinismo ou se negam a reconhecer o progressivo dos movimentos nacionais de 

libertação do jugo esfrangeiro(...)326

O discurso de Victor Paz Estenssoro foi ainda mais preciso e demonstra que ele 

se dirigia a um público que já fora simpatizante ou influenciável pela esquerda:

“Aqueles que pretendem saltar etapas, fazer propostas que não coincidem 

com a realidade, assumem uma posição suicida ou são traidores da revolução (...) 

Existem grupos que sustentam a necessidade de irmos de imediato à revolução social 

e colocam a urgência da ditadura do proletariado, esta é uma proposta ilusória (...) 

Admitamos que se estabeleça a ditadura do proletariado na Bolívia, é um país 

pequeno, um país de economia dependente, que tem que colocar no estrangeiro 

suas exportações e que dependente do estrangeiro em suas importações vitais como 

são os alimentos. Quanto tempo duraria este governo de ditadura do proletariado 

em meio a governos que não têm nenhuma simpatia pela ditadura do proletariado? 

Não duraria abso/utamente nada companheiros!”327.

A biografia de Filemon Escobar ilustra novamente para nós as enormes relações 

de confiança que ligavam os operários mineiros ao governo do MNR:

"Aproveitávamos qualquer erro do MNR para agitar e 

trabalhadores que o MNR não era o seu governo. Utilizávamos as dificuldades de 

perfuração nas minas, a falta de alimentos nos armazéns, da falta de ferramentas, os 

baixos salários, para mostrar que o MNR não era um partido revolucionário, que as 

massas operárias e camponesas deveriam construir seu próprio partido, e colocar-se à 

frente do governo. Creio que esta foi a tuta político mais importante de minha vida. 

Comprovei através deta, alguns fatos fundamentais. Quando as massas confiam em 

uma direção que não é a sua, essas massas não aceitam outra direção facilmente. 

(...) Éramos na verdade uma espécie de espartanos, porque só assim podíamos 

competir com o MNR e com os outros partidos de esquerda que operavam dentro do 

movimento)...) Eu não fui eleito delegado da seção porque era militante do POR, mas 

sim porque era porte do mundo da mina, conhecia bem os contratos, levava em
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320 "Os 100 passos de Filemon Escobar",op cit, pp. 99-101.
329 "La burocracia estranguló la voluntad de las bases",Masas,dezembro de 1954.

Em dezembro de 1954 o enfraquecida fração de Guillermo Lora no POR lança 

um documento que não poupa ataques ao primeiro congresso da COB: "Como dói 

que o primeiro congresso da COB tenha se reunido no momento em que a 

degeneração do sindicalismo, por obra do governo estranho aos explorados, 

houvesse já chegado a níveis insuspeitáveis. As resoluções adotadas, as normas sobre 

a estrutura organizativa da COB, têm sido a consequência desta degeneração"329.

Edwin Moller, que rompera com Guillermo Lora para ingressar no MNR às 

vésperas do congresso, foi eleito Secretário de Organização do Comité Executivo 

Nacional da COB. Em dois anos, o partido que protagonizara os principais atos e 

documentos originários da COB, tinha sido absorvido na maioria dos seus sindicalistas 

ao aparato burocrático e estatal controlado pelo MNR. O Io congresso da COB 

inverteu completamente as tendências que se verificaram quando da sua fundação 

em 1952. De expressão do poder da classe operária, a COB em 1954 estava 

docilmente incorporada e controlada pelo MNR. O enfraquecimento do movimento 

sindical permitirá em 1956 a implantação de medidas económicas draconianas, sob 

supervisão direta do FMI e do governo norte-americano, mas em 1956, o POR era um 

partido fragmentado e enfraquecido para se beneficiar politicamente deste novo 

momento.
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frente as reivindicações dos companheiros.

movimentistd328
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3.5 - Os EUA e a recomposição burguesa do regime

330 C. F. CARDOSO e H. P. BRIGNOLI, História económica da América Latina, p. 255.
331 G. Earl SANDERS,"The quiet experience in american diplomacy - an interpretative essay on US aid to the bolivian 
revolution",pp.25-49.

A revolução de 1952 ocorria precisamente no momento em que os EUA 

estabeleciam seus mecanismos de hegemonia no pós-guerra. Isto explica as posições 

ambíguas que inicialmente os EUA afirmaram em relação à Bolívia, caracterizadas 

basicamente por ajudas económicas intercaladas por pressões políticas. Esta 

situação refletia por outro lado, um papel ainda insipiente e de consolidação das 

instituições emanadas de Breton-Woods, o que não permitia ainda um amplo e 

completo controle sobre o continente. O nosso objetivo aqui será o de examinar o 

nível e a profundidade do envolvimento do governo norte-americano na revolução 

de 52 e, principalmente, de estabelecer em que medida a atuação do POR foi 

afetada.

O governo norte-americano agiu com muita habilidade nos primeiros anos da 

revolução. Ao que parece, estava perfeitamente informado das ambiguidades do 

regime e particularmente do partido governante. Nos anos 40 a diplomacia norte- 

americana fora implacável com o MNR, visto como organização fascista, o partido foi 

obrigado a se retirar do governo Villarroel. A estratégia diplomática durante a 

revolução foi, no entanto, completamente diferenciada em virtude da nova 

conjuntura internacional. Analisando como se reconstituíram as relações dos EUA com 

a América Latina após a 2a. Guerra, Flamarion Cardoso e Brignoli destacaram que 

estas se estabeleceram através de 3 fatores básicos: 1. Os interesses políticos e 

militares da Guerra Fria, 2. Garantia de investimentos privados nos vínculos comerciais, 

3. Concessão de créditos governamentais a partir das agências (AID - Agência Inter- 

americana de Desenvolvimento) ou bancos (FMI e Banco Mundial)330 .

A pressão política e económica do governo dos EUA durante este período foi 

um dos fatores centrais e decisivos que impediu que a revolução se radicalizasse, deu 

fôlego à burguesia e neutralizou o movimento operário e os camponeses 

mobilizados. A ajuda dos EUA a partir de 1953 significava uma ruptura da posição 

tradicional do governo norte -americano em relação ao MNR. Segundo Earl 

Sanders331, a mudança da diplomacia norte-americana teria sido motivada 

basicamente pelos seguintes fatores: a existência de um centro pragmático no MNR 

liderado por Paz Estenssoro, que se apoiado, poderia se constituir num estabilizador 

político e conter a extrema esquerda que tinha possibilidades de chegar ao poder.



O caráter contraditório dos primeiros anos de governo MNR expressaram um 

equilíbrio de forças que posteriormente começou a se decidir em favor do setor 

conservador do MNR. Esse processo foi extremamente contraditório e dinâmico e se 

definiu em grande parte pelo papel exercido pelos EUA. O período revolucionário - 

particularmente de 1952 a 1956 - revelou todos os traços de uma situação que 

poderíamos caracterizar como de frágil equilíbrio. O governo MNR na verdade resistia 

sob o peso de dois pólos de pressões políticas contraditórias: a mobilização de massas 

de um lado e o governo norte-americano de outro. Desde o princípio a posição de 

Paz Estenssoro foi clara em favor de uma relação que preservasse a revolução de um 

rompimento com os EUA.

No outro pólo social, conforme já analisamos anteriormente, a pujança inicial 

da COB e do movimento sindical eram contidos pouco a pouco pelas pressões que a 

ala conservadora do MNR exercia desde o aparelho de estado, sobre os setores 

sindicalistas do partido. Os sindicatos camponeses eram incorporados como parte das 

engrenagens no ministério de Assuntos Camponeses. A desarticulação do POR neste 

mesmo período, que analisaremos com maiores detalhes à frente, correspondia e se 

relacionava com esses mesmos fatores.
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Em segundo lugar, a postura do governo MNR logo após a tomada do poder, que já 

demonstrara essa disposição ao governo norte-americano. Assim, as pressões se 

exerceram de tal forma que o governo do MNR só tinha duas opções: aceitar os 

radicais ou os EUA.

A situação da economia boliviana teve grande importância nas decisões e 

opções políticas adotadas. Particularmente a economia boliviana era altamente 

dependente em relação aos Estados Unidos em 1952. Neste ano, 66% de suas 

exportações se dirigiam aos EUA e provinham deste 41% de suas importações. Do total 

de dívida externa do país, cerca de 60% eram com os EUA. A extrema fragilidade e 

dependência da economia boliviana também podia ser atestada pelo fato de que 

97% dos produtos exportados em 1952 eram compostos de minerais, sujeitos a 

flutuações e manipulações dos mercados internacionais332. O violento processo 

inflacionário após 1952, que fora inicialmente combatido com a adoção de câmbios 

diferenciados para baratearem produtos alimentícios, terminou por incentivar uma 

rede de corrupção entre os quadros dirigentes do MNR. Mais do que isto, este período 

assistiu a uma violenta corrosão salarial e o crescimento de uma burguesia parasitária 

em torno do aparelho de estado.

332 Roberto J, PANDO, op cit, pp. 78-80.
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Um exemplo da relação estreita entre os financiamentos e seus fins políticos 

deu-se em relação à reforma agrária. Os EUA só concediam empréstimos agrícolas 

desde que fossem direcionados para a região colonizada de Santa Cruz, onde erigia- 

se uma agricultura baseada em empresas agrícolas de alta rentabilidade. Para as

333 R. W. PATCH, "Bolívia: assistência norte-americana em um quadro revolucionário",
334 Idem, p. 153.
335 Idem, p. 152.

p. 149.
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Tentando enfrentar a situação de descontrole inflacionarão, o governo 

decretou o primeiro plano de estabilização económica em maio de 1953, refletindo 

um claro alinhamento com as diretrizes norte-americanas. A sua principal medida foi 

estabelecer uma paridade fixa do peso boliviano com o dólar e congelar os salários 

depois de um pequeno aumento. As consequências mais imediatas foram o 

surgimento de um mercado paralelo nutrido pelos câmbios diferenciados e o 

encarecimento dos gêneros alimentícios. A crise económica, ao invés de ser contida, 

se generalizou. O deslocamento ideológico do regime correspondeu 

fortalecimento e rearticulação da nova burguesia que se beneficiava da crise 

económica e uma colaboração maior com as propostas dos EUA.

Uma demonstração clara das intenções e dos objetivos políticos que moviam 

as ajudas norte-americanas e do grau de comprometimento da cúpula do MNR 

foram expressas com clareza nas palavras de Richard Patch, nessa época assessor 

económico do governo norte-americano;

"...Na Bolívia, a raiz do dilema tem sido o falo de que o programa de ajuda 

económica de tipo habitual, não pode provocar o estabilidade política e económica 

num país que está atravessado peta revolução social, exceto peta desaceteração ou 

peta cessação desta revolução" (...)"de 1952 a 1956, a ajuda norte-americana foi, 

quase certamente, um instrumento capaz de manter o ata moderada do MNR no 

podei'322. Assim, "a política de ajuda dos EUA deve tornar-se flexível bastante para 

conciliar as condições de estabilidade económica com um governo moderado num 

quadro re voiucionário ’G34.

A mobilização das instituições financeiras internacionais tem também um claro 

objetivo, são manipuladas para atender interesses políticos precisos: "o auxílio do FMI 

foi procurado, pelo menos em parte, com o fito de reduzir as tensões políticas sobre o 

governo boliviano e sobre as relações boliviano-norte-americanas, dando ao 

programa de estabilização um apoio e sfatus internacional. Embora seja apolítico, o 

fundo não pode ser indiferente ao destino político do governo-membro com o qual 

está colaborando"223.
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336 Roberto J. PANDO, op cit, p. 75.
337 G.Earl SANDERS, "The quiet experience in american diplomacy - an interpretative essay on US aid to the bolivian 
revolution". As ajudas norte-americanas contaram com oposição e criticos nos EUA, que acusaram o governo de estar 
ajudando extremistas e marxistas do MNR, como por exemplo J. Fred RIPPY: "Bolivia: an exhibit of the problems of 
economic development in retarded countries".
338 Antonio GARCIA, "la reforma agraria y el desarrollo social en Bolivia", p. 346.
339 Richard W. PATCH, op cit, p. 101-154

económica do país. Pouco a pouco, cada vez mais ousadamente, com ajudas 

económicas, financiamentos, conselhos, pressões, a influência e presença norte- 

americana foi se consolidando no interior do próprio aparelho de estado boliviano.

Um documento de 1954 reproduzia o posicionamento do POR em relação à 

crescente presença do governo norte-americano no país:

“O governo movimentista de Paz Estenssoro, esquecendo totalmente sua 

fraseologia anti-ianque do passado - era demagógica e oca - orienta
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regiões do Altiplano e Vales esses recursos eram vetados336. A médio prazo essa 

orientação fez com que surgisse na região de Santa Cruz uma nova e poderosa 

burguesia agrícola que desestabilizou os tradicionais centros políticos de poder do 

país e esteve na origem do golpe militar de 1964.

A partir de 1956, com o enfraquecimento da esquerda radical, o 

FMI retomou as pressões para o governo pagar os débitos atrasados337 . Os 

empréstimos, alimentos e assistência técnica consolidaram a ala 

moderada no poder e forneceram uma base material para corromper o 

movimento social. A política económica desenvolvida pelo governo 

MNR, que inicialmente refletia as pressões do movimento revolucionário, 

foi progressivamente se liberalizando. O que inicialmente era uma 

política de estatização dos setores básicos da economia como base 

para o desenvolvimento nacional, foi sendo substituído pela liberalização 

económica, enfraquecimento do setor estatal e apoio crescente ã 

economia privada338.

Como contrapartida às ajudas económicas, o governo teve que pagar um alto 

preço. Além de indenizar todos os grandes mineradores, o governo boliviano retomou 

o pagamento de dívidas com os EUA que não eram pagas desde 1929!339 . A 

aproximação com os EUA foi complementada com a vinda de missões do FMI e a 

aplicação do Plano Eder em 1956, um conjunto de medidas de estabilização 

económica que se chocava com os interesses dos operários e camponeses, com o 

claro objetivo de fortalecer uma economia de cunho capitalista na Bolívia. Na 

verdade, à medida que o movimento revolucionário era desarticulado, as ações dos 

EUA tornaram-se mais ousadas. As ajudas económicas que inicialmente resumiam-se à 

remessa de alimentos, transformaram-se em interferência direta sobre a vida



“O enviado económico dos EUA, George Jackson Eder, atuou com pie nos 

poderes e suas memórias são talvez o documento mais humilhante que existe sobre a 

soberania da Bolívia. Atuou como um enviado da metrópole à colónia; mas isso foi 

possível não só petas urgências da situação mas também peta desmoralização do 

nacionalismo, que estava mais preocupado com a ‘destruição' da economia por 

parte dos operários do que com a penetração imperialista” 342. De fato, 1956 foi o

A reação de Lechín, a principal liderança do movimento operário foi, no 

entanto, bem diferente do POR:

“A ajuda económica oferecida peto governo dos Estados Unidos aliviará em 

grande medida nossa aflitiva situação alimentar. Naturalmente que nós haveríamos 

desejado mH vezes mais a vendo a preço justo de nosso estanho, mas, ante a atitude 

hostil dos imperialistas, ante a negativa dos monopólios de proceder à compra do 

estanho boliviano, a prazos razoáveis, temos que admitir essa ajuda e estes dotares. A 

ajuda aceita por nós não significa traição nem humilhação, nem nos obriga, nem 

nada nos impõe. Não lutamos tanto para vender depois a Bolívia”34’. Estas palavras 

revelavam todo o impasse a que era conduzida a revolução boliviana sob o impulso 

das ambiguidades, pelo menos em palavras, que moviam os líderes do MNR.

De 1952 a 1956 importantes mudanças se verificaram. A implantação do Plano 

Eder tinha um significado político importante, significava que o impulso revolucionário 

de abril de 1952 fora desvirtuado. Os delineamentos do novo plano económico 

tinham um claro viés monetarista, que privilegiava a austeridade em detrimento do 

desenvolvimento económico. A crise atingia níveis alarmantes: o custo de vida 

aumentara de 100 em 1952 para 2.270 em 1956, a emissão de dinheiro a 2.229. As 

reservas monetárias estavam perigosamente baixas. O mercado paralelo e a 

especulação desorganizavam a economia. Assim, em agosto de 1956 Paz Estenssoro 

nomeou uma Comissão de Estabilização supervisionada pelo FMI e tendo a frente o 

assessor norte-americano George Eder. Rene Zavaleta descreveu com precisão esse 

momento:
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insuspeitavelmente sua vela para a democracia norte-americana (...) O governo do 

MNR se converteu em coadjuvante dos pianos beticistas de Wall Street, que implicam 

em franco ataque aos povos que se atrevem a lutar por sua própria soberania e 

emancipação. Desta maneira, ao contribuir diretamente ao fortalecimento da frente 

imperialista, o movimentismo debilita as posições revolucionárias do governo 

boliviano”340.

340 "1954, afio de la traicion",20 de maio de 1954.
341 Citado por Lupe CAJÍAS, op cit, pp. 177-178.
342 R.Z. MERCADO, "Considerações gerais sobre a história da Bolívia (1932-1971)", p. 56.
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ano que redefiniu com maior clareza a trajetória da revolução iniciada em abril de 

1952.

O chamado plano Eder era um verdadeiro ataque à economia popular e se 

beneficiava de um movimento sindical ainda entorpecido: previa o corte de 40% dos 

gastos governamentais, cortes de subsídios e controle de preços da cesta básica, 

aumento de impostos, congelamento de salários por um ano. Assim, através da 

comissão, os EUA adquiriam controle administrativo direto sobre a economia do 

país343 . Em 1961, o Plano Triangular será de uma ousadia muito maior, refletindo já a 

plena consolidação e recomposição das instituições imperialistas no país344 .

O refluxo revolucionário prosseguia. Em 1956 o governo promulgou um novo 

Código do Petróleo que, depois de 15 anos de controle estatal, reabria a exploração 

para empresas estrangeiras. Além de significar uma clara reorientação das propostas 

originais defendidas pelo MNR, era reflexo direto das pressões norte-americanas que 

ganhavam força e se aproveitavam da delicada situação financeira do país. 

Rapidamente, grandes empresas petrolíferas norte-americanas dividiam o território 

boliviano345. Socialmente esse conjunto de medidas criava uma estrutura material 

para uma recomposição sob novas bases, da burguesia e pequena burguesia. Por 

outro lado, a classe operária, era enfraquecida e desorganizada economicamente.

O governo norte-americano foi particularmente ativo em influir diretamente na 

reconstituição do exército bolivianoA reorganização do exército em contraposição às 

milícias operárias e camponesas organizadas pela COB, foi um complemento para 

permitir que o governo retomasse seu poder de coerção. A pressão e colaboração 

dos EUA nesse sentido foram decisivas, permitindo uma rápida ativação dos 

quartéis346 . Para tornar menos traumática a presença militar, ao exército foram dadas 

“missões cívicas" como o auxílio à construção de estradas, implantação de colónias 

camponesas e outras atividades que a médio prazo atuaram na despolitização e 

cooptação de grande parte do movimento camponês em favor dos setores militares.

Todas essas iniciativas, nitidamente conservadoras em relação 

delineamentos iniciais da revolução, só foram possíveis pelo decidido compromisso 

da direção do MNR em desbaratar o setor revolucionário através de uma firme 

aliança com o governo dos EUA. A retórica anticomunista da cúpula do MNR 

encaixava-se nos delineamentos da Guerra Fria então em plena vigência e 

consolidação. A autoridade e a imagem revolucionária que desfrutava o MNR entre a

3,3 J. DUNKERLEY,op cit, pp. 83-86.
3,1 F. G. ARGANARÁS, "Bolivia's Transiormist Revolution", pp. 54-55.
3,5 R. ALEXANDER, La revolución nacional boliviana, pp. 172-180.
346 J. V. KOHL, "National revolution to revolution of restoration: arms and factional politcs in Bolivia", pp. 3-30.
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população boliviana, reforçada pelas pesadas ajudas financeiras dos EUA, a rede de 

corrupção e clientelismo que rapidamente tomou conta dos dirigentes sindicais e 

camponeses, fecharam as portas do poder para a esquerda revolucionária.

A pressão política e económica norte-americana foi decisiva para derrotar a 

revolução, para anular suas perspectivas socialistas e revolucionárias e desarticular o 

POR. Podemos dizer, dessa maneira, que foram processos paralelos. Também 

podemos afirmar que sem a colaboração da cúpula dirigente do MNR, que contava 

com um real e poderoso apoio de massas, a pressão dos EUA não teria os resultados 

que teve.
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3.6 - A fragmentação do POR (1954-1956)

Em 30 de abril de 1954 reunia-se o 1 Io Congresso do POR em La Paz. As duas 

frações acordaram em dividir igualmente a direção do partido e trabalhar pela sua 

unidade. Era evidentemente uma solução artificial que procurava transferir para o 

congresso mundial marcado para julho a resolução das divergências. De fato, as 

divergências não tinham a mesma dimensão que dividia a Internacional, embora 

seus elementos, como já destacamos, estivessem presentes. O enfraquecimento do 

partido ocorria de forma paralela à consolidação do governo MNR. O governo 

conseguira controlar a rebelião camponesa e eliminava os últimos focos de 

resistência do POR nos sindicatos e na COB em 1954. Ao adiar o debate e a resolução 

das divergências no 1 Io congresso do partido, os militantes e dirigentes que sofriam 

mais direta mente as perseguições e pressões ficaram fragilizados para enfrentar as 

dificuldades e defender o POR, o que terminou por facilitar o desmembramento do 

partido.

Foi nesse período que o grupo de Guillermo Lora e Edwin Moller - a FOL-POR - 

sofreu uma divisão. Apoiados nas contradições das teses do 10° congresso e 

certamente refletindo as pressões políticas e sociais sobre o partido, o principal setor 

de sindicalistas do POR, dirigidos por Edwin Moller, chegou a conclusão de que para 

auxiliar e ajudar a radicalizar a ala esquerda do MNR, seria mais coerente ingressar no 

interior deste partido com o objetivo de fortalecer sua ala esquerda. O setor de 

sindicalistas do POR era o grupo mais próximo e em maior contato com Juan Lechín 

e, com certeza, o que mais contato teve com o processo de corrupção e 

burocratização que envolveu a COB desde 1953. No dia 11 de outubro de 1954, foi 

realizada a conferência do POR-FOL (Fração Operária Leninista) que decidiu ingressar 

no MNR. As decisões foram tomadas sem a presença de Guillermo Lora, que 

participava do 4o congresso mundial da IV Internacional.

No dia 15 de outubro os jornais noticiavam que 53 dirigentes e sindicalistas do 

POR prestaram juramento ao MNR, às vésperas do congresso de fundação da COB. 

Quando Lora retornou do exterior, afirmou imediatamente que estas posições eram 

“capitulacionistas". No entanto, não houve mais tempo de impedir que os principais 

dirigentes sindicais que permaneceram com sua fração em 1954, ingressassem no 

MNR. Esse grupo foi liderado pelo seu ex-aliado Edwin Moller, uma figura de grande 

destaque no interior da COB, e por Ernesto Ayala Mercado, que participara da



1955. Seu manifesto inaugural era na verdade um acerto de contas com o passado e 

dizia:
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Comissão de Reforma Agrária representando o partido. No discurso que marcou a 

adesão desse grupo ao MNR, Ernesto Ayala dizia:

“...conseguida a vitória nacional e democrática de abri! de 1952 sob o signo 

progressivo do MNR, compreendemos que o programa das ctasse trabalhadoras da 

Boliva era também nosso programa (...) compreendemos igualmente que esse 

governo era também nosso governo (...) Ao incorporar-nos ao MNR proclamamos 

pois, que o fazemos para consolidar, defender e aprofundar a revolução boliviana 

impedindo que ela se detenha e se corrompa'347.

No período seguinte, este grupo rapidamente se alinhou com Juan Lechín, 

reforçou sua ala no interior do MNR e tornou-se um ferrenho adversário dos 

remanescentes do POR348. No interior da COB, o grupo se apossou do jornal 

"Rebelión” e se constituiu como “Bloco Socialista Revolucionário” em Io de maio de

347 "EI absurdo radicalismo importado se refugia en la ultraizquierda boliviana",La Nación, 15 de outubro de 1954.
348 J. DUNKERLEY, op cit, pp. 77-78.
349 "Bloque Socialista Revolucionário", manifesto inaugural,1° de maio de 1955.

“Os acontecimentos emergentes do pós-guerra tem produzido a crise da IV 

Internacional)...) Junto com esta circunstância, a profundidade da revolução 

nacional tem, ao mesmo tempo, criado no interior do POR um 1903 [sic] boliviano. A 

ala corrompida e sectária forma a Fração Proletária Internacionalista dos Hugo 

Gonzátes, Victor Vittegos, Fernando Bravo, Ismael Perez e Modesto Sejas, constituída 

como simples agência do Biro pobiista de Paris. Em carreira competitiva com estes, se 

encontra “Masas” e a tendência de Guillermo Lora, cuja prédica aventureira e desleal 

leva, igualmente aos pabtistas, águas ao moinho da oposição contra-revolucionária. 

Frente a tais setores, os militantes mais sãos e capazes organizaram o Bloco Socialista 

Revolucionário, como núcleo representativo do proletariado para a defesa da 

revolução nacional (...) consequentes com as resoluções de nossa última conferência 

nacional realizada em outubro do ano passado, proclamamos nossa absoluta 

independência das frações internacionais da IV Internacional e nossa oposição aos 

grupos pabtistas e toristas do POR"349.

Em 26 de junho de 1955 este grupo realizou sua segunda conferência nacional 

e integrou-se progressivamente à ala esquerda do MNR liderada por Juan Lechín.

No entanto, mesmo com a defecção da maior parte da fração de Lora, 

formalmente o POR seguia unido, embora internamente a divisão fracionai 

permanecesse. Em fevereiro de 1955 a Fração Proletária Internacionalista, liderada 

por Hugo Gonzáles e Victor Villegas convocou o 12° congresso do POR sem a



A fragmentação do POR contraditoriamente expôs a relevância e importância 

de suas iniciativas e atividades nos primeniros anos da revolução. O partido 

funcionara neste período como um certo tipo de “usina ideológica”, o que fez com 

que muitas de suas propostas e idéias se difundissem e se diluíssem de maneira 

positiva na prática política e sindical dos operários e camponeses bolivianos. A não

O partido não esteve imune ao fortalecimento e consolidação do setor 

pragmático e conservador do MNR, nem às perseguições e ao controle estatal que se 

estabeleceu sobre o movimento sindical e camponês. O ano de 1956 não foi um 

marco histórico aleatório na história do POR e da revolução boliviana. Foi o ano em 

que o sufocamento da independência dos movimentos de massas permitiu a 

aplicação do Plano Eder sob supervisão do FMI e do governo norte-americano. Ano 

em que o POR definitivamente se fragmentou. Nesse momento já não conseguimos 

acompanhar o POR como agente político na revolução boliviana. Durante o ano de 

1955 o POR deixava de existir como unidade política e estava já fragmentado em três 

grupos distintos.

Somente entre 3 e 6 de maio de 1956 o grupo de Guillermo Lora - a FOL-POR - 

decidiu separar-se formalmente do grupo ligado a Hugo Gonzáles - que já se auto- 

proclamara POR -. A fração de Guillermo Lora se autodenominou a sua reunião 

nacional de 13° congresso do POR. Decidiram fazer uma campanha contra o estatuto 

eleitoral que preparava as eleições de 1956, lutar pelo reconhecimento do POR e 

contra o seu uso pelo grupo de González. A fração de Gonzáles por sua vez, decidiu 

participar das eleições e manteve sua avaliação de que não havia depressão do 

movimento de massas e que era necessário lutar diretamente pelo poder. A corte 

eleitoral reconheceu o POR-Gonzáles como partido com direito de participar das 

eleições. Nas eleições de 1956, o POR-Gonzáles conseguiu apenas 2.329 votos ou 0,2% 

do total. Em nível internacional o grupo de Guillermo Lora
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participação do grupo de Guillermo Lora, extremamente enfraquecido. Este grupo só 

conseguiu se rearticular e realizar seu próprio 12° congresso em outubro de 1955. 

Nenhum dos dois congressos do POR, no entanto, formalizara a divisão e seguia 

existindo nominalmente um único POR com dois jornais distintos, o "Lucha Obrera" e 

o “Masas".

o grupo de Guillermo Lora permaneceu 

independente, não se alinhou com o Comité Internacional e seguiu editando com 

regularidade o periódico “Masas". O grupo de Hugo Gonzáles consolidou-se 

finalmente como seção da IV Internacional "pablista” e seguiu editando o jornal 

“Lucha Obrera".
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existência ou enfraquecimento deste pólo socialista revoluconário abriu espaço para 

uma ampla ofensiva dos setores mais conservadores do MNR sobre o movimento de 

massas. Surgiam assim maiores dificuldades de rearticulação da própria classe 

operária em torno de ações políticas independentes. A luta política pelos destinos da 

revolução deslocou-se para o interior do próprio MNR, prolongando a subordinação 

dos setores de massa do movimento operário e camponês ao novo aparato 

hegemónico burguês que se articulava. Mas a participação do POR na revolução de 

1952 inseria um novo marco nas mobilizações políticas de massa na América Latina. 

Essa experiência demonsttrou que a classe operária adquirira iniciativa para construir 

uma fisionomia política própria, alavancando propostas socialistas que se revelaram 

com maior contundência na Revolução Cubana.
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CONCLUSÕES

novas

Procuramos examinar e estabelecer no presente trabalho a importância e 

significado da participação do POR no processo revolucionário boliviano de 1952, 

visto como parte do fenômeno mais amplo da participação operária na revolução 

no contexto da história contemporânea da América Latina.

Uma comparação da Revolução Boliviana com a Revolução Mexicana do 

começo deste século é, neste sentido, muito reveladora das mudanças provocadas 

pela consolidacao do capitalismo imperialista que vai determinar 

caracterlsticas 'as insurreições revolucionárias na América Latina. A Revolução 

Mexicana ocorreu num período ainda inicial do capitalismo monopolista imperialista, 

num contexto internacional anterior à primeira guerra e a Revolução Russa de 1917. A 

burguesia pôde avançar reivindicações de caráter nacional e contar com uma 

massiva participação camponesa. Desta maneira, ela pôde construir um estado 

relativamente sólido e exercer uma política externa independente, com maior 

expressão no período de Lázaro Cárdenas. A classe operária não participou 

ativamente das alianças e distensões do bloco revolucionário e foi marcada em suas 

atividades pela influência preponderante do anarquismo.

A Revolução Boliviana deu-se num contexto bem diverso. O capitalismo 

imperialista já possuía em meados deste século domínio económico sobre as 

economias de mercado, anulando qualquer possibilidade de se realizarem 

revoluções burguesas anti-imperialistas. Tanto a burguesia como também grande 

parte da pequena-burguesia urbana eram grupos reacionários, estreitamente 

dependentes e vinculados ao capitalismo imperialista. Como demonstraram as ações 

políticas e económicas da cúpula do MNR deste o princípio da revolução, 

procurando rapidamente rearticular os laços com o imperialismo, reorganizar o 

exército e enfraquecer o movimento revolucionário composto por operários e 

camponeses. Em sua maior parte a pequena burguesia e a burguesia refugiaram-se 

num anti-imperialismo difuso como forma de dissolver o movimento revolucionário e 

suas possibilidades socialistas. O uso corrupto do aparelho de estado e a assimilação 

ao imperialismo puderam satisfazer aos apetites da pequena burguesia do MNR e 

aprofundar as deformações do estado boliviano. O eixo da reforma agrária do MNR 

não foi, como ocorrera no caso mexicano, uma retomada das tradições económicas 

ligadas às comunidades indígenas, os "ejidos", mas a criação de uma moderna 

agricultura capitalista na região de Santa Cruz.
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O campesinato boliviano, apesar de sua expressividade numérica no conjunto 

da população, não logrou superar sua dispersão geográfica e diversidade étnica e 

cultural através de uma organização nacional. Os setores camponeses que 

participaram da revolução foram inicialmente organizados por suas vinculações com 

o movimento operário, mas foram dispersados e cooptados em seguida pela política 

contra-revolucionária do MNR. No México os camponeses atuaram de maneira 

destacada como força militar nos exércitos de Emiliano Zapata e Pancho VilIa.Na 

Bolívia as possibilidades de formação de um exército revolucionário, baseado nas 

milícias operárias e camponesas, que atuavam dispersas, foram inviabilizadas. 

Camponeses e operários bolivianos atuavam com um objetivo comum, mas com 

forças dispersas, isto facilitou a reorganização do exército tradicional em julho del953.

Os operários bolivianos, principalmente os mineiros, contaram com condições 

excepcionais para se organizar e politizar. Ao contrário dos operários mexicanos do 

começo do século, aqueles haviam ultrapassado a influência anarquista, 

incorporando as experiências políticas da Revolução Russa e as influências da IV 

Internacional. O fracasso das políticas aliancisfas do PIR, ligado à terceira 

internacional, abriram um amplo espaço para a militância dos trotskistas. O 

movimento operário boliviano constituiu um dos raros e importantes momentos de 

atuação concreta da IVa. internacional. A classe operária pôde dispor de uma 

vanguarda política para disputar, embora sem sucesso, o comando da revolução e 

a elaboração de um projeto político nacional.

Outro aspecto realçado pelo processo boliviano foram as relações e alianças 

estabelecidas entre o movimento operário e o movimento camponês, bem 

contrastadas em relação ao caso mexicano. A insurreição de abril de 1952 

concentrou-se nas cidades, tendo à sua frente o sindicalismo politizado dos mineiros. 

No entanto esta ruptura era apenas a superfície de um movimento maior que 

alcançou posteriormente as profundezas da sociedade boliviana no campo. O fato 

dos mineiros serem o núcleo do movimento operário trouxe vantagens e 

desvantagens para a continuidade e aprofundamento da revolução. A grande 

concentração nos acampamentos em torno das minas, a importância da mineração 

no conjunto da economia do país, permitiu aos mineiros um grau de coesão e 

capacidade de rápida mobilização que nenhum outro grupo social possuía. Só o 

exército tinha capacidade equivalente. Isto permitiu que os mineiros suplantassem 

suas desvantagens numéricas em relação à maioria da população. Estas 

características aliadas às péssimas condições e trabalho e à ativa propaganda e
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militância do POR, deram o perfil de radicalismo político ao movimento. No entanto, 

embora concentrados geográfica e politicamente nos acampamentos que 

rodeavam as minas, estavam relativamente isolados das cidades e não faziam parte 

do mundo rural. Como consequência, em muitos momentos, os mineiros expressaram 

uma auto suficiência política que os fez perder a dimensão nacional de muitas 

questões, ajudando a fracionar o movimento revolucionário e facilitando a 

rearticulação burguesa.

Além disso, os movimentos operário e camponês se mobilizaram em ritmos 

diferenciados. O período de ação independente das massas foi caracterizado por 

duas ondas mobilizatórias, a operária e a camponesa: a onda operária expressou-se 

nas gigantescas passeatas e ações dos mineiros nos primeiros meses da revolução em 

1952. Com o decreto de nacionalização das minas em outubro de 1952, o movimento 

operário se recolheu e adquiriu uma dinâmica mais internista. Todavia, no campo o 

processo revolucionário, embora mais disperso e lento, adquiriu tons mais dramáticos 

e profundos, a insurreição ganhou um novo fôlego e cresceu de volume no princípio 

de 1953 sob a forma da onda camponesa. O pólo irradiador desse movimento foi a 

região de Cochabamba, onde o POR foi o instrumento articulador da relação 

campo-cidade, estando à frente da Federação dos Camponeses de Cochabamba.

Os traços formadores do movimento camponês eram bem diferentes. A 

conformação étnica e económica do país realçou as características, em geral 

diversificadas, que marcam outras populações camponesas. Tais características são 

mais latentes na Bolívia - diversidade do meio geográfico, etnias, formas de cultivo da 

terra, relações de trabalho - impedindo que houvesse uma uniformidade. Aqueles 

setores de pequeno-camponeses que mantiveram relações mais próximas com as 

cidades atingiram um grau mais coeso e politizado de organização. Isto se deveu em 

grande parte ao seu contato com os sindicatos mineiros e outras categorias 

profissionais organizadas da cidade. Em regiões de pouca densidade populacional, 

ou mais distantes dos principais centros urbanos, a organização sindical dos 

camponeses praticamente não existiu até a revolução.

Embora sendo a grande maioria da população boliviana, suas mobilizações 

tinham expressão apenas local pela ausência de articulação nacional, o que 

facilitava sua manipulação e dispersão. Todavia qualquer ação política de alcance 

nacional deveria necessariamente prever uma articulação com a população que 

conformava a diversificada estrutura nacional boliviana. A criação de um mercado 

interno e de um regime democrático se relacionavam obrigatoriamente com a
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operárias

As estruturas políticas e sociais do país estavam marcadas essencialmente pela 

penetração e interferência do capitalismo imperialista que conduziu à formação de 

uma estrutura económica dependente, desigual e combinada. No entanto, uma 

particularidade importante da Bolívia foi a preponderância do setor minerador
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reforma agrária, a desarticulação das oligarquias rurais e o ingresso massivo dos 

camponeses na vida institucional. Quando surgiram as mobilizações revolucionárias 

nas cidades, em abril de 1952, essa desarticulação dos camponeses dificultou sua 

unidade com o movimento operário. A rebelião camponesa, em 1953, foi assim, 

consequência do impulso inicial do movimento operário, mas sua intensidade mais 

expressiva só se deu meses depois da rebelião operária. Desta forma, o movimento 

camponês não pôde se articular como força social autónoma e centralizada muito 

menos unir-se organicamente com o movimento operário, trabalhar em caminhos 

comuns e potencializar suas perspectivas revolucionárias, o que facilitou a ação 

contra-revolucionária do MNR.

O MNR agiu efetivamente como eixo desarticulador da unidade operário- 

camponesa. A COB, que se constituíra- em espaço natural para a articulação destas 

duas vertentes revolucionárias, foi submetida à paralisia imposta pela cúpula do 

governo, que tratou de fracionar o movimento revolucionário impedindo sua 

unidade. O MNR, mais do que isso, impediu que a COB fosse tomada desde a base 

pelo fluxo mobilizatório. Descrevemos com detalhes esse fenômeno da 

burocratização da central sindical. Desta forma a COB ficou sob a sujeição das 

pressões institucionais. Este fator impediu ainda que as milícias camponesas e 

pudessem se unificar formando um exército comum e consolidar o 

processo revolucionário. A COB, que poderia ter exercido o papel de centro 

revolucionário do movimento operário e camponês, como indicavam seus primeiros 

meses de existência, paralisou-se por um largo período, tornando-se um instrumento 

de contenção da radicalização da revolução.

A revolução boliviana de 1952 foi uma das consequências mais profundas da 

crise económica mundial dos anos 30 na América Latina e que atingiu um grau 

superior com a 2a. guerra mundial. Mas o que é particular no caso boliviano não é o 

fato de ter existido uma crise política e social nesse período, que de formas diversas se 

verificaram em outros países da América Latina, mas que, no caso boliviano, os 

contrastes e contradições foram de tal envergadura que propiciaram uma ruptura 

revolucionária das massas com características políticas e sociais que até então não 

havia acontecido no continente.
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exportador, extremamente monopolizado e subordinado ao imperialismo, sobre as 

oligarquias do campo e da cidade, as camadas médias e a grande massa indígena 

camponesa e operária. Isso conduziu à constituição de um Estado tanto político 

quanto economicamente muito dependente dos grandes magnatas mineradores. 

Mais do que isto, a Bolívia constituía um caso extremo de economia de enclave, 

monoprodutora e governada por um Estado que não se constituía muito além de 

uma agência intermediadora dos negócios de três grandes mineradores.

As reações políticas e sociais mais salientes a este estado de coisas, 

principalmente após a crise de 1929 foram de início muito semelhantes ao ocorrido 

em outros países do continente. Desprendimentos e formação de novas forças 

políticas e sociais nacionalistas e reformistas, provindas principalmente das classes 

médias urbanas; concentração e organização política de 

urbanização e diversificação de estruturas económicas. No entanto, 

boliviano, alguns desses traços foram mais diferenciados. A Guerra do Chaco de 1932 

a 1935 havia provocado uma crise institucional com consequências sociais profundas. 

Posteriormente, a recuperação parcial da mineração no final dos anos 30 foi anulada 

parcialmente durante a 2a. guerra mundial. Porque, embora a produção 

aumentasse, os preços subsidiados dos minérios vendidos aos EUA impediram 

qualquer acumulação interna e maior diversificação económica, acirrando tensões 

políticas e económicas já latentes.

O pólo contraditório e principal consequência desses acontecimentos foi o 

crescimento do operariado mineiro, que rapidamente se organizou e politizou nos 

anos 40 sob uma marcada influência do POR. Esse é o fato mais importante que 

buscamos realçar: o papel politizador e organizador que desempenhou o “Partido 

Obrero”, seção boliviana da IV Internacional, sobre os operários mineiros. A 

participação do POR relacionou-se não só à formação histórica da Bolívia, que já 

descrevemos, como também às particularidades do partido como organização 

política: prioridade quase absoluta pelo movimento sindical mineiro e concepção 

estratégica de revolução baseada na Teoria da Revolução Permanente de Leon 

Trotski, que o afastava de blocos aliancistas que pudessem ser hegemonizados pela 

burguesia ou pequena burguesia.

A experiência do POR também permitiu articular as particularidades da história 

boliviana, do seu movimento operário, com a trajetória que originou o 

desenvolvimento da IV Internacional nos seus primeiros anos. A IV Internacional, vista 

até então pela grande maioria dos historiadores oficiais do movimento operário como
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uma excrescência, refúgio de trânsfugas e "traidores" do seu movimento, foi um fator 

subjetivo importante no desenvolvimento original e particular do sindicalismo operário 

boliviano e da própria história política deste país através do POR. Pudemos constatar 

que as articulações internacionais do POR, de início situadas em nível quase 

protocolar e simbólico, adquiriram progressiva importância na medida em que a IV 

Internacional se rearticulava como centro político no pós II Guerra. As orientações da 

IV Internacional terminaram por definir os principais limites e iniciativas do POR na 

revolução.

A revolução boliviana foi a primeira revolução operária de massas da América 

Latina. Esse acontecimento, aparenfemente contraditório com o pouco 

desenvolvimento industrial e o reduzido peso numérico do proletariado mineiro, deve- 

se como já mencionamos, ao caráter extremamente desigual e combinado da 

formação histórica do país. Os limites políticos e económicos em que a revolução se 

conformou, relacionaram-se principalmenfe a fatores externos combinados com a 

dinâmica dos grupos políticos e setores sociais nacionais. De um lado destacamos a 

complacência inicial da pequena burguesia do MNR com a crescente interferência 

norte-americana, que levou seu reformismo nacionalista a regredir rapidamente ao 

colaboracionismo, o que esteve ligado à necessidade de quebrar o caráter 

independente e revolucionário do movimento de massas e permitir uma 

rearticulação burguesa subordinada aos EUA. A revolução por outro lado demonstrou 

que o MNR era desde o princípio um agente de homogeneização classista e 

ideológica, que procurava anular as contradições de classe que a revolução 

aprofundava. Houve de fato uma intervenção política direta dos EUA - ainda que 

n~ao de maneira armada - com a colaboração da cúpula dirigente do MNR.

Podemos caracterizar que em abril de 1952 eclodiu na Bolívia uma revolução 

operário anti-imperialista pelo conteúdo de suas ações e propostas iniciais, o que 

permitiu em seguida galvanizar amplas camadas das populações camponesas e 

setores da pequena burguesia urbana. Todavia, estas perspectivas iniciais não 

puderam se consolidar como projeto hegemónico motivadas pela crise de sua 

principal vanguarda política (o POR) e pelas pressões internacionais estadunidenses a 

que o movimento revolucionário foi submetido. Dessa forma, a Revolução Boliviana 

revelou, não os últimos traços de uma burguesia revolucionária latino-americana, mas 

o primeiro grande momento de participação da classe operária latino-americana 

como vanguarda dos processos revolucionários do continente. As possibilidades de 

uma revolução operária e socialista na América Latina serão concretizadas na
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Revolução Cubana anos mais tarde. Podemos concluir então que a Revolução 

Boliviana pôde suplantar em muitos aspectos a revolução mexicana, sem contudo, 

concretizar as conquistas sociais da Revolução Cubana.

Ao contrário do que supúnhamos inicialmente, o POR exerceu uma ação 

limitada nos eventos de abril de 1952, no entanto, teve uma participação básica e 

estrutural na constituição de uma movimento sindical de massas e politizado, capaz 

de impulsionar ações independentes. O POR se destacou nos primeiros momentos da 

revolução à frente da COB, na propaganda da nacionalização das minas sem 

indenização e com controle operário, na reforma agrária e impulsão dos sindicatos 

camponeses, momentos em que a revolução não estava sob o pleno controle do 

MNR e agia impulsionada por um pulsante movimento de massas.Mas esses fatores 

não foram suficientes para que o POR superasse suas debilidades políticas e 

organizativas. O movimento revolucionário de massas, que tinha no POR um dos seus 

principais eixos impulsionadores, foi afetado indiretamente por novas formulações 

partidas da IV Internacional, cujas orientações táticas do seu 3o congresso, desde 1951 

já influenciava o POR e direcionava suas atividades para alianças e colaborações 

crescentes com setores do MNR, o que lhe dificultou atuar como agente da ação do 

movimento revolucionário. Esses fatores barraram as possibilidades de que o POR se 

constituísse no articulador da hegemonia operária na revolução. Sua ação se limitou 

então a apontar caminhos, que não foram no entanto percorridos de forma 

consequente pelo movimento de massas.
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RELAÇÃO DE SIGLAS UTILIZADAS:

Central Obrera BolivianaCOB

Central Obrera DepartamentalCOD

Corporación Minera de BolíviaCOMIBOL

Central Obrera NacionalCON

Confederación Sindical de los Trabajadores BolivianosCSTB

Frente de la Izquierda BolivianaFIB

Frente Democrático AntifascistaFDA

Fundo Monetário InternacionalFMI

Federación Obrera LocalFOL

Fracción Obrera Leninista del PORFOL-POR

Federaciones Obreras SindicalesFOS

Federación Obrera del TrabajoFOT

Fracción Proletária Internacionalista del PORFPI-POR

Falange Socialista BolivianaFSB

Federación Sindical de los Trabajadores Mineros BolivianosFSTMB

Federación Universitária BolivianaFUB

Frente Unico ProletárioFUP

Internacional ComunistaIC

Movimiento Nacionalista RevolucionárioMNR

Partido Comunista de BoliviaPCB

Partido de la Izquierda RevolucionárioPIR
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Partido Obrero RevolucionárioPOR

Partido Socialista Obrero BolivianoPSOB

Partido de la Union Republicana SocialistaPU RS

Razón de PatriaRADEPA
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CRONOLOGIA

Guerra do Chaco1932-1935

fundação do POR1935

1936

1937

1938

fundação da IV Internacional

1939

lo. De setembro: invasão da Polónia, início da 2a. Guerra Mundial

1940

1942

Eleições Parlamentares

21 de dezembro - golpe de estado do cel. Gualberto Villarroel e do MNR1943

abril - 3a. Conferência do POR em Cochabamba1944

3,4,5 de junho - congresso constituinte da FSTMB

1945 junho - 2o congresso da FSTMB - Juan Lechín é eleito secretário geral

4 a 11 de fevereiro - conferência de Yalta

2 de junho - Convenção Constituinte

Acordos de Breton-Woods entre os Aliados na 2a. Guerra Mundial

19/22 de fevereiro - primeiras atividades do POR em La Paz

7 de junho - lançamento “EI libro verde"- la. declaração ideológica do MNR 

dezembro - massacre de mineiros em Catavi

15 de maio -1 Congresso Nacional Indígena

17 de julho a 2 de agosto - Conferência de Potsdam

14 de agosto - capitulação do Japão, fim da 2a. Guerra Mundial

eleições presidenciais vencidas pelo Gal. Enrique Penaranda 

conferência de emergência da IV Internacional

instalação do Congresso Constituinte 

dezembro - 2a. Conferência do POR

maio - German Busch torna-se presidente constitucional 

nacionalização da Standard Oil C.

morte de German Busch

13 de julho - golpe de estado de German Busch 

fundação da CSTB

promulgação do Código Operário de Busch

17 de maio- golpe de estado de David Toro contra Tejada Sorzano 

la. Conferência Internacional pela IV Internacional
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1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

18 de maio - greve geral

18 e 19 de maio - massacre de Villa Victoria, em La Paz 

julho - início da guerra da Coréia

6 de janeiro - tentativa de golpe da ala direita do MNR

junho- 10o. Congresso do POR -formação de frações internas: a FOL-POR (Guillermo 

Lora e Edwin Moller) e a FPI-POR (Hugo Gonzáles e Victor Villegas)

2 de agosto - decreto da reforma agrária

9 de novembro - tentativa de golpe fascista da FSB

23 de novembro - cisão na IV I. (formação do Comité Internacional)

9 de abril - golpe civil-militar do MNR

10 e 11 de abril - insurreição operário-popular em La Paz e Oruro

18 de abril - fundação da COB

lo. De maio - lançamento do jornal "Rebelión" da COB

24 a 29 de setembro - 9o. Congresso do POR

2 de outubro - decreto de nacionalização das minas

janeiro - eleição do bloco minero-parlamentar (POR-FSTMB)

28 e 29 de janeiro - massacre de mineiros em Potosi

11 de outubro - Cochabamba - 6o Congresso do POR

Criação do Tratado Inter-americano de Ajuda Recíproca (TIAR)

fevereiro - La Paz - 8o Congresso do POR 

maio - massacre de mineiros em Siglo XX 

agosto - tentativa de golpe do MNR 

dezembro - eleições municipais 

Revolução chinesa

eleições- Gabriel Gonsalves (PURS) - J. Arze (PIR) - Paz Estenssoro(MNR) 

Junta Militar toma poder e não aceita eleição de Paz Estenssoro 

3o Congresso Mundial da IV Internacional

janeiro - 4o Congresso do POR

20 a 30 de março - 3o congresso mineiro

21 de julho - golpe derruba Gualberto Villarroel

29 de julho - pacto mineiro-universitário de Oruro

setembro - La Paz - 5o Congresso do POR

8 de novembro-congresso da FSTMB, aprovação das Tesis de Pulacayo

abril - 2o Congresso Mundial da IV Internacional

7 de maio - renúncia do presidente Enrique Hertzog

27 de maio - La Paz - 7o Congresso do POR 

Fundação da OEA
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1954

1955

1956 6 maio - FOL-POR (setor Guillermo Lora) realiza seu 12 ° congresso do POR 

julho - eleição presidencial e vitória de Hernán Siles (MNR)

agosto - implantação do 2o plano de estabilização do FMI (Plano Eder)

30 de abril -1 lo. Congresso do POR

julho - 4o congresso mundial da IV Internacional

11 de outubro - divisão da FOL-POR (Guillermo Lora X Edwin Moller)

31 de outubro - lo. Congresso da COB

fevereiro - FPI-POR realiza 12° congresso do POR

Io de maio - forma-se o Bloco Socialista Revolucionário (divisão do FOL-POR)
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LISTA DE FONTES PRIMÁRIAS

Documentos do POR:

Panfletos, artigos e comunicados:

ABAJO LA FARSA DEMOCRÁTICA, panfleto do POR, março de 1942.

TRABAJADORES: HUELGA GENERAL!, panfleto do POR, dezembro de 1942

EI PIR, partido reformista, desconfia del proletariado - Documentos, POR, n.l, 1942

AL PROLETARIADO BOLIVIANO Y A SU SECTOR UNIVERSITÁRIO, panfleto do POR, provavelmente de 1944.

EL VII CONGRESO UNIVERSITÁRIO, panfleto do POR, 1944.

FRENTE UNICO PROLETÁRIO, panfleto do POR, 1944

LA REFORMA UNIVERSITÁRIA, panfleto do POR, fevereiro de 1945.

PARA DESTRUIR EL FASCISMO HAY QUE DESTRUIR EL CAPITALISMO, panfleto do POR, dezembro de 1945.

LUCHA DE CLASES Y NO COLABORACIONISMO CLASISTA, panfleto do POR, 1945.

LOS PELIGROS MAYORES DEL MOMENTO, panfleto do POR, janeiro de 1946.

LA FSTMB FRENTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, panfleto, maio de 1946.

DEMONSTRACIÓN DE FUERZA DEL PIR - BANDAS DE FASCISTAS ARMADOS DEL PIR INTENTARON ASESINAR A

MILITANTES DEL POR, La Paz .comunicado do POR, 18 de novembro de 1946.

OBREROS DE BOLÍVIA! FRENTE AL ENGANO DE LOS NAZIS DEL F.D.A, DEL MNR, DE LA CAMARILLA MILITAR 

GOBERNANTE E DE UN LLAMADO PCB, LUCHAD:, panfleto do POR, fevereiro de 1946.

CAMPESINOS QUE LUCHAN POR UNA PARCELA VILMENTE MASACRADOS, panfleto do POR, La Pz, 

dezembro de 1945.

FORJEMOS EL FRENTE UNICO PROLETÁRIO FRENTE A LOS BLOQUES FASCISTA Y DEMOCRÁTICO, panfleto, 

La Paz, outubro de 1945.

EI PIR AO DESNUDO, OFRECE SUS SERVIÇOS INCONDICIONALES AL ESTADO BURGUÊS, POR - Comité 

Regional de Oruro, 1942.
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LA CSTB DEFIENDE LOS INTERESES DE LA GRAN MINERIA, panfleto, 2 de março de 1947.

NUESTRO HOMENAJE AL PRIMERO DE MAYO, Lucha Obrera, n.7, lo. de mayo de 1947.

EL MAROFISMO, ALCAHUETE DE TODOS LOS GOBIERNOS, EN EL CORO ANTIPORISTA, Lucha Obrera, n.7.

lo. de maio de 1947

EL GABINETE DE “UNIDAD NACIONAL" NO SOLUCIONA EL DESAMPARO POPULAR DEL GOBIERNO, editorial

de Lucha Obrera, maio de 1947.

TRABAJADORAS, LUCHEMOS POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER BAJO LA BANDERA DEL P.O.R., La Paz,

junho de 1947.

QUE HACER CON LOS MASACRADORES PIRISTAS?, célula octubre del POR, junho de 1947.

EL GOBIERNO CALUMNIAAL MOVIMIENTO OBRERO, panfleto, La Paz, 10 de julho de 1947.

LEY DE RETIRO VOLUNTÁRIO O HUELGA GENERAL!, panfleto do POR, 1947-1948.

HACE UN ANO EL PIR ASESINO VILMENTE A OBREROS POTOSINOS, panfleto, 28 de janeiro de 1948.

CONTRA LA BARBARIE HERTZOGUISTAI, jornal Lucha Obrera, n.9, 21 de fevereiro de 1948.

ULTRAJE AL PUEBLO!, editorial de Lucha Obrera, n.l 1, La Paz, 6 de março de 1948.

UNIDAD DE LA CLASE OBRERA, Lucha Obrera, n.l 1, La Paz, 6 de março de 1948.

FRENTE DE IZQUIERDAS?, Lucha Obrera, n.13, 13 de março de 1948.

ANTI-IMPERIALISMO, Lucha Obrera, n.13, 13 de março de 1948.

TRABAJOS FORZADOS, Lucha Obrera, n.l4, 22 de março de 1948.

QUE PRETENDEN EL MNR Y EL PIR, Lucha Obrera, n.l4, 22 de março de 1948.

CANELAS, EL CARNICERO DEL CHACO Y SIRVIENTE DE LA “ROSCA", LLAMADO A ORGANIZAR UN 

GABINETE CON LOS QUE MASACRARON OBREROS EN UNCIA Y CATAVI, editorial de Lucha Obrera, n.10, 

La Paz, 28 de fevereiro de 1948.

CAMARADAS TRABAJADORES: ALERTA! LA ROSCA SE APRESTA A APLASTAR LOS CUADROS OBREROS, CON 

LA INTERVENCIÓN LACAYUNA DEL P.I.R., célula 1917 do POR, La Paz, junho de 1947.

NACIONALIZACIÓN DE MINAS, FERROCARRILES, FABRICAS, ETC., SIN INDEMNIZACION Y BAJO CONTROL 

OBRERO, folheto, fevereiro de 1948.
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AMERICA GIME BAJO EL LATIGO DEL IMPERIALISMO YANQUI1, Lucha Obrera, n. 15, la. semana de abril

de 1948.

NUESTRA FEUDAL BURGUESIA, Lucha Obrera, n. 15, la. semana de abril de 1948.

CONTRA EL IMPERIALISMO! MOVILIZACIÓN DE MASAS CONTRA EL PLAN TRUMAN, Lucha Obrera, n. 16, 2a.

semana de abril de 1948.

EL IMPERIALISMO, EL P.I.R. Y EL M.N.R., Lucha Obrera, n.16, 2a. semana de abril de 1948.

PERSEGUIRÁN AL POR, Lucha Obrera, n. 18, 4a. semana de abril de 1948.

PROLETÁRIOS DEL MUNDO UNIOS, editorial de Lucha Obrera, n. 19, la. semana de maio de 1948.

CAMINO DE LIBERACIÓN, Lucha Obrera, n.20, 2a. semana de maio de 1948.

AGENTES DEL IMPERIALISMO - EL MNR AL SERVICIO DE WALL STREET!, Lucha Obrera, n.21, 3a. semana de

maio de 1948.

EL GOVERNO BUSCA CONTROLAR EL 6o. CONGRESSO MINERO, comunicado do POR, La Paz, outubro de

1950.

SOBRE EL 6o. CONGRESO MINERO DE MILLUNI, comité central do POR, outubro de 1950.

COMUNICADO DO P.O.R. SOBRE LA CUESTION PRESIDENCIAL, La Paz, 31 de outubro de 1950.

EL 6o. CONGRESO DE TRABAJADORES MINEROS FUE UNA DERROTA PARA EL GOBIERNO, comunicado do

POR, La Paz, 14 de novembro de 1950.

AGENTES PATRONO-GOVERNAMENTALES, panfleto, 26 de novembro de 1950.

EL 2 DE AGOSTO LOS CAMPESINOS TOMARAN LAS TIERRAS, Lucha Obrera, n. 41, La Paz, 2 de agosto de

1952.

LA COB Y LA REVOLUCION, Lucha Obrera, n. 33, janeiro de 1953.

EXPULSION DE LOS MILITANTES TROTSKISTAS DE LA C.O.B.?, panfleto, 23 de março de 1953.

DEMAGOGIA GOVERNAMENTAL (DECRETO SUPREMO DE 11 DE AGOSTO DE 1950), panfleto, outubro de 

1950.

EL P.O.R. LUCHA POR LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO CAMPESINO, panfleto, biro político do comité 

central, La Paz, 19 de março de 1953.



Obrera, março de 1953.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN, Lucha Obrera, abril de 1953

LA AGITACIÓN EN EL AGRO, ARGUMENTO DE GAMONALES, Lucha Obrera, abril de 1953.

EL M.N.R. HA PENETRADO EN UN PERÍODO DE DECLINACION Y DE OBSTACULIZAR LA MOVILIZACIÓN DE

MASAS, Lucha Obrera, n. 39,31 de maio de 1953.

SE IMPONEN LAS CONDICIONES DEL IMPERIALISMO?, Lucha Obrera, n. 39, maio de 1953.

LOS HACENDADOS PARCELAN SUS TERRAS, Lucha Obrera, n.39, maio de 1953.

A LOS OBREROS DE CATAVI-SIGLO XX, artigo de Lucha Obrera, n. 39, maio de 1953.

ASPECTOS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA BOLIVIANA, editorial de Lucha Obrera, 13 de outubro de 1953.

LA DERECHA DEL M.N.R. SIGUE SUMISAMENTE LAS DIRECTIVAS DEL IMPERIALISMO YANQUI, Lucha Obrera,

n. 51,25 de outubro de 1953.

POLÍTICA GOVERNAMENTAL REACCIONARIA, Lucha Obrera, n.51,25 de outubro de 1953.

OBREROS MINEROS REPUDIAN PERSECUCION AL P.O.R., Lucha Obrera, n. 59, 29 de dezembro de 1953.

TERRORISMO OFICIALISTA EN SANTA CRUZ. Lucha Obrera, n. 59, 29 de dezembro de 1953.

COMUNICADO DEL P.O.R. A LA PRENSA, La Paz, 13 de maio de 1954.

LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA Y EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO EN BOLÍVIA, maio de 1954.

1954 - ANO DE LA TRAICIÓN, La Verité, 20 de maio de 1954.

EL P.O.R. EXPULSO A UNO DE SUS DIRIGENTES QUE INGRESO AL M.N.R., comunicado, La Paz, 14 de

outubro de 1954.

LUCES Y SOMBRAS SOBRE EL lo. CONGRESO DE LA C.O.B., jornal Masas, n.l, novembro de 1954.

LA BUROCRACIA ESTRANGULO LA VOLUNTAD DE LAS BASES, Masas, n.2, dezembro de 1954.

ASPECTO POSITIVO DEL CONGRESO OBRERO, Masas, n.2, dezembro de 1954.

EL GOBIERNO, PRINCIPAL CAUSANTE DE LA MISÉRIA, Masas, n.3, janeiro de 1955.

1955, ANO CRUCIAL, Masas, n.3, janeiro de 1955.
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SANUDA CAMPANA CONTRA LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ, artigo de Lucha
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GOBIERNO BARATO PARA EL IMPERISLISMO YANQUI, Masas, n.4, fevereiro de 1955.

MEJORES SALARIOS PARA PRODUCIR MAS, Masas, n.4, fevereiro de 1955.

CAMBIO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA, Masas, n.4, fevereiro de 1955.

EL AUMENTO DE SALARIOS, UN NUEVO ENGANO, Masas, n.6, abril de 1955.

EL M.N.R. Y NOSOTROS, Masas, n. 7-8, maio e junho de 1955.

LOS MINEROS DESMIENTEN AL PRESIDENTE VICTOR PAZ ESTENSSORO, Masas, n.9, 21 de abril de 1956.

VENCER POLITICAMENTE AL M.N.R., Masas, n.9, abril de 1956.

EL PELIGRO DE LA CONSPIRACIÓN DERECHISTA, Masas, n.10, maio de 1956.

ELECCIONES Y NATURALEZA DE LA REVOLUCIÓN, Masas, n.10, maio de 1956.

LA ALTA DIRECCION DEL M.N.R. QUIERE ENTREGAR LAS MINAS A LOS YANQUIS, Masas, n.12, maio de 1956.

Resoluções partidárias e documentos infernos:

ESTAMOS OBLIGADOS A AFINAR NUESTRA TATICA, texfo preparatório ao 4o. congresso do POR de janeiro

de 1946.

BALANCE AUTOCRITICO DE LA PARTICIPACIÓN DEL TROTSKISMO EN LA LUCHA PARLAMENTARIA, 1948.

DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA OPOSICION DEL POR, La Paz, 15 de setembro de 1948.

ALGUNAS CARACTERISTICAS DELTRABAJO DEL P.O.R., julho de 1949 (texto interno escrito por G. Lora).

COMO ATUAR EN EL 6o. CONGRESO MINERO DE MILLUNI, circular interna do comité central do POR,

novembro de 1950.

PLAN DE TRABAJO INMEDIATO, dezembro de 1950.

INFORME DEL COMITÉ CENTRAL DEL POR SOBRE LOS SUCESOS POLÍTICOS DE LA EPOCA, La Paz, 12 de

dezembro de 1950.

BALANCE DE LO LOGRADO POR LA CLASE OBRERA BOLIVIANA, dezembro de 1951.



POR QUE NOS OPOMOS AL DECRETO DE REFORMA AGRARIA?, texto interno, 1953.

PROYETO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA CUESTIÓN AGRARIA, junho de 1953.

EL GOBIERNO DEL M.N.R. AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO, Paris, revista La Verité, janeiro de 1954.

SE ACENTUA LA REPRESSIÓN CONTRA EL P.O.R., boletim interno, fevereiro de 1954.

RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL C.C. DEL POR, março de 1954.

VIRAJE EN LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA, Paris, revista La Verité, 20 de maio de 1954.

Manifestos e Declarações:

LA ROSCA Y SU GOBIERNO SE DISPONEN A SUPERAR SUS HAZANAS DE CATAVI, Manifesto do POR, final de

1942.

EL PROLETARIADO BOLIVIANO DEBE ABSTENERSE DE VOTAR EN LA FARSA ELECTORAL, manifesto do POR,

maio de 1946.

MANIFESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONÁRIO, Comité central do POR, julho de 1946.

MANIFESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONÁRIO (POR), Comité Central do POR, setembro de 1946.

LOS EXPLOTADOS FRENTE AL GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL, comité central do POR, maio de 1947.

EL GOBIERNO CON LA COMPLICIDAD DE LAS CORTES DE LA REPUBLICA CONCULCA LAS GARANTIAS

DEMOCRÁTICAS, comité central do POR, 17 de julho de 1947.

DEFENSA DEL POR (LUCHA INTERNA CONTRA LA OPOSICIÓN PEQUENO-BURGUESA Y ANARCO- 

SINDICALISTA) , outubro de 1954.

EL POR LLAMA A LAS MASSAS A LUCHAR ORGANIZADAMENTE POR LA CONQUISTA DE LAS TIERRAS, 

RESOLUCIÓN DEL AMPLIADO DEL COMITÉ CENTRAL DEL P.O.R. La Paz , 18 de fevereiro de 1953.

ETAPA ACTUAL DE LA REVOLUCÓN Y TAREAS DEL P.O.R. (Tesis Política), 10a. Conferência Nacional do 

P.O.R., La Paz, 10 de junho de 1953.

EXPLOTADOS, OBREROS Y OBRERAS DE BOLÍVIA: AGRUPAOS BAJO LA BANDERA DEL POR, manifesto, 

comité central do POR, dezembro de 1946.

200
9a. CONFERENCIA DEL POR DE LA IV INTERNACIONAL (SECCIÓN BOLIVIANA ) , outubro de 1952.



de 1947.

EL P.O.R. FRENTE A LA ESENCIA ANTI-OBRERA DEL GOBIERNO HERTZOG: EL FALLO EN EL CONFLICTO DE

CATAVI, comité central do POR, 6 de setembro de 1947.

de

maio de 1950.

EL EJECUTIVO DEMUESTRA SU INCAPACIDAD FRENTE A LA GRAN MINERIA, comité central do POR, 31 de

outubro de 1950.

QUE ES Y QUE QUIERE EL P.O.R., 1953.

MENSAJE DEL P.O.R A LA CONVENCIÓN DEL M.N.R., Comité Central do POR, La Paz, 3 de fevereiro de

1953.

UN LLAMAMIENTO DEL P.O.R. BOLIVIANO, Paris, La Verité, n.331, março de 1954.

CRISIS Y ESCISIÓN EN EL P.O.R., folhetos de debate interno, 1954.

BLOQUE SOCIALISTA REVOLUCIONÁRIO, manifesto inaugural, Io de maio de 1955.

Textos, cartas e documentos de militantes:

APUNTES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS POLÍTICA DEL P.O.R., de José Aguirre Gainsborg, outubro

de 1938.

BALANCE DE LO LOGRADO POR LA CLASE OBRERA BOLIVIANA, dezembro de 1951.

CARTA DE GUILLERMO LORA, La Paz, 22 de fevereiro de 1954.

CARTA DE PABLO A UN AMIGO, Paris, 15 de março de 1954.

CARTA DE GUILLERMO LORA A PABLO DEL SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA 4a. , La Paz, 25 de abril

de 1954.

CARTA DE PABLO A GUILLERMO LORA, Paris, 7 de maio de 1954.
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EN EL ANIVERSARIO DEL LAVANTAMIENTO, EL PUEBLO NO TIENE PAN NI LIBERTAD, EL P.O.R. LLAMA A LOS 

TRABAJADORES A DEFENDER LAS GARANTIAS DEMOCRÁTICAS, comité central do POR, La Paz, 21 de julho

PRIMEIRO DE MAYO, DIA DE REAFIRMACIÓN REVOLUCIONARIA, comité central do POR, La Paz, Io
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Documentos da IV Internacional:

APELO AO PROLETÁRIOS DO MUNDO, la. reunião internacional da oposição de esquerda, abril de 1930.

CARTA ABERTA ÀS ORGANIZAÇÕES REVOLUCIONÁRIAS PELA 4a. INTERNACIONAL, agosto de 1935.

RESOLUÇÕES DA CONFERÊNCIA PELA 4a. INTERNACIONAL, julho de 1936.

LA GUERRE IMPERIALISTE ET REVOLUTION PROLETARIENNE MONDIALE -

CARTA DO SECRETARIADO DA IV INTERNACIONAL AO POR BOLIVIANO, Io de janeiro de 1947.

CARTA DO SECRETARIADO DA IV INTERNACIONAL AO POR BOLIVIANO, março de 1947.

BOLÍVIA: LA HUELGA DE LOS MINEROS, revista Quatrième Internationale, 2o. semestre de 1949.

RESOLUÇÕES DO 2o CONGRESSO MUNDIAL DA IV INTERNACIONAL, ABRIL DE 1948.

MANIFESTE DU 3o CONGRÈS AUX TRAVAILLEURS DE TOUS PAYS, outubro de 1951.

de 1951.

LA CRISIS DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONÁRIO DE BOLÍVIA, publicado no Boletim Interno do 

Secretariado da IV Internacional, n, 7, novembro de 1950.

MANIFESTE AUX TRAVAILLEURS DU MONDE ENTIER, conferência de fundação da IV internacional, 

setembro de 1938

RESOLUÇÃO BOLÍVIA APROVADA PELO 12o. PLENO DO COMITÉ EXECUTIVO DA 4a. INTERNACIONAL, 

novembro de 1952.

PROGRAMA DE TRANSIÇÃO: A AGONIA DO CAPITALISMO E AS TEREFAS DA IV INTERNACIONAL, 

CONFERÊNCIA DE FUNDAÇÃO DA 4a. INTERNACIONAL, setembro de 1938.

DECLARAÇÃO DOS QUATRO, SOBRE A NECESSIDADE E OS PRINCÍPIOS DE UMA NOVA INTERNACIONAL, 

setembro de 1933.

LE MOUVEMENT DE LA IV INTERNATIONALE EN AMÉRIQUE LATINE - RESOLUÇÕES DA CONFERÊNCIA 

EXTRAORDINÁRIA DA 4a. INTERNACIONAL, maio de 1940.

THÈSES ET RESOLUTIONS SUR LES PERSPECTIVES INTERNATIONALES ET L'ORIENTATION DE LA IV 

INTERNATIONALE - RESÓLUTION SUR L'AMÉRIQUE LATINE, 3o CONGRESSO DA IV INTERNACIONAL), outubro



Entidades sindicais e movimentos sociais:

FRENTE UNIVERSITÁRIO DEMOCRÁTICO, Introdución al programa de la FUB, La Paz, 6 de julho de 1944.

A LOS TRABAJADORES, Comité de lucha contra la hambre y la miséria, janeiro de 1945.

MANIFIESTO DE LA CENTRAL OBRERA AL PROLETARIADO NACIONAL, La Paz, 21 de dezembro de 1946.

ACTA DE FUNDACIÓN DE LA CENTRAL OBRERA, La Paz, 27 de fevereiro de 1947.

Carta de Guillermo Lora ao presidente da República Enrique Hertzog, La Paz, 10 de julho de 1947.

Carta de Guillermo Lora a Juan Lechin, La Paz, 12 de agosto de 1948.

Carta de Guillermo Lora à direção da FSTMB, La Paz, 17 de setembro de 1948.

Carta de Grover Araújo B. pela FSTMB à G. Lora, 19 de setembro de 1948.

Carta de Guillermo Lora à FSTMB, La Paz, 23 de setembro de 1948.

Carta de G. Lora ao Bloco Mineiro-parlamentar, La Paz, 8 de dezembro de 1948.

RESOLUCIÓN DE LA C.O.B. SOBRE LA CUESTIÓN AGRARIA, La Paz, 22 de julho de 1953.

INICUA SENTENCIA DE LA JUSTICIA ROSQUERA, declaração da F.U.L. (federação universitária), Oruro, 

fevereiro de 1951.

TESIS DE PULACAYO, Federación Sindical de los Trabajadores Mineros de Bolivia, Pulacayo, 8 de 

novembro de 1946.

Carta de Fernando Mendivil, Vargas, Salamanca, Aspiazu e Guillermo Lora ao Bloco Mineiro- 

parlamentar, La Paz, 26 de outubro de 1947.

CONSEJOS TACTICOS (COMO RETROCEDER SIN SER DESTROZADOS), VI congresso sindical dos 

trabalhadores mineiros, Colquiri, junho de 1947.

HABLAN LOS HOMBRES LIBRES DE BOLIVIA - CUARTELAZO A ESPALDAS DEL PUEBLO, Manifesto, comité de 

lucha contra el oportunismo, centro de acción marxista boliviana, frente universitário de izquierda, 

cenáculo marxista, centro cultural tiahuanaco, 21 de dezembro de 1943.

PLATAFORMA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS, Liga socialista universitário, La Paz, 27 de junho de 

1945.
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PROGRAMA IDEOLOGICO Y ESTATUTOS DE LA COB, outubro de 1954.

Partidos:

PIR - Programa de princípios, estatutos y otros documentos, La Paz, Trabajo, 1941.

PROGRAMA Y PRINCÍPIOS DE ACCIÓN DEL M.N.R., junho de 1942.

CARTA DE J. A. ARZE A VILLARROEL, 11 de janeiro de 1944.

PACTO DE LAJA, 11 de abril de 1952.

IMPULSEMOS LA REVOLUCIÓN DEL 9 DE ABRIL, manifesto do Partido Comunista, La Paz, 9 de abril de

1953.

Sesion de honor del MNR - S.P.I.C. - 10 de abril de 1953.

Estatuto Orgânico del MNR, La Paz, E. Burillo, 1954.

Discursos parlamentarios de Victor Paz Estenssoro, La Paz, Canata, 1955.

MNR - Programa de Gobierno (1960-1964), La Paz, E. Burillo, 1960.

DISCURSO DE ERNESTO AYALA MERCADO, La Nación, 15 de outubro de 1954.

Documentos governamentais:

Manifesto da Junta Militar, 21 de dezembro de 1943.

Mensaje al Congreso Ordinário del governo Gualberto Villarroel, La Paz, 1945.

REDACTOR DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, La Paz, 1947.

Mensaje al H. Congreso Ordinário da presidência do Dr. Enrique HERTZOG - de 1947.

Mensaje al H. Congreso Ordinário da presidência do Dr. Enrique Hertzog - de 1948.

REDACTOR DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, La Paz, 1948.

Manifestos, Discursos y mensajes producidas durante la presidência del Dr. Tomás Monje Guterrez en la 

Junta del Gobierno, La Paz, marzo de 1947.
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LA C.O.B. ORGANIZA UN EJERCITO PROLETÁRIO, noticiário da FSTMB, n.2, La Paz, junho de 1953.
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REDACTOR DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, La Paz, 1949.

Mensaje al Congreso Ordinário da presidência de Mamerto Urriolagoitia, 1949.

Mensaje al Congreso Nacional da presidência de Mamerto Urriolagoitia de 1950.

REDACTOR DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, La Paz, 1950.

"Los decretos de 14 de maio de 1953 - mensaje del presidente constitucional de la republica", Victor

PAZ ESTENSSORO, La Paz, SPIC.

NOTA DO MINISTRO DE ASUNTOS CAMPESINOS A LA C.O.B., La Paz, 27 de agosto de 1953.

Informe de laborales del ministro del trabajo Fernando ANTENAZA correspondiente ao lo. semestre del

ano de 1954.

Plan inmediato de política economica del gobierno de la revolución nacional (memorandum n.2).

GUEVARA ARZE, Walter - La Paz, ed. UMSA, 1955.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIONES, Bolivia- 10 anos de revolución, La Paz, abril de 1962.

Jornais e Revistas:

- EI Comercio

- EI Diário

- La Razón

- Lucha Obrera

- Masas

-Ultima Hora

-revista Quatrième Internationale

-revista La Verité

Entrevistas:

Entrevista de Guillermo Lora à revista La Verité, de 17 de abril de 1952.
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Entrevista com Fulvio Abramo em 1993 em São Paulo.

Entrevista com Juan Lechín em janeiro de 1995 em Cochabamba.

Entrevista com Guillermo Lora em março de 1995 em La Paz.
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Documentos anexos(textos traduzidos pelo autor)

I - fundamentos

o

1. Tese de Pulacayo

Tese Central da Federação Sindica! dos Trabalhadores Mineiros 

(Aprovada sobre a base do projeto da delegação de Llallagua)

1. O proletariado, ainda na Bolívia, constitui a classe social revolucionária por excelência. Os 

trabalhadores das minas, o setor mais avançado e combativo do proletariado nacional, define o 

sentido da luta da FSTMB.

2. A Bolívia é um país capitalista atrasado. Dentro da amálgama dos mais diversos estágios da 

evolução económica, predomina qualitativamente a exploração capitalista e as outras formações 

económico-sociais constituem herança de nosso passado histórico. Desta evidência surge o 

predomínio do proletariado na política nacional.

3. A Bolívia, em que pese ser um país atrasado, é só um elo da cadeia capitalista mundial. As 

particularidades nacionais representam em sí uma combinação dos traços fundamentais da 

economia nacional.

4. A particularidade boliviana consiste em que não se tem apresentado no cenário político uma 

burguesia capaz de liquidar o latifúndio e as outras formas económicas pré-capitalistas, de realizar a 

unificação nacional e a libertação do jugo imperialista. Tais tarefas burguesas não cumpridas são os 

objetivos democráticos burgueses que devem se realizar em algum momento. Os problemas centrais 

dos países coloniais são: a revolução agrária e a independência nacional, ou melhor, 

desembaraçamento do jugo imperialista, tarefas que estão estreitamente ligadas umas às outras.

5. As características definitivas da economia nacional, por maiores que sejam, formam parte 

integrante, e em proporção mundial, neste fato tem seu fundamento o internacionalismo operário. O 

desenvolvimento capitalista se caracteriza por uma crescente tonificação das relações internacionais, 

que encontram seu índice de expressão no comércio exterior.

6. Os países atrasados se movem sob o signo da pressão imperialista, seu desenvolvimento tem um 

caráter combinado: reúnem ao mesmo tempo as formas económicas mais primitivas e a última 

palavra da técnica e da civilização capitalista. O proletariado dos países atrasados está obrigado a 

combinar a luta pelas tarefas democrático-burguesas com a luta pelas reivindicações socialistas. 

Ambas as etapas - a democrática e a socialista - não estão separadas na luta por etapas históricas 

senão que surgem imediatamenfe umas das outras.

7. Os senhores feudais têm amalgamado seus interesses com os do imperialismo internacional, o que 

se têm convertido em seus serventes incondicionais. (...) A classe governante é mesquinha na mesma 

medida em que é incapaz de realizar seus próprios objetivos históricos e se encontra ligada tanto aos 

interesses do latifundismo como aos do imperialismo. O Estado feudal-burguês se justifica como um 

organismo de violência para manter os privilégios do latifundiário e do capitalista (...).

8. A classe média ou pequena-burguesia é a mais numerosa e contudo, seu peso na economia é 

insignificante. Os pequenos comerciantes e proprietários, os técnicos, os burocratas, os artesãos e os 

camponeses, não tem podido até agora desenvolver uma política de classe independente e menos o 

poderão no futuro. (...)Nos extremos, a independência de classe da pequena burguesia é um mito. 

Evidentemente, são enormes as possibilidades revolucionárias de amplas camadas da classe média.



II - O Tipo de Revolução que se deve realizar

III - Luta contra o colaboracionismo classista

IV - Luta contra o imperialismo

1 - Para os trabalhadores mineiros luta de classes quer dizer, sobretudo, luta contra os grandes mineiros, 

ou melhor, contra um setor do imperialismo ianque que nos oprime. A liberação dos explorados está 

subordinada à luta contra o imperialismo, porque lutamos contra o capitalismo internacional 

representamos os interesses de toda a sociedade e temos objetivos comuns com os explorados de

1 - Os trabalhadores do subsolo não insinuamos que se deva passar pelo alto das tarefas democrático- 

burguesas: luta por garantias elementares de democracia e pela revolução agrária anti-imperialista. 

Tão pouco negamos a existência da pequena burguesia, sobretudo dos camponeses e dos artesãos. 

Assinalamos que a revolução democrático-burguesa, se não se quer estrangular, deve converter-se em 

uma só fase da revolução proletária (...). A revolução proletária na Bolívia não significa excluir as outras 

camadas exploradas da nação, senão a aliança revolucionária do proletariado com os camponeses, 

os artesãos e outros setores da pequena burguesia das cidades.(...)

(...)

2 - Toda tentativa de colaboração com nossos verdugos, toda tentativa de concessão ao inimigo em 

nossa luta, é nada menos que uma entrega dos trabalhadores à burguesia. A colaboração de classes 

quer dizer renúncia de nossos objetivos. Toda conquista operária, ainda a mais pequena, tem sido 

conseguida mediante cruenta luta contra o sistema capitalista. Não podemos pensar em um 

entendimento com os subjugadores porque o programa de reivindicações transitórias o subordinamos 

à revolução proletária. Não somos reformistas, ainda que entregamos aos trabalhadores a plataforma 

mais avançada de reivindicações ; como ,sobretudo, revolucionários, porque nos dirigimos a 

transformar a estrutura da sociedade. (...)
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basta recordar os objetivos da revolução democrático burguesa, mas também é certo que não 

podem realizar por si só tais objetivos.

9. O proletariado se caracteriza por ter a suficiente força para realizar seus próprios objetivos e inclusive 

os alheios. Seu enorme peso específico na política está determinado pelo lugar que ocupa no 

processo da produção e não por seu escasso número. O eixo económico da vida será também o eixo 

político da futura revolução.

O movimento mineiro boliviano é um dos mais avançados da América Latina. O reformismo 

argumenta que não pode dar-se no país um movimento social mais adiantado que o dos países 

tecnicamente mais evoluídos. Tal concepção mecanicista da relação entre a perfeição da máquina 

e a consciência política das massas, tem sido desmentida inumeráveis vezes pela história.

O proletariado boliviano, por sua extrema juventude e incomparável vigor, por haver permanecido 

quase virgem no aspecto político, por não ter tradições de parlamentarismo e colaboracionismo 

classista e, enfim, por atuar em um país em que a luta de classes adquire extrema beligerância, 

decidimos que por tudo isto o proletariado boliviano tem podido converter-se em um dos mais 

radicais. Respondemos aos reformistas e aos vendidos à Rosca que o proletariado de tal qualidade 

exige reivindicações revolucionárias e uma tremenda audácia na luta.



V - Luta contra o fascismo

fascismo.

VI - A FSTMB e a situação atual

VII - Reivindicações transitórias

Cada sindicato, cada região mineira, tem seus problemas peculiares e os sindicalistas devem ajustar 

sua luta diária a essas peculiaridades. Mas existem problemas que, por si sós, abalam e unificam os 

quadros operários de toda a nação , e são a miséria crescente e o boicote patronal que se fazem 

cada dia mais ameaçadores. A FSTMB propõe medidas radicais:

1- Salário básico vital e escala móvel de salários (...)

2 - Semana de 40 horas de trabalho e escala móvel de trabalho (...)

3 - Ocupação das minas (...) A ocupação das minas por si mesma, sobrepassa o marco do 

capitalismo, posto que coloca a questão de saber quem é o verdadeiro dono das minas: os 

capitalistas ou os trabalhadores. A ocupação não deve ser confundida com a socialização das minas.

(,..)3 - A luta contra grupúsculos fascistizantes está subordinada à luta contra o imperialismo e à feudal 

burguesia. Os que, pretextando lutar contra o fascismo, se entregam ao imperialismo “democrático" e 

à feudal burguesia “democrática", não fazem outra coisa que preparar o caminho para o advento 

inevitável de um regime fascistizante. Para destruir definitivamente o perigo fascista, temos que destruir 

o capitalismo como sistema. Para lutar contra o fascismo, longe de atenuar artificialmente as 

contradições classistas, temos que avivar a luta de classes. Operários e explorados em geral: 

destruamos o capitalismo para destruir definitivamente o perigo fascista e os grupúsculos fascistizantes! 

Só com os métodos da revolução proletária e no marco da luta de classes podemos derrotar o

1 - A situação revolucionária do 21 de julho, criada pela irrupção às ruas dos explorados privados de 

pão e liberdade, e a ação defensiva e beligerante dos mineiros, imposta pela necessidade de 

defender as conquistas sociais logradas e conseguir outras mais avançadas, permitiu aos 

representantes da grande mineração montar sua máquina estatal, graças à traição dos reformistas 

que pactuaram com a feudal burguesia. O sangue do povo serviu para que os verdugos 

consolidassem sua posição no poder. (...)

2 - Os ministérios “operários" não mudam a estrutura dos governos burgueses. Enquanto o Estado 

defenda a sociedade capitalista, os ministros operários se convertem em vulgares proxenetas da 

burguesia. O operário que tem a debilidade de mudar seu posto de luta nas fileiras revolucionárias por 

uma carteira ministerial burguesa, passa às fileiras da traição. A burguesia idealiza os ministros 

“operários" para poder enganar melhor os trabalhadores, para conseguir que os explorados 

abandonem seus próprios métodos de luta e se entreguem de corpo e alma à tutela do ministro 

“operário". A FSTMB nunca irá tomar parte dos governos burgueses, pois isso significaria a mais franca 

traição aos explorados e o esquecimento de que nossa linha é a linha revolucionária da luta de 

classes. (...)
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todo o mundo. A destruição do imperialismo é questão prévia para a tecnificação da agricultura e a 

criação da pequena e pesada indústria. Ocupamos a mesma posição do proletariado internacional 

porque estamos empenhados em destruir uma força internacional: o imperialismo. (...)



VIII - Ação direta de massas e luta parlamentar

IX - À orientação burguesa de unidade nacional, oporemos a frente única proletária

X - Central Operária

(...) O parlamento deve ser convertido em tribuna revolucionária. Sabemos que nossos representantes 

serão uma minoria, mas também que se encarregarão de desmascarar, desde o seio mesmo das 

câmaras, as manobras da burguesia. E sobretudo, a luta parlamentar deve estar diretamente ligada à 

ação direta das massas Deputados operários e trabalhadores mineiros devem atuar sob uma só 

direção : os princípios da presente tese central.

Na próxima luta eleitoral nossa tarefa consiste em levar um bloco operário, o mais forte possível, ao 

parlamento. Reforçamos que sendo anti-parlamentaristas, não podemos deixar livre este campo a 

nossos inimigos de classe. Nossa voz também se escutará no recinto parlamentar. Frente às manobras 

eleitorais dos traidores de esquerda oporemos a formação do Bloco Parlamentar Mineiro!

(...) Não podemos falar de unidade nacional quando a nação está dividida em classes sociais 

empenhadas em uma guerra de morte. Enquanto exista o regime da propriedade privada só os 

traidores ou os agentes a soldo do imperialismo, podem atrever-se a falar de “unidade nacional". À 

orientação burguesa de “unidade nacional" oporemos a frente única proletária (FUP). A unificação 

em um bloco granítico dos explorados e dos elementos revolucionários é uma imperiosa necessidade 

para destroçar o capitalismo que está unificado em um só bloco (...)
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se trata somente de evitar que o boicote patronal prospere, que os trabalhadores sejam condenados 

a morrer de fome. As greves com ocupação das minas se convertem em um dos objetivos centrais da 

FSTMB (...)

4 - Controle Coletivo(...)

5 - Independência sindical (...) Denunciamos a CSTB como uma agência governamental no campo 

operário. Não podemos confiar em organizações que tem sua secretaria permanente no Ministério do 

Trabalho e enviam seus membros para realizar propaganda governamental. A FSTMB tem absoluta 

independência com relação aos setores burgueses, ao reformismo de esquerda e ao governo, realiza 

uma política sindical revolucionária e denuncia como traição toda composição com a burguesia ou 

com o governo. Guerra de morte contra o sindicalismo dirigido!

6 - Controle operário das minas - A FSTMB apoia toda a medida que tomem os sindicatos no sentido de 

realizar um efetivo controle dos operários em todos os aspectos do funcionamento das minas (...)

7 - Armamento para os trabalhadores (...) Toda greve é o começo potencial da guerra civil e a ela 

devemos ir devidamente armados. Nosso objetivo é vencer e para isso não devemos esquecer que a 

burguesia conta com exércitos, polícias e bandos fascistas. Nos corresponde, pois, organizar as 

primeiras células do exército proletário. Todos os sindicatos estão obrigados a formar piquetes 

armados com os elementos jovens e mais combativos. Os piquetes sindicais devem organizar-se 

militarmente e com brevidade possível. Contra futuros massacres: quadros operários armados!

8 - Fundo de Greve (...)



XI - Pactos e compromissos

Pulacayo, 8 de novembro de 1946

2. Informe do Comité centra! do POR sobre os acontecimentos políticos da época

La Paz, 12 de dezembro de 1950

Camaradas,

Consideramos necessário fazê-los conhecer esquematicamente a situação do partido frente a 

realidade do país, a fim de que considerem estes dados na conferência que realizam ou realizarão 

com o Brasil e Uruguai. Procuramos ser sistematicamente claros e distantes de qualquer otimismo que 

dê uma visão deformada da realidade.

A greve dos empregados bancários (abril de 1950) foi o segundo grande passo dado pelo 

governo para continuar sua política de destruição do sindicalismo. Iniciada com a finalidade de obter 

um aumento nos miseráveis salários, foi devidamente organizada e abarcou a 100% dos empregados 

bancários de todo o país; nossos camaradas atuaram seguindo as diretivas do partido e levaram as 

coisas até onde humanamente podiam ser sustentadas. Não se pode perder de vista a característica 

pequeno-burguesa do sindicalismno do ramo. (...)

A greve demonstrou o seguinte: que não se havia iniciado ainda o ascenso revolucionário e 

que havia estado de debilidade latente na unidade sindical (não se pode conseguir senão apoios 

líricos dos mineiros, fabris e gráficos). A atuação do partido foi eficiente; e no momento da assinatura 

da solução, não interveio comprometendo sua linha política. Toda nossa gente esteve mobilizada em 

intensa campanha de agitação e de controle do movimento. Esta existiu somente em relação a um
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(...) É nossa missão evitar as manobras dos burocratas sindicais e das camadas artesanais corrompidas 

pela burguesia. Sobre uma base verdadeiramente democrática deve organizar-se a central dos 

trabalhadores bolivianos. Estamos cansados das pequenas fraudes para conseguir maiorias (...)

Com a burguesia não temos que realizar nenhum bloco nem nenhum compromisso. Com a pequena 

burguesia como classe e não com seus partidos políticos, podemos forjar blocos e firmar 

compromissos. A frente de esquerda, a central operária, são exemplos de tais blocos, mas tendo o 

cuidado de lutar para que o proletariado seja a direção do bloco. Se há a pretensão de que iremos a 

reboque da pequena burguesia, devemos rechaçar e romper os blocos (...)

A colaboração revolucionária dos mineiros e camponeses é uma tarefa central da FSTMB. Tal 

colaboração é a chave da revolução futura. Os operários devem organizar sindicatos camponeses e 

trabalhar de forma conjunta com as comunidades. Para isto, é necessário que os mineiros apoiem a 

luta dos camponeses contra o latifúndio e acompanhem sua atividade revolucionária.

Com os outros setores proletários estamos obrigados a nos unificarmos, tal unificação devemos levar 

também aos setores explorados do trabalho artesanal: oficiais e aprendizes.



A luta de classes e as forças motrizes da revolução na América Latina

3. Teses e Resoluções sobre as perspectivas internacionais e a orientação da iVa. Internacional 

Resolução sobre a América Latina do IIIo Congresso Mundial.

(...)

Na Bolívia, a insuficiência de delimitação no passado de nossas forças em relação as outras 

correntes políticas que exploram o movimento de massas, a falta de clareza nos nossos objetivos e 

nossa tática, assim como a ausência de um trabalho sistemático, paciente, nos meios operários, a 

estrutura organizacional frouxa, provocou um certo recuo de nossa influência e uma crise de 

organização. Nossas forças reorganizadas devem remediar todos esses defeitos, sem cair entretanto no 

sectarismo, nem se isolar das massas e seus movimentos, muitas vezes ideologicamente confusas com 

a direção pequeno-burguesa (MNR).

Nossa seção deve concentrar seu trabalho acima de tudo nos meios operários e suas 

organizações, dos operários mineiros em particular. Ela se esforçará por outro lado, por influenciar a 

ala esquerda do MNR que está baseada precisamente sobre estes setores.

Ela preconizará uma tática de frente única anti-imperialista com o conjunto desta organização 

(o MNR) em ocasiões precisas e sob um programa concreto que represente no essencial, no mais 

concretamente, as reivindicações contidas no Programa de Pulacayo de 1946. Esta proposta de frente 

única ao MNR tem um sentido progressivo para os momentos propícios a uma mobilização efetiva das 

massas, e em vista precisamente de realizar esta mobilização.

Por outro lado, no caso de mobilização das massas sob o impulso ou influência preponderante 

do MNR, nossa seção deverá sustentar com todas as suas forças o movimento, não se absterá mas ao 

contrário, intervirá energicamente na via de impulsionar tanto quanto seja possível para a tomada do
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esforço extraordinário, porque se carecia de capacidade material (homens e dinheiro) para atingi-la 

com mais êxito.

Em maio deste ano aconteceu a greve geral dos trabalhadores; abarcando pouco menos de 

100% dos empregados, professores e empregados das principais atividades industriais, comerciais 

.bancárias e docentes, excluídos os operários mineiros, que não se ligaram à greve não somente 

porque não se haviam reposto do colapso de maio-junho de 1949, senão porque a direção interina se 

havia vendido ao governo, assim também porque nossos elementos careceram de meios e de 

capacidade para intensificar sua campanha nas populações mineiras, já que essas se encontravam e 

se encontram fortemente controladas por forças do exército e da polícia. Não se pode esquecer por 

outro lado, que a sangrenta repressão do ano passado originou a morte e a dispensa de todos os 

nossos militantes ativos que trabalhavam nas minas. A greve geral foi reprimida em La Paz depois da 

liquidação de mais de 3.000 trabalhadores em Villa Victoria (bairro desta cidade) por meio de 

bombardeios aéreos, artilharia leve e metralhadoras. O golpe foi tremendo: se decretou a anulação 

dos direitos sindicais e do foro sindical de forma geral; foram exilados, encarcerados e confinados os 

principais dirigentes ferroviários, fabris, bancários, mineiros e docentes, assim como uma infinidade de 

militares e políticos de oposição (a direção do partido também foi exilada em massa depois de um 

período de confinamento e torturas nas polícias).

(...)



4. 9a. Conferência do POR (seção Boliviana da 4a. Internacional) 

(24 a 29 de setembro de 1952)
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poder pelo MNR, sobre a base de um programa progressivo de frente única anti-imperialista. Pelo 

contrário, se no curso dessa mobilização de massas, nossa seção revelar-se partilhar com o MNR a 

influência sobre as massas revolucionárias, ela colocará a frente a palavra de ordem de um governo 

operário camponês comum dos dois partidos, sempre sobre a base de um mesmo programa, governo 

apoiado sobre comité de operários, dos camponeses e dos elementos revolucionários da pequena 

burguesia urbana.

(IN: Quatriéme Internationale, n°8-10, agosto-outubro, 1951)

O informe sobre a situação mundial destacou a crise do imperialismo sobre o aparato de 

produção hipertrofiado em um mercado capitalista que se estreita constantemente pela perda da 

Europa Central, China e pelo levante dos povos coloniais e semi-coloniais. Pôs em relevo a agudização 

mundial das lutas de classes e o desequilíbrio definitivo do regime capitalista, que conduz 

inevitavelmente à 3a. Guerra Mundial. Guerra que será de uma natureza distinta da la. e da 2a., que 

se caracterizaram por serem lutas inter-imperialista. A 3a. Guerra Mundial, ao contrário, será uma 

guerra essencialmente contra-revolucionária, dirigida não somente contra a URSS , as democracias 

populares, lugoslávia. China, mas também contra as revoluções dos povos coloniais e o movimento 

operário mundial. Mas esta guerra, desencadeada num momento histórico de ascenso geral das 

massas operárias e numa relação de forças materiais e sociais desfavoráveis ao imperialismo, 

acabará por converter-se em uma guerra civil mundial, que conduzirá as massas operárias do mundo 

à vitória com a instauração do socialismo
(•■)

Frente a guerra contra-revolucionária que prepara o imperialismo, o informe recomenda 

trabalhar pela unidade revolucionária dos trabalhadores da América Latina e do mundo, para realizar 

ações comuns que busquem a derrubada do regime capitalista. Só a ação revolucionária das massas 

e o derrocamento do imperialismo poderá evitar a 3a. Guerra Mundial, sendo nociva toda campanha 

pacifista de coexistência entre a revolução que avança e o imperialismo que desmorona . O POR 

lutará intransigentemente contra os planos imperialistas, ajudando toda a mobilização dos povos por 

sua libertação.

(...)

Situação Política Nacional

O informe sobre a política nacional parte de uma análise dos antecedentes da insurreição do 

9 de abril. Destaca o espírito revolucionário das massas operárias que mobilizando-se através de um 

programa anti-imperialista e anti-capitalista, derrotaram as forças reacionárias da Rosca. Esta 

mobilização de massas se deu sob a direção do MNR , partido de recebeu a confiança de grossos 

setores operários desejosos de libertar-se do governo reacionário de Herzog-Urriolagoitia-Ballivian e de 

realizar suas aspirações.



1. Apoio ao governo frente aos ataques do imperialismo e da Rosca.;

O informe finaliza assinalando a perspectivas do processo revolucionário aberto em 9 de abril, 

condicionado pelo caráter da época e a realidade boliviana. As massas operárias assimilando as 

experiências de suas lutas passadas já não se conformam com soluções parciais. A dinâmica de sua 

luta contra o imperialismo e capitalismo as conduz para o poder, poder que poderá assumir a forma 

de um Governo Operário e Camponês, como uma curta etapa transitória para a ditadura do 

proletariado.

A tarefa fundamental do POR é de apoiar estas massas que já não podem ficam na metade 

do caminho, liderá-las e ajudá-las a generalizar suas experiências. Nesta tarefa o POR exporá de 

maneira implacável as vacilações de suas direções pequeno-burguesas, atacará seu oportunismo, 

suas inconsequências e inclusive as traições destas direções aos interesses históricos do proletariado.

2. Apoio a todas as medidas progressivas que este dite, assinalando sempre seus alcances e 

limitações. O sentido destes apoios não será simplesmente formal, senão real e ativo, o que significa 

lutar nos sindicatos, universidades, no campo e nas mobilizações de massas operárias para que 

através destas medidas impostas por sua força, possam ir adquirindo consciência da necessidade de 

seu próprio governo;

3. Na luta das duas alas do MNR, o OPOR apoia a esquerda integrada por operários, 

camponeses e elementos da classe média empobrecida, assinalando a esta esquerda que seu futuro 

depende da compreensão e claridade ideológica a que chegue sobre o processo histórico que vive 

o mundo, e particularmente a direita de seu partido. Em toda a sua ação que tenda a destruir a 

estrutura sob a qual descansa a exploração feudal-burguesa e imperialista, em toda tentativa de 

aprofundar a revolução e cumprir o programa operário, assim como o controle integral do governo 

derrotando a ala direita.
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As massas operárias confundem deste modo suas próprias aspirações com o programa do 

MNR, dando lugar assim a bases operário-camponesas majoritárias, sob a direção transitória de 

camadas pequeno-burguesas nacionalistas. Esta composição social contraditória necessariamente 

teve que manifestar-se em posições políticas diferentes na atividade do MNR. Durante o governo da 

Junta Militar estas contradições se fizeram notórias: enquanto as camadas direitistas dirigidas por Siles 

Zuazo aceitavam novas eleições, as bases operárias do MNR orientadas pelo POR defendiam 

tenazmente o triunfo eleitoral de maio de 1951. Estas massas operárias são as que com sua 

intervenção dão uma fisionomia própria ao golpe policial-militar que foi preparado nas suas costas, e 

foram elas mesmas que fizeram possível o êxito ao lado de setores operários revolucionários que, como 

os poristas, se armaram contra a oposição dos dirigentes do MNR.

Estas contradições existentes no MNR são levadas ao governo depois do 9 de abril, chocando- 

se com as aspirações profundas de operários e camponeses, com os interesses das cornadas 

pequeno-burgueses dirigentes, burocráticas e direitistas. O informe sobre a situação nacional assinala 

como a composição social contraditória do MNR dá lugar a manifestação de tendência que 

impedem que exista uma estabilidade no partido e uma ideologia uniforme.

(...)

O informe político nacional fixou a posição do POR frente ao governo nos seguintes pontos:



5. RESOLUÇÃO BOLÍVIA DO 10° PLENO DO COMITÉ EXECUTIVO DA 4a. INTERNACIONAL 

(novembro de 1952)

massas.

Esta dupla preocupação se concretizou no apoio crítico acordado ao governo do MNR, 

acompanhado de uma atividade revolucionária diretamente entre as massas , para que estas 

exerçam e reforcem sua pressão, e desenvolvam organização autónoma nos sindicatos e nas milícias.

A organização e o reforço da COB tem tomado o sentido e o dinamismo de um poder 

proletário distinto, que objetivamente faz contrapeso ao governo do MNR. Ter conseguido isto, 

constitui a mais importante conquista da revolução boliviana até o presente, assim como o mérito 

maior da fecunda atividade do POR, que tem conseguido em grande medida, determinar a 

orientação ideológica e o dinamismo da central operária.

A tarefa política principal que se coloca atualmente ao POR é a de encontrar a ponte: 1- entre 

suas consignas atuais e as consignas transitórias que concretizem para as grandes massas a 

necessidade de seu próprio poder, para o qual deve orientar-se mais firmemente a revolução; 2- as 

formas concretas e organizativas que tornem possível semelhante poder e que facilitem a tomada de 

consciência das massas para o dito poder.

(...)

É da COB que é preciso partir, do que ela representa hoje para os operários e deu seu 

dinamismo para generalizar uma organização soviética das massas operárias , camponesas e 

pequeno-burguesas da cidade, e para depois fazer surgir de tal organização , a necessidade de um

A forma em que o POR tem atuado até agora é em geral correta e corresponde tanto à 

realidade objetiva como à força real do partido.

Preparado ideologicamente desde antes dos acontecimentos de 9 de abril, o POR não foi 

surpreendido por eles, e sobretudo, não deixou de interpretá-los corretamente e de ajustar 

adequadamente sua política.

O POR participou a fundo na insurreição de abril, evitando isolar-se das grandes massas 

polarizadas na ação pelo MNR. Sua política tem procurado então, continuar evitando isolar-se das 

massas sobre as quais sempre exerce uma forte influência o MNR, e sobre tudo não isolar-se da base 

da ala esquerda daquele, impulsionando a ação revolucionária e a organização ao autónoma das
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A discussão desse informe sobre a situação nacional durou dois dias, intervindo 20 oradores. A 

conferência escutou depois o informe do secretário geral do partido sobre a atividade da direção 

entre a 8a. conferência reunida em março de 1951, o pleno de fevereiro deste ano e a atual, 

constando-se importantes êxitos políticos como organizativos. A 9a, conferência elegeu um novo 

comité central integrado por 12 membros efetivos e outros suplentes que dirigirão o partido até uma 

próxima reunião nacional.

A 9a. conferência do POR pôs em relevo o alto grau de maturidade política a que chegou o 

conjunto da militância, a fusão dos quadros do partido com as massas operárias e a firmeza 

revolucionária destes quadros provados no confinamento, no cárcere e no exílio. O fato mais notável 

da conferência foi constituído pela presença de companheiros camponeses, para os quais se fizeram 

traduções das discussões ao quíchua e ao aimará .



6. Décima conferência nacional - Etapa atuai da revolução e tarefas do POR 

(10 de junho de 1953)

(•••)

O POR deve buscar concretizar sua política no sentido acima indicado, afim de facilitar ao 

movimento revolucionário das massas o acesso a um nível superior.

Uma orientação semelhante permitirá a ele encontrar o caminho para realizar tanto a 

organização soviética não somente das massas camponesas e pequeno-burguesas das cidades, 

como colocar a questão do poder sob uma forma transitória concreta, que não se apresente nem 

como um governo do POR, nem como um governo operário e camponês suspenso no ar, que as 

massas não possam perceber como realizá-lo e sustentá-lo.

Outra alternativa que pode apresentar-se e de que naturalmente é preciso compreender toda 

a importância e explorá-la a fundo, é ver se consumar a ruptura entre a direita e a esquerda do MNR 

ou, seja logrando esta última conquistar a maioria do MNR, seja separando-se dele e constituindo-se 

em partido distinto. Nos dois casos o POR poderá encarar a possibilidade de um governo operário e 

camponês formado pela coalizão dos dois partidos sob a base de um programa mínimo comum, curta 

etapa no caminho verdadeiro governo da ditadura do proletariado.

De todas as maneiras, esta eventualidade, se se apresenta, não deve impedir naturalmente 

ao POR prosseguir sua propaganda e sua agitação por uma organização soviética das massas através 

de uma via idêntica a que indicamos.
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governo operário camponês, que apareça como a emanação quase automática de tal organização, 

na qual se apoiará o dito governo.

Ou melhor, que a COB deve servir para polarizar as massas operárias em torno dela e mantê- 

las sobre sua própria influência .distinta da do governo MNR; para impulsionar uma campanha de 

propaganda e de agitação em direção às massas camponesas e pequenos-burguesas da cidades, 

que procure atraí-las a uma forma soviética de organização.

Esta campanha poderá se basear a consigna do Congresso Nacional dos Operários e 

Camponeses. Esta consigna já contida no programa de orientação política da COB, poderá abarcar 

sob esta formar o conteúdo de uma Assembléia Constituinte, que mobilize e organize por sua vez as 

massas operárias, camponesas e pequeno-burguesas das cidades.

O congresso da COB, ao lançar esta proposta, completada pela dos Comités onde participam 

operários, camponeses e pequenos burgueses das cidades para a convocatória deste congresso, se 

empenhará na realidade em mobilizar e em organizar as massas aliadas do proletariado pelo poder 

soviético.

O êxito da campanha pelo Congresso Nacional de Operários e Camponeses determinará a 

possibilidade de passar da etapa atual da revolução à etapa do Governo Operário e Camponês 

emanado dos comités operários, camponeses e pequeno-burgueses das cidades e de sua Assembléia 

Nacional, e apoiado sobre estes. Será o governo da maioria política dos comités e de sua Assembléia 

Nacional. É com esta perspectiva que é preciso colocar desde a agora esta consigna do Congresso 

Nacional.
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Deste modo as massas operárias confundiram suas próprias aspirações revolucionárias, que 

tinham um sentido anti-imperialista e anti-capitalista, com o programa geral e impreciso - entre linhas 

pode-se descobrir a proposta confusa do desenvolvimento integral do pais no marco capitalista - que 

agitava o MNR desde a oposição e depois. Tudo isto e o debilitamento POR .contribuíram ao império 

da confusão ideológica e programática. Assim explica-se porque grossas camadas operário- 

camponesas e da classe média urbana se movam sob a direção transitória de grupos pequeno- 

burgueses nacionalistas, dentro da órbita geral do MNR

(...)

O MNR no poder como consequência da virtual ausência no cenário do partido do 

proletariado e depois do triunfo da insurreição de 9 de abril e da transformação do golpe de estado 

movi-militar numa revolução social , pretende desenvolver a revolução sob sua direção , e dentro do 

marco da propriedade privada capitalista ; a isto chamou na propaganda oficialista progresso integral 

e industrialização do país.

No interno ,o governo do MNR se encaminha para edificar uma estrutura capitalista que 

envolva todo o país, mediante o desenvolvimento das atuais indústrias rudimentares e a implantação 

de outras. Não toma em conta a atual decadência do capitalismo em escala mundial

Nos aspectos secundários governo desenvolve uma demagogia esquerdizante com o fim de 

confundir as massas , enquanto que nos problemas fundamentais mantém sua orientação direitista.

A revolução boliviana passou até o momento por duas etapas. A primeira se caracteriza por 

uma franca e acelerada radicalização das massas proletárias, seguida pela maioria nacional, por seu 

persistente ataque à reação em geral pela confiança em suas próprias forças e por sua profunda fé na 

vitória. Este reponte dentro do ascenso revolucionário arranca do 9 de abril de 1952 e se prolonga até 

o 13 de maio , data em que foi adiada a nacionalização para outra posterior.

Grandes manifestações nas cidades e nas minas exigiam do governo a imediata 

nacionalização sem indenização ,ou seja ,a expropriação das minas. Mas o governo conseguiu um 

tempo para melhorar suas próprias posições.

No período de depressão ou inflexão momentânea, a COB foi burocratizada e controlada 

pelo governo movimentista. O trabalho partidário esta cheio de dificuldades, os explorados reagem 

lentamente frente a propaganda que lança o POR.

Para o POR, antes que a conquista imediata do poder, está pela frente a tarefa de conquistar 

as massas, de arrancá-las do controle do MNR, de educá-las nos combates cotidianos e de as ensinar 

a confiar inteiramente na direção da vanguarda revolucionária do proletariado. Tal é o difícil caminho 

que temos que percorrer. Há uma evidência que não pode e nem deve ser ignorada. As massas estão 

sob o controle do partido nacionalista da pequena burguesia.

Os progressos de diferenciação política que já se têm operado, por importantes que os 

consideremos, não são suficientes para que o POR possa dizer que controla efetivamente o grosso das 

massas. Isto deve suceder no futuro antes que se possa lançar a consigna da conquista do poder pelo 

proletariado, apoiado pelo campesinato e a maioria da classe média urbana. Mas, no lapso que 

media entre a presente etapa de depressão e a futura de nova radicalização das massas, POR tem 

que ultrapassar enormes obstáculos, sendo um dos maiores a perseguição sistemática que vem 

realizando o imperialismo em aliança com os elementos mais reacionários do governo atual.

(...)

A consigna do governo operário-camponês tem uma dupla significação .Por um lado, é a 

denominação popular da ditadura do proletariado, é neste sentido que a utilizamos atualmente.
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Com tudo .também se entende o governo operário camponês como o momento curto, 

transitório para a ditadura do proletariado. Esta última variante, no momento atual do processo 

político boliviano poderá concretizar-se num governo transitório, de curta duração, conformado não 

exclusivamente por nosso partido - inclusive sem ele - e outras organizações políticas populares. Tal 

governo operário-camponês poderá ter um programa progressista que de nenhuma maneira seria o 

nosso em sua totalidade. Poderá dar-se no caso de uma ruptura entre a esquerda e a direita do MNR, 

devido à evolução para posições revolucionárias da primeira. Paralelamente, o POR deve 

obrigadamente explicar às massas que só a ditadura do proletariado solucionara em definitivo os 

problemas da revolução. Esta questão obriga o partido a elevar seu nível político e organizativo.

A ala esquerda do MNR por sua inconsistência teórica e por mover-se sob a pressão de forças 

sociais contraditórias, se desloca continuamente da esquerda a direita e vice-versa. Atualmente tem 

adotado uma posição pró-direitista. Mas é previsível que sob a pressão das massas efetue uma nova 

virada para esquerda e rompa a tão propalada unidade com o MNR. Em tal caso, o POR apoiará a 

esquerda em sua luta contra a direita, a ajudará a orientar-se ideologicamente, a pressionará para 

que avance para posições mais radicais e, paralelamente, mobilizará as bases movimentistas para 

que exijam que a direção esquerdista adote o programa da revolução proletária. Este será um 

episódio a mais do processo de diferenciação política. A ala direita está definitivamente 

comprometida com a reação dos latifundiário e imperialista e, por isto mesmo, não se pode negar 

simplesmente que no futuro se cisione da ala esquerda. O predomínio total deste setor modificará 

profundamente a natureza do MNR e permitirá que se aproxime muito do POR. Só em tais condições 

poderá falar-se de um possível governo POR-MNR, uma fórmula particular do governo operário- 

camponês, etapa transitória para a ditadura do proletariado.
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