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Com 96% dos votos apurados, o mandato de Evo Morales foi respaldado em 9 de agosto por 
uma impressionante maioria de 68%, nada menos que 14 pontos percentuais acima dos 54% 
com os quais venceu as eleições em 2005, já então uma maioria inédita para a Bolívia. 
Mesmo nas regiões rebeldes da chamada Meia-Lua, recebeu mais apoio desta vez: em Tarija, 
50%, Pando 53%, Beni, 44% e Santa Cruz 39%. Há três anos, recebera nos mesmos 
departamentos 32%, 21%, 16% e 33%, respectivamente. 
 
Em Chuquisaca, Morales foi aprovado por 54% - apesar de ter recebido apenas 24%, o menor 
porcentual em todo o país, em Sucre, a capital, cuja elite é a mais brutal na oposição violenta 
a Morales e ao indigenismo. Nos demais departamentos do Altiplano, o "sim" ao presidente 
variou de 71% a 83%. Os prefectos governistas foram todos confirmados. 
 
Notável, principalmente quando se considera que o processo tinha sido aprovado com apoio 
da própria oposição em maio, quando esta, julgando-se reforçada pelos plebiscitos sobre a 
autonomia dos departamentos, pensou ter condições de derrotar Morales. Houve um bocado 
de wishful thinking, como dizem os gringos, ou doce ilusão, em bom português. E o caso, 
conhecido também no Brasil, do jornalista ou executivo bem de vida que conversa com seus 
pares e amigos no escritório, na redação, no churrasco, no sítio ou no restaurante da moda e 
acredita que "todo mundo" pensa e vai votar como ele - para cair das nuvens quando os 
votos das massas começam a aparecer. A resposta seria simples se alguns dos seus piores 
inimigos entre os prefectos de departamento não houvessem recebido um apoio não 
equivalente, mas suficiente, em suas próprias regiões: Rubén Costas, de Santa Cruz (com 
67%); Ernesto Suárez (Beni, 64%), Mario Cossío (Tarija, 58%) e Leopoldo Fernández (Pando 
56%). Os únicos perdedores foram dois outros oposicionistas, o prefecto de Cocha-bamba, 
Manfred Reyes Villa, revogado por 65% de votos contrários, e o de La Paz, José Luis Paredes, 
contestado por 64%. 
 
Paredes não criou caso: conformou-se em voltar para casa assim que Morales designe quem 
vai substituí-lo até a eleição departamental, a ser realizada em até 90 dias. Mas Reyes Villa, 
ex-candidato presidencial e o primeiro a pedir a realização da consulta nacional, esperneou. 
Ao se aproximar a perspectiva de derrota, declarou o referendo inconstitucional e ilegítimo e 
prometeu ir à Justiça defender o mandato até a última gota de tinta. Não recebeu, porém, o 
apoio dos colegas confirmados. Ameaçado de expulsão por camponeses de sua região, acabou 
por renunciar no dia 12, deixando seu chefe de gabinete como interino. Em ambos os casos, 
as pesquisas indicam que o MAS, partido de Evo, elegerá os novos prefectos. 
 
Ironicamente, a insistência da oposição em exigir uma maioria absoluta de votos contrários 
para a revogação do mandato, aceita pela Comissão Nacional Eleitoral (de forma legalmente 
duvidosa) em 31 de julho contra a redação da lei proposta do governo e aprovada no 
Legislativo, pela qual o mandato seria perdido se a porcentagem contrária fosse superior à 
que originalmente elegera o mandatário - salvou apenas um mandato governista, o do 
prefecto de Oruro. Fora eleito por 41% dos votos e precisaria ser confirmado por 59% se 
valesse o texto original, mas obteve 50,7%. De qualquer forma, também ali o MAS seria 
vitorioso em eventual nova eleição, segundo as pesquisas. Por ora, só se pode dizer que o 
acatamento aos resultados, além de reforçar Evo, enfraquecer a oposição no Altiplano e 
confiná-la à "Meia-Lua", indica algum respeito à vontade popular e aos princípios 
democráticos. No que tange à oposição, em grande parte - ninguém se iluda - por falta de 
opções reais. 
 
De qualquer forma, os grupos de oposição estão longe de ter objetivos comuns claros e 
parecem incapazes de aglutinar a oposição a Evo em uma liderança única e sólida, o que - 
principalmente após a queda de Reyes Villa, principal oposicionista no Altiplano - a confina a 
um entrincheiramento regional, cada elite departamental lutando por si e por seus próprios 
feudos e privilégios. 
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As oposições poderiam apostar na construção gradual de uma liderança oposicionista única e 
sólida, enquanto resistem dentro da lei às reformas de Evo e tentam desgastá-lo. Poderiam 
aceitar o pacto proposto por Evo, que ofereceu uma "autopista autonômica" que 
compatibilizasse algumas das reivindicações regionais com a Constituição defendida pelo 
governo e a autonomia indígena, fundamentada na Declaração dos Direitos Indígenas da ONU 
de 2007 que a Bolívia seria a primeira a incorporar. 
 
Mas o caminho que parecem escolher ante o apoio popular a Evo é o salto no escuro que 
corre o risco de cair no abismo: confronto e desobediência até um banho de sangue que 
divida as Forças Armadas e as lance em uma guerra civil. Quanto mais enfraquecidas e 
derrotadas nas urnas, mais perigosas podem ser essas oligarquias em seu desespero. 
 
A mais forte é a liderada pelo prefec-to Rubén Costas, de Santa Cruz, que insiste em intitular-
se "governador" - título inexistente na Bolívia - e chamar de "tirania" e "ditadura" o governo 
constitucional respaldado por uma maioria sem precedentes. Ao conhecer os resultados do 
referendo, anunciou que a "assembléia legislativa" do departamento - um grupo de 
oposicionistas reunido sem nenhum respaldo legal - aprovou uma lei eleitoral para eleger 
legisladores e autoridades em seu departamento e criar uma polícia própria. 
 
Em comício na praça central de Santa Cruz, Costas desafiou La Paz: "Qualquer tentativa de 
impor seu projeto ilegal e racista de Constituição, essa farsa que custou a vida a bolivianos e 
leva ao confronto entre irmãos, os meterá em um beco sem saída" - e seus partidários 
gritaram em resposta "Independência, independência, independência!" O prefeito Percy 
completou: "Este é um momento interessantíssimo na vida de Santa Cruz. Deixamos o país 
de lado, é outra vida. Pena que não sejamos uma só família". 
 
Mas a proclamação unilateral de independência nada significaria sem apoio dos países 
vizinhos, o que é impossível. Não só os atuais presidentes do Brasil, Argentina e Paraguai têm 
afinidades políticas com Evo, como separatismos são contrários aos interesses de Estado de 
todos os países sul-americanos, independentemente do governo de turno. 
 
O Exército boliviano também não dá aos autonomistas o respaldo que desejariam. Todos os 
militares que se manifestaram expressaram posição semelhante. Muitos comandantes 
bolivianos estão desconfortáveis com o comando do brigadeiro Luis Trigo, que "caroneou" 
oficiais mais antigos, e com a política de Morales, que recebe ajuda e assessoria militar da 
Venezuela, mas o consenso em favor da unidade nacional é antigo e forte. Em maio, os 
separatistas de Santa Cruz foram formalmente advertidos de que sua pretensão de assumir o 
controle das rodovias, ferrovias e aeroportos ameaçava a segurança nacional e não seria 
acatada pelas Forças Armadas. 
 
Dias antes do referendo, o alcalde (prefeito) de Santa Cruz, Percy Fernández, pediu que os 
militares túmben (derrubem) o governo de Morales, mas, se havia quem quisesse responder 
ao apelo, manteve-se em silêncio. Na América do Sul, golpes militares deixaram de ser favas 
contadas, como mostraram as experiências do Paraguai em 2000 e da Venezuela em 2002. 
Cabe a Evo continuar a mobilizar sua reforçada maioria para respaldar sua autoridade e 
diminuir a ênfase no "andinocen-trismo" para recuperar mais terreno dentro da própria "Meia-
Lua", cujos conflitos de classe e divisões internas começam a se tornar   mais visíveis. Na 
quarta-feira 13, depois de alguma resistência inicial, todos os prefectos não revogados 
acabaram por aceitar um encontro em La Paz - menos um, Rubén Costas. A cada prefecto 
opositor foi designado um ministro como interlocutor e o deste será o da Defesa. Pode ser o 
primeiro passo para isolá-lo.  
 

Fonte: Carta Capital, a. 15, n. 509, p. 42-43, 20 ago. 2008. 




