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Abstract 

The Andes nature created some favorable some not favorable conditions to a human 

development, what determined during it’s extension “islands” of inhabitation. 

La Paz, the Bolivian governmental headquarter city, is a typical “body and soul” Andean city. 

Where the social-historic relationships reflects from the occupation of an environment with 

antagonists nature. The ownership of the natural resources that favored the development of 

spectaculars pre-Colombians civilizations, by a social minority on nowadays, owned by 

liberal politics, created a social spatial desestructuralization in the urban areas checked out 

by the organization of the city. 

Resumo: 

A natureza da cordilheira dos Andes gera condição para um desenvolvimento 

humano, ora favoráveis ora desfavoráveis, o que determina o estabelecimento de “ilhas” de 

povoamento em sua extensão. 

La Paz, sede de governo da Bolívia é uma cidade andina de “corpo e alma”. Nela 

reflete as relações sócio-históricas da ocupação de um meio de naturezas antagônicas. A 

posse de recursos que propiciaram o florescimento de espetaculares civilizações pré-

colombianas por uma minoria favorecida por políticas liberais, criou uma desestruturação 

sócio espacial na área urbana verificada na organização da cidade. 

Introdução: 

Ainda não foi dada atenção especial dos pesquisadores para a cidade andina. 

Segundo Carrión (1988), a investigação urbana na área andina é recente. As generalizações 

trazidas das ciências sociais de que a área andina é considerada uma sub região de menor 
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desenvolvimento e com baixo nível de urbanização contribuíram para esta pré-

conceitualização. 

De fato, a América andina apresenta um baixo nível de desenvolvimento. Analisando 

as estatísticas, a renda dos países andinos vem dos setores primários da economia. Fato 

que por si só não significa que nestes países sua população não viva na cidade, muito pelo 

contrário. 

Os países andinos nasceram urbanos. A exploração das minas de prata de Potosí e 

do Peru se caracterizaram pelo desenvolvimento de uma vida urbana. Em meados do 

século XVII, Potosí apresentava mais habitantes que Madri ou Sevilha, as maiores cidades 

da Espanha (Galeano 1970). Esta cidade andina, situada aos pés do Cerro Rico à uma 

altitude de 4200 metros era uma das maiores e mais ricas do mundo. 

O esgotamento das riquezas minerais diminuiu a importância das cidades andinas na 

economia colonial que aos poucos foi transferindo para o litoral as atividades, 

desconcentrando a população. Durante esta recessão, centros importantes situados na 

cordilheira, como Potosí, Charcas(Sucre) e Cusco se tornaram centros deprimidos e 

perderam consideravelmente população e importância. (Sandóval in Carrión, 1988) 

Atualmente, a cidade andina vem crescendo a níveis alarmantes, impulsionada 

principalmente pelo êxodo rural. Segundo Dollfus (1991, pg.18-19): 

“A finais do século XX, os Andes continuam sendo ainda a grande cadeia 

de montanhas mais povoadas do mundo. Em nenhuma outra parte se 

encontram como no Peru e na Bolívia milhões de homens estabelecidos à 

mais de 3500 m.s.n.m[...]. Os Andes de hoje são montanhas povoadas em 

países pobres e urbanizados[...] são pobres porque seguem sendo 

camponeses em sua maioria e por que em todas as partes do mundo tem 

ingressos muito inferiores ao de outras categorias da população[...].” 

Ao contrário do que as generalizações pré-conceitualizavam, as cidades andinas nos 

oferecem um campo vasto de estudo, em que se condensam conhecimentos 

multidisciplinares, pois envolve o estudo da paisagem, da geomorfologia, da geologia, da 

antropologia, história e, não podendo esquecer, a arqueologia, uma vez que muitos dos 

centros urbanos andinos tiveram suas origens em períodos pré-colombianos. 

Ao mesmo tempo em que os estudos urbanos na área andina nos exige um maior 

desdobramento, o apenas recente interesse dado à esta temática aliada à pouca bibliografia 
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produzida e a dificuldade de se obter dados, devido às condições econômicas destes 

países, dificultam a ação dos que se interessam pela temática. 

Este trabalho, até mesmo pelas condições de pesquisa na área, é apenas uma 

aproximação, um apanhado geral que necessita mais investigação para que possa ser 

analisada com todo o rigor científico. No entanto ela não deixa de ser válida como uma 

contribuição para esta empolgante perspectiva de investigação: A geografia urbana dos 

países andinos. 

O Homem nos Andes: 

Atravessando as grandes zonas climáticas da terra, os Andes apresenta uma riqueza 

muito grande de paisagens e recursos que aparecem de acordo com a latitude aliada com a 

altitude e os efeitos das correntes marítimas e massas de ar que vão dar origem aos 

bosques mais úmidos e aos desertos mais áridos do mundo. 

Não é por acaso que os Andes é berço de civilizações com alto nível de 

desenvolvimento tecnológico. As civilizações pré-colombianas encontraram condições 

favoráveis para seu desenvolvimento. 

 Dollfus (1991, pg 16-17) explica: 

“Nos Andes Tropicais do sul do Equador, as grandes extensões 

planas e descobertas das Punas, entre 3600 e 4500 m.s.n.m, facilitam a 

circulação durante o ano todo: são a pastagem das Lhamas – os únicos 

grandes animais mamíferos domesticados do continente, que servem 

como animais de carga, de que se aproveita também a carne e a lã. [...] 

Por outro lado, os cultivos de tubérculos são sempre possíveis à mais de 

4000 m.s.n.m . Nas bacias e vales encaixados situados ao longo das 

serras que vão da atual Bolívia à Colômbia, entre os 2000 e 3000 m.s.n.m, 

se cultiva sobre tudo o milho. [...] Nos Andes tropicais, não existe o 

problema neve e o frio do inverno nas serras das latitudes médias. Neve e 

frio bloqueiam a atividade agrícola, obrigam a estocar o feno, combustível 

e alojar homens e animais. É o verão a época de máximo trabalho na 

serra, quando longas jornadas são dedicadas à produção. [...] A limitação 

de uma estação seca, ainda que acentuada por geadas noturnas e 

matinais nos altos Andes tropicais é menos temível que a neve; os animais 

podem permanecer fora durante o ano todo, sem que seja necessário 

providenciar estábulos nem estoque de feno. A irrigação permite prolongar 
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a estação agrícola e palear, em parte, a variabilidade das precipitações. 

Em distâncias curtas de espaço, se pode tirar proveito das produções de 

climas áridos, temperados ou frios, sem esquecer os recursos da beira do 

pacífico ou dos lagos. A presença de jazidas metalíferas de cobre, prata e 

ouro, bem repartido em toda a cadeia, permite extrair minerais tratá-los 

para produzir metais e claro, fabricar objetos.“. 

Assim, Dollfus (1991, pg.17) conclui: “Os camponeses andinos teriam condições de 

vida, provavelmente melhores e certamente menos difíceis que os camponeses dos Alpes 

ou que os pastores tibetanos da mesma época”. 

Nas encostas da cordilheira de Lipez, na divisa da Argentina, Chile e Bolívia, nada 

cresce e nada se desenvolve, ali, à uma altitude que chega facilmente aos 5000 m.s.n.m, o 

clima é um dos mais áridos do mundo. Mesmo que se fosse possível desenvolver a irrigação 

através do derretimento das geleiras, o solo salino, resultante dos sedimentos vulcânicos 

aliados à arides, não permitiria nenhum tipo de cultura. 

 Da mesma maneira, porém completamente diferente à região de Lipez, na 

Cordilheira de Darwin, na terra do fogo, as água frias agitadas e carregadas de umidade do 

mar de Drake e do estreito de Magalhães castigam a região que situa abaixo do paralelo de 

55º e mesmo com altitudes que não superam os 2000 m.s.n.m os glaciares dominam a 

paisagem e não permitem um grande desenvolvimento humano deste lugar que não teria 

melhor denominação que esta: fim do mundo. 

Mesmo em alguns lugares a natureza ser tão favorável ao desenvolvimento do 

homem, a região de Lipez e da cordilheira de Darwin parece não ter sido destinada de 

maneira nenhuma à habitação humana. Estes exemplos nos mostram que nestes territórios 

os extremos convivem muito próximos e os Andes são os piores e os melhores lugares para 

se viver. 

Em uma cordilheira tectonicamente muito ativa, os desastres, no entanto, podem ser 

um fator limitante. Na cordilheira Branca no Peru, um abalo sísmico em 1970 matou um 

terço da população da cidade de Huaraz que na época contava com 30 mil pessoas. O 

mesmo terremoto causou uma enorme avalanche no Cerro Huascarán que destruiu metade 

do cume e soterrou a pequena vila de Yungay, matando todos seus residentes. Os vulcões, 

presentes em toda sua extensão também representam um perigo. Em 1985, o vulcão Ruiz 

entrou em erupção. A lava do Ruiz rapidamente derreteu toda a massa de gelo e neve que 

se concentrava sobre seu edifício. O enorme “Lahar” que se formou, desmoronou da 

montanha e varreu a cidade de Armero, matando seus vinte mil habitantes. 
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Grandes desastres poderão ocorrer eventualmente em toda a cordilheira dos Andes, 

porém são fenômenos isolados que ocorrem com pouca freqüência. Talvez a grande 

dificuldade que o homem sofreu até se adaptar à este ambiente tenha sido a altitude. A vida 

nos Andes se faz necessário cruzar a grande cadeia muitas vezes. Em muitos passos é 

impossível não chegar aos 5000 m.s.n.m. Em outros lugares, como exemplificado 

anteriormente, é plenamente possível desenvolver sua cultura acima dos 3000 ou 4000 

m.s.n.m, a única dificuldade torna a ser a adaptabilidade do homem às condições 

atmosféricas de altitude. 

Nos ambientes mais elevados, a gravidade empurra para baixo o comburente vital 

para a respiração humana, o oxigênio. À uma altitude de 2500 metros, bastante sutil levando 

em conta as cotas altimétricas médias da grande cadeia, a atmosfera concentra 75% do 

oxigênio do nível do mar. À 5000 metros, isso cai para 50%. As primeiras reações do 

organismo é acelerar o ritmo cardíaco e as respirações pulmonares para manter no sangue 

o mesmo abastecimento de oxigênio das condições atmosféricas ideais. O incremento do 

bombeamento do sangue faz aumentar a pressão das veias, causando inchaço nos órgãos 

mais irrigados do corpo, o cérebro e o pulmão. Se o corpo não reagir ao longo dos dias, 

aumentando a fabricação de glóbulos vermelhos que permitam otimizar as trocas gasosas, 

pode ocorrer o “Soroche”, o mal da montanha.2

O mal da montanha vai provocando nas pessoas dores de cabeça e vômito, podendo 

evoluir para um edema cerebral se a pessoa não perder altitude rapidamente. Os capilares 

do cérebro incham e explodem levando o indivíduo ao óbito. O mesmo ocorre com o 

pulmão, que vai concentrando líquido. O edema pulmonar aparece com tosses leves e que 

vai piorando com a altitude. É comum ver andinistas nas principais elevações da cadeia 

quebrarem a costela de tanto tossir e até mesmo tossir seu próprio pulmão. 

A partir de uma visão neodarwisiana, Dollfus (1991, pg. 51-54) explica por que nos 

Andes o homem conseguiu viver na altitude. 

“[...] A adaptação resulta das transformações por seleção genética 

de uma população ao longo de várias gerações, alguns caracteres se 

conservam, outros desaparecem. No curso de séculos e milênios 

seleciona-se traços, atitudes, assim as populações Aymará do altiplano 

que vivem há milênios a mais de 3500 m.s.n.m se caracteriza por ter uma 

forte capacidade respiratória, um potente músculo cardíaco, elementos 

favoráveis aos esforços em altitude.” 
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Por estes motivos, os Andes se comportam como ilhas isoladas de povoamento 

inseridas ao meio de grandes vazios demográficos. Assim, da mesma maneira que em 

Lipez, na Puna do Atacama ou nos Andes austrais quase não exista presença do homem, à 

2500 m.s.n.m no substrato de um antigo lago ergue-se Bogotá com seus 6 milhões de 

habitantes. À beira do lago Titikaka, à 3600 metros de altitude concentram-se mais de 100 

pessoas a cada km e mesmo construído na encosta de um vulcão ativo, em Quito vivem 

mais de 1,1 milhões de pessoas e La Paz, entre a Cordilheira Real e o altiplano concentra-

se mais um milhão de almas. 

Bolívia pré-colombiana. 

Os Aymarás são os habitantes do altiplano, tanto na Bolívia quanto no Peru. Não se 

sabe suas origens e nem quando chegaram nesta paisagem marcada pela grande altitude. 

Porém é retribuído a eles a construção da enigmática cidade de Tiwanaku, distante 70 Km 

de La Paz e à 10 do lago Titikaka. 

Pesquisadores se divergem quanto à idade de Tiwanaku. A teoria mais aceita é que 

ela se desenvolveu entre 500 à 1100 D.C, uma idade considerável em se tratando de uma 

cidade americana. Sua origem estaria ligada à um antigo império embasado na agricultura 

da margem do Titikaka, entretanto há quem defenda que o grande lago havia no passado 

chegado até lateral de Tiwanaku e a cidade também seria um porto. 

A arqueologia de Tiwanaku demonstra toda a evolução que este império atingiu. 

Tiwanaku teve um grande desenvolvimento astronômico, criando um calendário em que o 

ano começava no dia do solstício. O Tiwanakotas foram também excelentes engenheiros, 

assentando pedras e tijolos para construir sua cidade. O templo de Kalasasaya é a maior 

construção, com dois hectares. Seus muros em pé até hoje atestam sua eficiência. Em 

Tiwanaku existiam túneis ligando os principais templos. A arte também foi desenvolvida, na 

forma de cerâmica e esculturas, dentre elas os enormes monolitos e a famosa porta do Sol 

que alimentou o imaginário de muitas ficções.3

Não se sabe por que motivo este império decaiu e desapareceu. Alguns 

pesquisadores atribuem a desastres naturais, porém não tem provas para tanto, outros, 

defendem a idéia de crise interna, ou de guerras, porém não se sabe com quem, já que 

nesta época a grande civilização andina ainda não havia florescido, os Incas que surgiram 

no século XV. 

                                                                                                                                                                                     
2 Ver: Mc Ardle, W. Katch, F. Katch. V; Fisiologia do Exercício: energia nutrição e desempenho 
humano.Interamericana. Rio de Janeiro: 1985.  
 
3Ver: http://www.bolivia.gov.bo/BOLIVIA/paginas/historia2.htm 
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Os Incas não são um povo, este nome era apenas atribuído ao imperador da nação 

que se desenvolveu desde a Colômbia até a Argentina. Os Incas faziam parte da etnia 

Quéchua que depois acabou conquistando outros povos enquanto iam aumentando suas 

fronteiras. Segundo Salcedo (1994), o sistema desenvolvido pelos Incas favoreceu um clima 

de paz no império. Os camponeses produziam para o estado que repartia a produção para o 

povo. Dentro do império as distâncias eram amenizadas pela construção de estradas que 

cortavam os Andes e chegavam inclusive até o atual território do Brasil. 

Durante o desenvolvimento do império Inca, a área que corresponde La Paz passou 

a denominar-se Collasuyo. O centro do império, no entanto não estava localizado aí, mas 

sim ao norte, na proximidade do vale do Urubamba, onde desde muito tempo se 

desenvolveu uma cultura agrícola irrigada e construída sobre terraças que produziam 

alimentos para a capital deste magnífico império, Cusco, que fica no atual território Peruano. 

O nome Cusco é o “espanholamento” da palavra Aymará Qosqo, que significa “o Umbigo do 

mundo”, uma vez que os Incas achavam que estavam sozinhos no planeta, mas por ironia 

do destino, não estavam. 

A chegada dos Espanhóis em 1532 desarticula a organização que durante séculos 

funcionou na região, implantando uma nova estrutura política institucional, apoiada na 

exploração das riquezas minerais. Para cumprir com os objetivos traçados, os 

conquistadores organizam o território e fundam cidades com funções definidas em zonas 

estratégicas para seus interesses (SALCEDO, ibidem) 

É assim que a partir de 1538 os espanhóis fundam sucessivamente cidades, como 

Charcas (1538), como centro político e administrativo (hoje Sucre depois de se chamar La 

Plata e Chuquisaca), Potosí (1545) que é base da exploração da prata do Cerro Rico, Santa 

Cruz (1561) e Trinidad (1686) para barrar o expansionismo português e controle da zona 

oriental, Cochabamba (1574), como centro coletor e provedor de produtos agrícolas, Tarija 

(1574) como área de conexão com o rio da Prata e Oruro (1600) pelo potencial mineiro. 

 O crescimento e a importância destas cidades se deram com a destruição das 

culturas locais e a exploração da mão de obra indígena que originaram as classes sociais da 

época atual, baseada na burguesia dominante formada pelos espanhóis e os Criollos, que 

são os europeus nascidos na América e os índios que foram praticamente escravizados, 

uma vez que o sistema de pagamentos da “mita” não deixava de ser uma prática que 

forçava o indígena a trabalhar nas minas, uma vez que todos os indivíduos do sexo 

masculino maiores de 18 anos não tinham outra opção senão trabalhar na mineração. 

 Conder apud. Galeano (1970) denuncia: 
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 “Em trezentos anos, a rica montanha de Potosí queimou oito milhões de 

vidas. Os índios eram arrancados das comunidades agrícolas e 

empurrados, junto com suas mulheres e seus filhos rumo às minas. De 

cada dez que iam aos altos Páramos gelados, sete nunca regressavam”. 

Foi sobre estas injustiças sociais e este paradoxo do novo mundo em que a riqueza 

do europeu significou a destruição e o empobrecimento das populações indígenas que 

surgia em 20 de outubro de 1548 a atual capital da Bolívia, fundado pelo espanhol Alonso 

de Mendoza. 

História recente e a gênese da crise 

O sonho do Libertador Simon Bolívar de ver um continente unido veio por água 

abaixo com a constituição de pequenas unidades políticas. O que é hoje a Bolívia era 

anteriormente chamado de Alto Peru, separado em 1825 após a batalha de Ayacucho que 

libertou o Peru do poder espanhol. 

Independente politicamente, porém não economicamente, a Bolívia, renomeada em 

homenagem ao Libertador Bolívar já não era mais o centro das atenções econômicas. 

Galeano (1970, pg. 44) explica: 

“Aquela sociedade potosina, enferma de ostentação e desperdícios, 

só deixou na Bolívia a vaga memória de seus esplendores, as ruínas de 

seus templos e palácios, e oito milhões de cadáveres de Índios. Qualquer 

diamante incrustado no escudo de um cavalheiro rico valia mais do que um 

índio podia ganhar em toda sua vida de mitayo, mas o cavalheiro fugiu 

com os diamantes”. 

A prata que antes gerava a riqueza estava esgotada, mas a Bolívia ainda tinha a 

vantagem de ser um país rico em recursos e paisagens. No entanto o país sofre um grande 

golpe ao perder para o Chile, na guerra do Pacífico (1879-1884), seu acesso ao mar e às 

riquezas das lavras de nitrato e de cobre. 

Isolada e sem litoral, novamente a Bolívia perde mais territórios para o Brasil (Acre, 

vendido no tratado de Petrópolis em 1903) e o Chaco Boreal para o Paraguai na polêmica 

guerra do Chaco (1932-1935). A instabilidade e a crise econômica causada pelo retrocesso 

e às perdas sucessivas da Bolívia eclodem em um movimento popular em 1952 que põe 

Paz Estensoro no poder. 
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A revolução de 52 de cunho nacionalista e popular, estatizou as minas, criou a 

reforma agrária e fortaleceu milícias mineiras e camponesas. Assim mesmo, segundo 

Pericás (1997, pg. 193.): 

 [...] a reforma não assustava em demasia os EUA. Na prática, essa 

medida não lhes afetava em nada, e poderia ser vista até como algo 

vantajoso, já que a propriedade privada continuaria existindo, e a criação 

de pequenos e médios produtores aumentaria o mercado e a produção, 

possibilitando maiores lucros e participação dos norte-americanos. 

Com apoio das massas com o discursso antiimperialista, Paz Estensoro deu uma 

virada para a direita no direcionamento do país. Na eleição de 64, o embaixador Douglas 

Henderson foi diversas vezes visto junto a Paz Estensoro. Pericás (1997) afirma que a 

embaixada dos EUA tinha “[...] influência suficiente para barrar lideres esquerdistas e 

fragmentar os movimentos populares, [...]endossando o papel partidário do exército, a 

política americana encorajou o crescimento do militarismo” 

Desta maneira, seguindo a política de Lyndon Johnson para a América latina, em 

1964 o general René Barrienos tomou o poder, iniciando o período de ditadura militar que: 

 “[...] com mão de ferro[..] impuseram duras penas ao movimento 

sindical e aos partidos de esquerda, destruindo a Federação Sindical dos 

Trabalhadores Mineiros da Bolívia, demitindo, como efeito de sua política, 

cerca de seis mil trabalhadores das minas e reprimindo qualquer manifestação 

popular e greves, [...] como a de maio de 65, em La Paz, em que o governo 

proclamou estado de sitio e ocupou as minas e promulgou a lei de Segurança 

de Estado. (Pericás, ibidem) 

 Assim, sucessivamente, as minas foram concebidas à firmas estrangeiras, 

especialmente norte-americanas. Também no setor petroleiro, a Bolívia aceitou de bom 

grado a ingerência de Washington, abrindo as portas para a Gulf Oil que passou a produzir 

muito mais que a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

 A política do entreguismo latino-americano aprofundou-se com o governo ditatorial 

de Hugo Bánzer Suarez, até que em 1982, os militares entregam o poder aos civis, com a 

vitória nas urnas do líder popular Siles Zuazo, que não consegue trazer a estabilidade. Paz 

Estensoro sobe ao poder novamente em 1985, e implementando uma política proposta pelo 
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Fundo Monetário Internacional provoca grave recessão, porém consegue controlar a taxa de 

inflação que chegava a mais de 8.767% ao ano.4

 Nas eleições de 1989 nenhum candidato obtém a maioria e a decisão é entregue ao 

congresso, que elege presidente Jaime Paz Zamora, terceiro colocado no pleito direto. O 

novo governo mantém a política de austeridade e acelera as privatizações. Denúncias de 

ligações com o narcotráfico envolvem o ex-ditador Hugo Bánzer, aliado político de Paz 

Zamora. 

 Em 1993 o ex-ditador García Meza e 14 de seus colaboradores diretos são 

condenados (à revelia) a 30 anos de prisão por violação de direitos humanos. No mesmo 

ano, Gonzalo Sánchez de Lozada, artífice do plano que derrubou a hiperinflação no governo 

Estensoro, é eleito presidente da Bolívia 

 Lozada é eleito mais uma vez em 2002, porém um ano mais tarde é derrubado após 

violentos protestos populares liderados por movimentos indianistas. As massas eram 

contrárias à política de repressão da coca (patrocinada pelo EUA), que é uma cultura 

milenar nos Andes, e principalmente a política entreguista que pretendia vender gás natural 

a baixo preço para os EUA, utilizando portos chilenos, um verdadeiro pecado para os 

Bolivianos. Para o lugar de “El gringo” como o povo boliviano se referia a Lozada, sobe ao 

poder o atual presidente boliviano. Carlos Mesa. 

 Depois de superar a hiperinflação e a crônica instabilidade institucional (191 golpes 

de estado depois da independência), A Bolívia tem agora um quadro de desigualdades 

sociais que as reformas neoliberais só fizeram agravar. 

Situação geográfica de La Paz. 

La Paz foi construída no meio de um cânion que fica 400 metros verticais mais baixo 

que o altiplano que na região tem uma altitude de 4000 metros, assim, La Paz fica à uma 

altitude de 3600 m.s.n.m e não existe no mundo uma capital mais alta que ela. Dollfus 

(1991, pg. 113), cita a infelicidade de Mendoza ao escolher o local da sede do município: 

“[...] há localidades difíceis que são assentadas: o (caso) de La Paz, 

formidável, em um vale com forma de abóbada, escavado em 

conglomerados e não mostrando nada propício para a implantação de uma 

cidade capital e que, no entanto chega atualmente ao milhão de 

habitantes”. 
                                                           
4 Ver: http://www.bolivia.gov.bo/BOLIVIA/paginas/historia6.htm 
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Este cânion onde está La Paz fica em uma faixa de transição entre o relevo plano do 

altiplano e a cordilheira Real, que é um maciço da cordilheira dos Andes que se extende da 

cidade de Sorata, próxima ao lago Titikaka e à fronteira do Peru até ao sul de La Paz. A 

cordilheira Real é por tanto é um maciço montanhoso pequeno com um pouco mais de 400 

quilômetros e mesmo assim está repleto de altas montanhas com altitudes que variam de 

5400 à 6420 m.s.n.m que é a altitude do monte Illimani na qual aos seus pés pelo lado 

ocidental fica La Paz, e do lado oriental já se encontra a floresta Amazônica5. [...] “apesar de 

tudo,(La Paz) está aí, com seus fortes desníveis, duras pendentes que se derrubam, e que 

de barrancos se separam os bairros, tudo isso em uma região sísmica...[...]” (DOLLFUS, 

ibidem.) 

 A cordilheira real é muito importante para La Paz. A água que é consumida pelo 

povo Paceño é toda oriunda do degelo das neves das montanhas, principalmente do Monte 

Huayna Potosi e Chacaltaya que são os mais próximos da cidade e onde se encontram 

aquedutos feitos de pedras existentes lá desde a época dos Incas. A água da montanha 

também gera eletricidade, e aos pés do Huayna Potosi fica o complexo hidrelétrico de 

Zongo onde existem inúmeras barragens que geram energia para toda a região 

metropolitana. 

Toda a importância das montanhas para os Bolivianos se verifica nos próprios nomes 

dos principais picos. Chacaltaya, Condoriri, Chachacomani, Illampu, são todos deuses ou 

seres mitológicos de suas culturas indígenas e cada um tem significado, como por exemplo, 

Condoriri é o Deus Condor que dá proteção durante as viagens, já que os Incas eram um 

povo que viajava muito dentro de seu país, Chacacomani é Chacal e Illimani a águia 

dourada. O Cerro Illimani, devido sua beleza e ao fato de ser avistado de qualquer ponto da 

cidade foi apelidado de guardiã de La Paz. 

A Localização de La Paz entre o altiplano e a cordilheira e a proximidade com a 

Amazônia e os Yungas, que é a vertente cordilheirana amazônica foi fundamental para a 

existência da cidade. Explica Sandoval (1988): 

 “A posição inicial de Abrigo, mais abaixo do altiplano frio e varrido 

pelos ventos, torna o local de uma cidade capital em que as dificuldades 

naturais são superadas, de maneira desigual com o correr dos anos. Às 

vezes as cidades nascem em maus terrenos... o que não as impedem de 

crescer”. 

                                                           
5 ver:: http://www.bolivia.gov.bo/BOLIVIA/paginas/geografia.htm 
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La Paz, a cidade dos contrastes. 

Alonso de Mendoza escolheu no fundo do cânion, um local próximo ao rio 

Choqueyapu para construir a Plaza das armas onde seria construída a igreja da cidade, a 

intendência e outros edifícios públicos, como era feito em todas a cidades espanholas na 

América. 

A importância inicial da cidade era ser um ponto estratégico para quem vinha de 

Potosí e se dirigia para o Peru e lago Titikaka estabelecendo ali um local comercial. La Paz 

começou a crescer, porém com população indígena, a partir de quando começou-se a 

explorar os potenciais minerais da cordilheira real. 

A utilização da mão de obra indígena resultou em um desequilíbrio na produção de 

alimentos, já que esta atividade acessória não recebeu a atenção devida uma vez que boa 

parte dos Índios passaram a trabalhar na mineração contribuindo apenas para a 

acumulação de capital para os espanhóis. Com esta prática sendo prioridade à produção de 

alimentos tanto os espanhóis quanto os indígenas sofreriam com a fome.6

A malha urbana foi se avultando e o adensamento da população indígena na 

periferia desfigurou a arquitetura colonial e a cidade começou a subir as paredes do cânion 

e se verticalizou. 

A organização das ruas de La Paz é até hoje o reflexo deste período, são todas 

irregulares, estreitas e as que sobem as vertentes do cânion, muito inclinadas, ao ponto de 

no passeio haverem escadas. 

Antes da cidade subir as vertentes do cânion, ela teve que preencher todo o espaço 

da depressão e se saturar. Por isso, as construções internas do cânion tem no mínimo dois 

andares, até mesmo os edifícios mais antigos. Na cidade quase não há espaços livres. São 

poucas as praças e as que existem são de pequeno tamanho. 

O crescimento da cidade também implicou numa divisão espacial da sociedade. Nas 

áreas mais baixas, que são as mais antigas e hoje é o centro velho, ficam os órgãos 

administradores da Bolívia, como o palácio do Governo, e a prefeitura de La Paz, além de 

edifícios públicos importantes, como o Banco Central, e escritórios de empresas 

multinacionais. Ali circula todos os executivos que trabalham no gerenciamento do país e é 

a área mais valorizada da cidade. Mais abaixo do centro velho, situa-se o Bairro de 

Caracoto, onde vive a classe mais abastada da população. 

                                                           
6 Ver: http://www.bolivia.gov.bo/BOLIVIA/paginas/historia3.htm 
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A principal rua de Caracoto é a Avenida Ballivián, que é a avenida mais sofisticada 

de La Paz. Na Avenida Ballivián existem boutiques de marcas famosas, concessionárias de 

veículos importados, lanchonetes de redes fast food e hipermercados, que são 

estabelecimentos que são raros em outros lugares de La Paz e na Bolívia. 

Seguindo a segmentação espacial da cidade. Ao subir às encostas os terrenos vão 

se desvalorizando e uma população cada vez mais pobre passa a residir nestes lugares. 

Assim, desde a principal avenida, que é a Avenida Mariscal Santa Cruz até o alto do Cânion, 

a paisagem urbana passa por uma marcante transformação. Na zona baixa, as ruas são 

retas, o transito é mais organizado, os edifícios são ora antigos coloniais ora edifícios 

modernos de corporações estrangeiras e edifícios públicos. Quando as ruas vão subindo a 

vertente, a ocupação do solo passa a ser voltado para a habitação, com ora edifícios 

modernos ou sobrados antigos e também comércio de intensidade mais baixa. Quanto mais 

se sobe, mais a ocupação vai se tornando exclusivamente residencial e cada vez de menor 

renda. Os sobrados vão dando lugar à pequenas residências, umas coladas às outras, sem 

garagem e sem jardim de frente. As ruas que ora eram asfaltadas ficam pavimentadas 

apenas por paralelepípedos até que, ao chegar no topo do cânion, a maioria das ruas se 

tornam de terra, o saneamento básico é indesejável, tais como água e esgoto e os serviços 

públicos não atendem todas as necessidades da população. Esta seria a favela de La Paz, 

onde vive a base da pirâmide social. 

As favelas de La Paz têm toda sua peculiaridade. Primeiro é que não dá ao certo 

como caracterizá-la apenas esteticamente. Visualmente quase toda La Paz se aparenta 

uma Favela, com exceção de Caracoto e do centro. Uma Lei municipal isenta os 

contribuintes de pagarem o imposto territorial urbano municipal aos proprietários de casas 

que não sejam rebocadas, assim, a cidade toda aparenta estar em construção e tem uma 

aparência estética desagradável. A favela Boliviana é formada por casas de barro com 

adobe, poucas são de alvenaria. As construções são semelhantes às que os Incas faziam, 

com apenas a introdução de novos materiais, em resumo, as casas são de barro como mil 

anos atrás e a telha é de industrializada. 

A Avenida Mariscal Santa Cruz é a mais importante da cidade e também é uma das 

mais contrastantes. No centro, ela é o endereço mais badalado, lá ficam as embaixadas 

estrangeiras, e os edifícios mais modernos, livrarias e também um “Mc Donald’s”. Nesta 

região, apesar de ser área Nobre da cidade, existem inúmeros ambulantes indígenas 

contrastando com executivos engravatados. Mais abaixo esta avenida dá acesso ao 

Caracoto e subindo a Marical se transforma em uma auto estrada que é a principal porta de 

entrada da cidade e acesso ao município de El Alto e ao aeroporto internacional. 

 14835



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Finalmente, superando o cânion chegamos ao Altiplano, e a cidade continua, não 

mais La Paz, mas El Alto, cidade conurbada a La Paz, onde vivem mais 500 mil almas7 e é 

a grande periferia da cidade. Em El Alto fica o Aeroporto internacional e lá está o grande 

bolsão de pobreza paceño. Na vertente oposta do cânion temos um caso bastante 

interessante. 

 Subindo a vertente da depressão, as ruas vão ficando cada vez mais estreitas e as 

casas cada vez mais simples, até chegar um ponto em que apenas veículos tracionados 

conseguem prosseguir, até se chegar ao topo. Já no altiplano, as casas são de barro e se 

pode observar que em algumas delas existe uma pequena criação de subsistência. A rua 

barrenta e esburacada que se assemelha à uma trilha se transforma em uma estrada com 

as mesmas condições e quando menos se percebe se chega no meio de um Páramo, e já 

se pode observar animais selvagens pastando livremente, como Lhamas, Alpacas, e quando 

sorte algum Puma. A estrada que serpentea as colinas da altiplanície dá acesso á um 

morrote de frente á duas montanhas nevadas, o Huayna Potosi, de 6088 metros e o 

Chacaltaya de 5600. Ali naquele local a estrada bifurca, de um lado ela segue para o vale de 

Zongo, onde fica o complexo hidrelétrico e seguindo para os Yungas úmidos e a Amazônia, 

do outro lado ela sobe as encostas do Chacaltaya e só termina aos 5000 metros no refúgio 

de montanha que existe ali naquele pico, que abriga também a pista de esqui mais alta do 

mundo! 

La Paz, o Comércio. 

A agricultura é responsável na Bolívia por toda uma dinâmica populacional. Depois 

da revolução de 52, em que ocorreu a reforma agrária, foram assentadas inúmeras famílias 

no campo, diminuindo em partes o fluxo de imigração para a cidade, mas não reduzindo sua 

importância, uma vez que os produtos agropecuários produzidos no campo são vendidos na 

cidade. 

Kent, et.al(1994) estudou a hierarquia das cidades na região de Cochabamba e 

presenciou uma relação intensa de trocas de produtos e população em função do comércio 

de bens agrícolas. A troca de produtos ocorre por que nos Yungas se produz e na cidade se 

consome. A população se desloca dos bolsões de pobreza da cidade para trabalhar nas 

grandes lavouras ou então o pequeno produtor, fruto da revolução de 52, vai à feira da 

cidade vender seu excedente e comprar outros produtos que lhes são necessários. (Kent, 

ibidem) 

                                                           
7 ver: http://www.ine.gov.bo/ 
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A comida que vai para os pratos dos Bolivianos é produzida na sua grande maioria 

na região dos Yungas úmidos, que são as vertentes amazônicas dos Andes. São nos 

Yungas que se produzem a maioria dos produtos típicos bolivianos, tais como a Coca, 

Quinua, Tarwi, Kiwicha e a batata e ainda se criam suínos, frango, gado e caprinos. 

 Em La Paz não é diferente, ali todos os alimentos são oriundos dos Yungas e das 

margens do Titikaka, com exceção dos industrializados, que são importados do Brasil, Chile 

e Argentina. Em La Paz quase não há supermercados, pois estes estabelecimentos se 

restringem ao poder de consumo da elite. No resto da cidade ainda se faz compras em 

armazéns, pequenas tendas e barracas nas ruas, diretamente com as índias, as Cholas 

(mulheres que usam as saias coloridas, as transas no cabelo e o tradicional chapéuzinho) 

que vendem o que sobra de seu cultivo de subsistência. 

 Como a economia da Bolívia ainda é muito dependente da mineração, há um certo 

desequilíbrio no emprego por sexo, isso por que nas minas não trabalham mulheres. Nas 

ruas a grande maioria dos feirantes são mulheres, e as mulheres também trabalham na 

lavoura e na pastagem, as Cholas tem, no entanto, um papel fundamental na sociedade 

boliviana. 

 Uma grande parte do comércio de La Paz é informal e é feito na rua negociado 

diretamente com as Cholas, o que faz da cidade uma feira permanente. O comércio formal 

existe, porém fica escondido no meio de tantas barracas na rua. Apesar da aparente 

bagunça, existe uma organização e assim como nos supermercados cada tipo de produto 

fica localizado em uma prateleira, em La Paz cada rua é especializada em um tipo de 

produto, por exemplo, na rua Santa Cruz, vendem bebidas, na rua Illampu carnes e 

condimentos, na rua Max Paredes roupas, na rua Sagarnaga artesanatos, etc... Os preços 

não são etiquetados, tem que negociar com a Chola, e quem não sabe o valor das coisas, e 

não sabe pechinchar, paga mais caro. 

 Os transportes entre o campo e a cidade são precários. Muitos são feitos por ônibus 

“jardineira” que sempre andam lotados e abarrotados de produtos que irão ser 

comercializados na cidade. A maioria das bagagens são transportadas no teto. Porém o que 

mais transporta gente na Bolívia são os caminhões. Neles os passageiros são permitidos 

levar animais que quando chegam nas cidades são abatidos e a carne vendida fresca, já 

que na rua não existe refrigeração. Os caminhões também são amplamente utilizados para 

transportar os mineiros da cidade até o local de trabalho. 
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La Paz, transportes. 

Em La Paz não existe grandes empresa de transporte público, que utilizam ônibus 

urbano com uma grande capacidade de passageiros. Quase todo transporte coletivo de La 

Paz e da Bolívia é feito informal por formas de lotação, utilizando Peruas “Kia”, das mesmas 

que são usadas no Brasil e as tradicionais Jardineiras, que pouco a pouco vão sendo 

substituídas pelo carro japonês ou coreano. 

A Bolívia é um dos maiores compradores de veículos japoneses usados. No Japão, 

uma lei proíbe licenciar veículos considerados velhos, assim, os japoneses vendem carros 

usados para o mundo todo, e a Bolívia é um dos compradores. A maioria dos veículos que 

chegam na Bolívia é da marca Toyota e os modelos mais vendidos são as “Vans”, que são 

usadas no transporte coletivo, o utilitário “Corolla” que é mais usado como Táxi e as 

caminhonetes “Hilux”, que no Brasil é carro de luxo e na Bolívia é utilizado na zona rural 

para transportar animais, e produtos agrícolas. 

 No entanto, existe um defeito nos carros japoneses. No Japão, o fluxo de trânsito é 

invertido, pois eles adotam a famosa mão inglesa e, portanto o motorista dirige no lado 

direito do carro, na Bolívia o transito é internacional, ou seja, o motorista fica na esquerda. 

Para corrigir este contra tempo o Boliviano simplesmente transfere o volante para o banco 

do passageiro, deixando o painel vazio no banco da direita. 

Como o transporte em sua maioria é feito pelo pequeno empresário, há muitas vezes 

o emprego da mão de obra familiar neste meio. Geralmente um pai de família dirige o 

veículo e o filho ou a esposa fica cobrando os passageiros. O Itinerário é fixado, de modo 

que a Lotação segue sempre o mesmo caminho e não fica apenas circulando pela cidade. 

Os nomes das principais ruas ficam em destaque no veiculo, assim como todos os escritos 

em japonês que raramente é apagado pelo novo proprietário, mas o cobrador sempre que 

avista uma multidão começa a gritar sinalizando o destino da viagem e em seguida dizendo 

quanto custa a passagem, como um vendedor anunciando seu produto numa feira. Assim 

começam a chegar os passageiros. Na Bolívia a maioria da população é analfabeta, e eles 

encontram dificuldades de ler o destino das lotações. Embora as “Vans” colaborem 

duplamente para a poluição sonora, este meio de transporte é adaptado ao tipo de usuário. 

As “Vans” estão longe de serem eficientes e confortáveis, pelo contrário, são muito 

apertadas e estão sempre lotadas, no entanto elas se adaptam às ruas estreitas e às 

condições das ruas dos bairros mais pobres, sendo também adaptadas à La Paz. 
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Em La Paz os Táxis são uma forma de transporte muito importante. Não existe 

taxímetro, o preço é sempre discutido com o motorista. Muitos, para terem sempre 

passageiros adotam o mesmo sistema das lotações, transformando-se em táxis coletivos. 

O caminhão também é usado como transporte coletivo em La Paz, é comum ver 

caminhões lotados com pequenas plaquetas indicando qual é seu destino. 

A buzina é amplamente usada por todos os motoristas, é uma mania nacional. No 

transito paceño parece imperar a lei do mais forte e do mais barulhento, pois existe uma 

grande dificuldade de serem cumpridas as regras de preferenciais nos cruzamentos. Em La 

Paz há poucos semáforos, restringindo-se nas grandes avenidas. Em cruzamentos simples 

eles são raramente respeitados, pois nestes espaços o que prevalece é a buzina, ou o 

guarda de transito. 

Um dos grandes problemas da Bolívia é a infra-estrutura, principalmente as rodovias 

que cortam relevos acidentados e são em sua grande maioria não pavimentadas e 

impróprias para o tráfego pesado. Este triste fato atrapalha em muito a vida dos cidadãos da 

cidade, principalmente os mais pobres que tem que se deslocar de “jardineira” ou de 

caminhão até seu local de trabalho. Acidentes acontecem e devido à pouca segurança dos 

veículos. A mortalidade é alta. 

Reflexões finais 

Partindo de um ponto do vista dialético, em que o Homem é um ser sócio-Histórico, 

suas realizações são um produto das organizações políticas e sociais. Assim, nos espaços 

urbanos verificamos a materialidade destas relações contidas na ocupação do solo e na 

população junto com suas atividades desempenhadas. 

Em La Paz, seu espaço é fruto da História e do meio boliviano, em que podemos 

generalizar a presença de duas cidades, a cidade branca e a cidade dos índios. A 

população se segmenta de acordo com a valorização da terra. Nas partes mais planas e 

protegidas do intemperismo andino vive a burguesia branca, enquanto que ganhando a 

altitude das vertentes do Vale, existe a cidade indígena. 

A revolução devolveu a terra aos índios, porém depois de meio século de governos 

liberais, as melhores terras estão novamente em poder do latifundiário. A população nativa e 

majoritária da Bolívia ocupa as piores terras, e são apenas donas de sua desvalorizada e 

abundante mão de obra que não encontra trabalho nos meios de produção privados e 

brancos. A construção do espaço paceño é a reprodução de uma luta étnica e social. 
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O meio condiciona a sociedade indígena boliviana. Como já foi discutido 

anteriormente, Os Andes é um meio natural rico em recursos, que ora propicia o 

desenvolvimento humano e ora limita sua ocupação. Desta forma, o potencial positivo deste 

meio pertence à uma minoria que concentra as riquezas regaladas pelo meio, enquanto que 

os aspectos negativos do meio são sociabilizados com a grande maioria. 

O condicionamento ambiental não pode ser confundido com uma determinação 

social pelo meio. Há tempos que se sabe que a natureza não faz a riqueza das nações e de 

seus habitantes, contudo há que tem em mente que a explicação e compreensão das 

situações não é determinada apenas pelo meio. 

Na América Latina, a disponibilidade dos recursos não faz a riqueza do latino 

americano, a observação desta triste realidade faz pensar que essa relação é inversamente 

proporcional. 

Galeano (1970, pg. 13) denuncia: 

Há dois lados na divisão internacional do trabalho: um em que 

alguns países se especializam em ganhar e outro em que se 

especializaram em perder. Na América Latina foi precoce: especializou-se 

em perder desde os remotos tempos [...] Passaram-se os séculos e a 

América latina aperfeiçoou suas funções. [...] Continua existindo a serviço 

de necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, cobre e 

carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos países 

ricos que ganham, consumindo-os, muito mais do que a América Latina 

produzindo-os. São muito mais altos os impostos cobrados pelos 

compradores do que os preços que recebem os vendedores. 

Desta maneira, La Paz materializa em sua Geografia urbana as relações de 

dominação de uma cultura alóctone sobre a autóctone, que perduraram no tempo e 

configurou e configura seu espaço até hoje. 
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