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O ESTADO PLURINACIONAL NA BOLÍVIA COMO POSSIBILIDADE DE 
SUPERAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES TRADICIONAL E 

MULTICULTURAL1 
 

 

Resumo: O objetivo deste artigo não é tentar compor uma definição de Estado 

Plurinacional, mas enfatizar a importância desta proposta normativa como 

superação de duas abordagens políticas do Estado, a saber: (1) a 

representação tradicional com a ideia de Estado-Nação cujas múltiplas 

identidades são canalizadas para uma única identidade, estabelecendo uma 

representação genérica e abstrata incompatível com a realidade; (2) o 

multiculturalismo como proposta política cuja premissa reconhece a diversidade 

de identidades, contudo, procede de modo integracionista, criando uma 

assimetria entre as múltiplas identidades, pois uma delas serve de referência 

às demais, condicionando-as. Assim, o Estado Plurinacional, enquanto 

conceito em aberto e proposta normativa vinculada à política, inverte as 

proposituras tradicional e multicultural de Estado, pois não é uma estrutura de 

representação das identidades pronta.  

Palavras chaves: Nacionalismo; Identidade; Constituição. 

 

Introdução 

A Constituição da Bolívia de 2009 instituiu o Estado Plurinacional, 

porém, não há definições precisas, nem mesmo através das normas jurídicas, 

do que seja esta instituição. A ideia por trás desta nomenclatura constitucional 

é expandir o aparato tradicional do Estado tendo em vista a realidade plural 

boliviana.  

O objetivo deste artigo não é tentar compor uma definição de Estado 

Plurinacional, mas enfatizar a importância desta proposta normativa como 

superação de duas abordagens políticas do Estado, a saber: (1) a 

representação tradicional com a ideia de Estado-Nação cujas múltiplas 

identidades são canalizadas para uma única identidade, estabelecendo uma 

representação genérica e abstrata incompatível com a realidade; (2) o 
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multiculturalismo como proposta política cuja premissa reconhece a diversidade 

de identidades, contudo, procede de modo integracionista, criando uma 

assimetria entre as múltiplas identidades, pois uma delas serve de referência 

às demais, condicionando-as.  

Assim, o Estado Plurinacional, enquanto conceito em aberto e proposta 

normativa vinculada à política, inverte as proposituras tradicional e multicultural 

de Estado, pois não é uma estrutura de representação das identidades pronta. 

Portanto, uma reflexão do Estado Plurinacional da Bolívia como 

reconhecimento de uma realidade de identidades diversas pode possibilitar 

novas formas de representação para a América Latina, ainda apegada ao 

tradicionalismo estatal ou ao multiculturalismo que evidenciam a colonialidade 

do poder na relação entre Estado e identidade. Para tanto, o artigo desenvolve 

a ideia de representação tradicional com ênfase no Estado-Nação e sua 

importação à América Latina. Em seguida, aborda o multiculturalismo e sua 

proposta integracionista. Finalmente, reflete sobre o contexto de criação do 

Estado Plurinacional na Bolívia.  

 

1. A representação tradicional do Estado-Nação 

De acordo com Bourdieu (2014, p. 30), a dimensão de Estado parte de 

uma “representação legítima do mundo social”. A questão representativa é 

talvez o traço filosófico mais presente desde a criação do Estado Moderno e 

seu posicionamento político hobbesiano em que se transfere o direito pleno de 

liberdade de ação para um ser fictício (DOUZINAS, 2009). Obviamente que a 

ideia de soberania não é originária de Thomas Hobbes (1588-1679), pois lhe é 

anterior, porém, a relação de representação pelo Estado através da 

transferência de soberania é hobbesiana e permeia toda a filosofia liberal 

(DOUZINAS, 2013). Contudo, com o desenvolvimento do nacionalismo, foi 

estabelecida uma soberania específica, a soberania do tipo nacional. 

Mesmo com o Estado Constitucional desenvolvido no decorrer da 

Revolução Francesa, a representação continuou a perspectiva hobbesiana. 

Kalyvas (2013, p. 60-61) destaca que foi Emmanuel Sieyès (1748-1836) quem, 

contemporaneamente, estipulou o conceito de poder constituinte como “um 

sujeito nacional homogêneo e orgânico, la nation” em detrimento de uma 



 

representação mais abrangente e real. Sieyès estabeleceu o poder constituinte 

como uma vontade nacional durante os trâmites da Revolução Francesa, 

iniciando a trajetória política moderna de representação em função da nação a 

partir da Constituição (KALYVAS, 2013). 

Historicamente, a primeira aparição do termo “nacionalismo” data do 

final do século XIX, portanto, trata-se de um fenômeno recente (HOBSBAWN, 

1998). Entretanto, como supracitado, as origens do nacionalismo2 remetem à 

Revolução Francesa, sendo que, logo após 1830 surgiram os “movimentos 

nacionalistas conscientes”, os quais refletiam a ambiguidade no 

compartilhamento dos mesmos ideais de nacionalidade por povos e países 

distintos para defender unicamente sua própria nação (HOBSBAWN, 1977). Ao 

mesmo tempo, o “desenraizamento dos povos” (HOBSBAWN, 1977, p. 196) fez 

com que a ideia de nação fosse mais do que um pertencimento territorial para 

se constituir em ideal e em projeto. 

Diante da incipiência dos “movimentos nacionalistas conscientes”, surgiu 

“o princípio de nacionalidade” como forma de interligar “as políticas doméstica 

e internacional” no século XIX, mais precisamente entre os anos de 1848 e 

1870. A pauta das discussões políticas na Europa, sobretudo internacionalista, 

girava “em torno da criação de uma Europa de Estados-nações” (HOBSBAWN, 

1996, p. 125). A influência da Revolução Francesa na Europa continental foi 

enorme, mas, apesar de as revoluções terem fracassado3 em seu escopo 

transformador, a política europeia ainda buscava as mesmas pretensões, 

dentre as quais, a afirmação da nacionalidade. O princípio de nacionalidade se 

constituía como um fundamento para nacionalidades rivais – alemães, 

italianos, húngaros, enfim, qualquer base nacional – afirmarem “seu direito de 

serem Estados independentes e unidos”, pois, neste contexto, mesmo “1848, a 

‘primavera dos povos’, foi claramente, e, sobretudo em termos internacionais, 

uma afirmação de nacionalidade” (HOBSBAWN, 1996, p. 126). 
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 Segundo Charles Taylor (2005, p. 13), o escritor alemão, Johann Gottfried von Herder (1744-1803), é “o 

fundador do nacionalismo moderno” em uma perspectiva filosófica. No artigo, mais do que a questão 

filosófica do nacionalismo, é tratada a prática nocional e a adoção desta pelos países europeus e sua 

disseminação para além dos limites regionais destes.  
3
 De acordo com Hobsbawn (1996, p. 126), o fracasso revolucionário foi quanto ao próprio fato do 

absolutismo, o qual, de certa forma continuava. Exemplo mais evidente disto foi o governo de Napoleão 

Bonaparte na França pós-revolucionária. 



 

O argumento de “nação” passou a ser naturalizado, dado “como coisa 

óbvia (...). Mas não há nada lógico nessa implicação” (HOBSBAWN, 1996, p. 

127-128). Ora, a construção da nação é um processo amplo, complicado e 

desgastante, quanto mais a transformação da nação em Estado-nação, o qual 

exige território e povo – membros da nação – bem definidos e coerentes 

baseados em atributos comuns como se fossem bens coletivos tais quais 

história, cultura, etnicidade e língua (HOBSBAWN, 1996, p. 127-128). A 

desconsideração da complexidade interna territorial mitigava as “aspirações 

nacionais de povos pequenos”, pois se encontravam em um contexto de 

política internacional de afirmação estatal (HOBSBAWN, 1996, p. 133).  

Para conseguir lograr êxito na fundação do Estado, o nacionalismo era 

exposto como uma ferramenta para arquitetar o mesmo enquanto uma única 

nação. Desta maneira, o “artefato” da nação necessitava ser construído, e nisto 

reside “a importância crucial das instituições que podiam impor a uniformidade 

nacional, que eram principalmente o Estado” (HOBSBAWN, 1996, p. 141-142). 

Porém, esta realização do Estado-nação constituiu o “paradoxo do 

nacionalismo” – incompreendido pelo liberalismo – que “ao formar sua própria 

nação, automaticamente criava contra-nacionalismos para aqueles que, a partir 

de então, eram forçados à escolha entre assimilação ou inferioridade” 

(HOBSBAWN, 1996, p. 145). A exigência do Estado-nação é, portanto, a 

“nacionalização da sociedade” (QUIJANO, 2005, p. 239). 

Assim, o Estado-nação apresenta-se como estrutura de poder e produto 

deste, em função da ideia comungada de nacionalidade única, como um bem 

comum. Mas, para que se alcance essa homogeneização, um processo de 

dominação territorial é feito mediante a imposição de uma única parcela cultural 

da sociedade (QUIJANO, 2005, p. 240). Na Europa, o caso mais bem sucedido 

de nacionalização é a França, ao passo que a Espanha é o seu contraponto 

em termos de sucesso. Segundo Quijano (2005, p. 240-241), as explicações 

para isso se devem à “democratização do controle do trabalho, dos recursos 

produtivos e do controle da geração e gestão das instituições políticas”. Ainda 

de acordo com Quijano, o desfecho da Revolução Francesa permitiu, 

gradualmente, a democratização desses fatores.  



 

O paradoxo relativo ao nacionalismo refere-se ao contexto da Europa, 

sendo “difícil falar de nacionalismo” além do limite europeu no limiar do século 

XIX (HOBSBAWN, 1977, p. 202). Afinal, o “moderno Estado-nação é uma 

experiência muito específica” (QUIJANO, 2005, p. 239). Ainda assim, o projeto 

de Estado-nação extrapolou as fronteiras europeias, advindo especialmente da 

França4, implicando ainda mais problemas tangentes a esta ideia. Com o 

processo de emancipações políticas na região da América Latina no início do 

século XIX, aos recém-criados Estados independentes seguiram-se 

Constituições, com o fito de legitimar o poder político. Assim, o 

constitucionalismo praticado na região latino-americana suscitou, ao longo do 

século XIX, a formação do Estado-nação. Na América Latina isto foi levado a 

cabo na perspectiva da colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), com a 

importação de um modelo exógeno carente de condições sociais para tanto 

(HOBSBAWN, 1977, p. 204).  

No continente americano, o caso dos Estados Unidos da América é 

peculiar devido à sua colonização britânica, distinta das bem definidas linhas 

de exploração ibéricas. A composição do Estado-nação estadunidense exclui, 

desde as origens, o índio de seu processo político, tratando-o como 

estrangeiro5. O projeto britânico nas colônias americanas permitia, muitas 

vezes, uma gestão local das questões políticas, e quando houve a declaração 

de independência, de certa forma, a nacionalidade estadunidense já estava em 

plena formação. Tanto que quando chegava um emigrante6 aos Estados 

Unidos da América, o mesmo acabava incorporado ao nacionalismo do país. 

Isto, conforme bem observou Tocqueville (apud QUIJANO, 2005, p. 241), 

funcionava como mecanismo de nacionalização a partir da democratização. 

Os casos latino-americanos, mais especificamente, do cone sul, como 

Argentina7, Chile e Uruguai, são similares ao dos Estados Unidos da América; 
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 Eric Hobsbawn destaca que a “ideologia do mundo moderno (...) foi obra da Revolução Francesa” 

(1977, p. 84). 
5
 Mesmo com relação aos imigrantes, os “Estados Unidos (...) não viriam a ser multinacionais mas, pelo 

contrário, absorveriam os imigrantes na própria nação” (HOBSBAWN, 1996, p. 145). 
6
 O emigrante, em tela, se trata de um europeu ou descendente de europeu, tendo em vista “que dois 

grupos específicos não estavam autorizados a participar da vida política. Estes eram, evidentemente, 

negros e índios” (QUIJANO, 2005, p. 242). 
7
 Hobsbawn (1996, p. 145) coaduna no sentido de coincidir o caso argentino com o estadunidense quanto 

à recepção do imigrante. 



 

no entanto, diferenciam-se, principalmente a Argentina, no que tange à 

distribuição de terras a qual se produziu de forma mais concentrada nos casos 

sul-americanos (QUIJANO, 2005, p. 242). No restante dos países da América 

Latina, a implantação do Estado-nação aos moldes europeus foi impossibilitada 

pelas ausências tanto de uma identidade nacional quanto de democracia, 

gerando “uma situação aparentemente paradoxal: Estados independentes e 

sociedades coloniais” (QUIJANO, 2005, p. 243). Em termos gerais, as elites e 

grupos oligárquicos que se estabeleciam na América Latina absorviam o 

“modelo europeu de formação do Estado-nação para estruturas de poder 

organizadas em torno de relações coloniais” (QUIJANO, 2005, p. 246). O que 

escapava às elites era uma realidade distinta baseada em diversas 

nacionalidades. 

A importação do modelo de Estado baseado na ideia de uma única 

nação já seria um problema tendo em vista o paradoxo perceptível desde a 

Europa, em que a nacionalização implica homogeneização social e 

sobreposição cultural. Mas, o caso latino-americano se torna ainda mais 

drástico tendo em vista que não havia qualquer ideia de nacionalidade 

enraizada no contexto societal. Foi necessário forjar nações as quais 

simplesmente não existiam. Ademais, ao forjar a nação em uma perspectiva de 

colonialidade, replicando um modelo estrangeiro, apenas se reproduzia a 

“rearticulação do poder sobre novas bases institucionais” (QUIJANO, 2005, p. 

245). Então, se a nacionalização na Europa constituía paradoxo, na América 

Latina o paradoxo foi ainda mais dramático, pois foi realizado tendo em vista 

uma nacionalidade concebida nos moldes europeus, ou seja, a representação 

estatal destoa completamente da realidade plural e variada, ou seja, da 

realidade plurinacional da região. Isto é ainda mais evidente no caso boliviano, 

por exemplo, no qual, de acordo com Quijano (2005, p. 243) o “moderno 

Estado-nação” chega a ser “impossível”.  

A tensão entre o nacionalismo e as diversas facetas culturais de uma 

sociedade as quais não são representadas pelo discurso uníssono enraizado 

no Estado-nação sempre foi uma preocupação, pois uma tendência de 

realidade plurinacional é mais pertinente do que a abstração de uma única 

nação. A rigor, no século XX, o grande problema dessas sobreposições de 



 

nacionalidade que, importavam em subjugações culturais e étnicas resultou, 

em última instância, na Primeira Guerra Mundial (HOBSBAWN, 1995). A 

questão dos Bálcãs aliada ao imperialismo na África retomou o debate sobre 

nacionalidades, etnias e culturas. O caso dos judeus, historicamente delicado, 

no século XX ganhou contornos graves dramatizados pelo Holocausto, porém, 

por trás da racionalização máxima da violência em burocráticos campos de 

concentração, estava a diferença que não era tolerada pelo discurso 

nacionalista uníssono derivado da evolução do nacionalismo (HOBSBAWN, 

1998). 

O período da Guerra Fria exacerbou a questão nacional – e plurinacional 

– em movimentos contrários à permanência de colônias, especialmente na 

África e na Ásia. Inclusive, no contexto da guerra em tela, o conflito bélico 

prometido entre as duas potências mundiais – Estados Unidos da América e 

União Soviética – não se realizava diretamente, mas era feito empiricamente 

nos laboratórios latino-americanos, africanos e asiáticos espalhados mundo 

afora, com a temática de nacionalidade surgindo em vários momentos 

(HOBSBAWN, 1995). 

Com a derrocada da União Soviética na década de 1990, a discussão a 

respeito do embate entre nacionalidade e plurinacionalidade adquiriu relevância 

e notoriedade, passando a ser uma preocupação central na geopolítica 

contemporânea devido à dissolução do vasto território soviético em diversos 

países. Alguns deles voltavam à sua configuração anterior à anexação 

soviética, outros se recompunham de maneira distinta agregando povos 

etnicamente correspondentes a uma região da qual historicamente não faziam 

parte. Em outras palavras, o leste europeu ressuscitava com vigor renovado o 

debate relativo à plurinacionalidade mitigada. 

Concomitante ao desmoronamento do bloco soviético, uma suposta 

hegemonia estadunidense8 (WALLERSTEIN, 2009; AMIN, 2004) se efetivava 

nos anos 1990 em torno de discursos hegemônicos de liberalismo econômico 

sob a égide do neoliberalismo e também de direitos humanos com a promessa 
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imperialismo é um fenômeno coletivo, o que afasta a perspectiva de hegemonia. 



 

de emancipação mundial em prol de uma humanidade universal (DOUZINAS, 

2009), os quais partem do mesmo pressuposto uníssono presente no ditame 

da nacionalidade. Por trás desses discursos hegemônicos está o antigo 

aparato filosófico liberal que precipitou o nacionalismo como base do Estado-

nação. 

Então, o paradoxo incompreendido pelo liberalismo revigorava a 

problemática em torno da plurinacionalidade, delimitando uma realidade a ser 

enfrentada. Esta realidade é apresentada por Ramón Máiz (2000, p. 142) como 

um grave problema contemporâneo, sendo que a centralização em torno do 

Estado-nação deve ceder a um “reconocimiento diferenciado”. Uma das 

propostas de reconhecimento diferenciado remete ao multiculturalismo. 

 

2. O Estado na proposta do multiculturalismo 

A construção da nacionalidade moderna acompanhou os fundamentos 

da igualdade sob o aparato iluminista da Revolução Francesa. A Declaração 

Francesa de 1789 (DOUZINAS, 2013, p. 81-82) elevou a igualdade como um 

de seus fundamentos, todavia, o arcabouço liberal constitucional o interpretou 

de maneira meramente formal, restrita a esfera jurídica, o que significa que 

“legal equality has reproduced the gap between rich and poor”9 (DOUZINAS, 

2013, p. 86-87). Antes da Revolução Francesa, a igualdade foi uma presunção 

do cristianismo de Paulo de Tarso – “judeu helenizado e cristão” (RUSSEL, 

2004, p. 198) – disseminado na Idade Média, contrariando a ideia de diferença 

constante na história do pensamento humano desde a antiguidade clássica 

(DOUZINAS, 2009). Afinal, a ideia de que os homens são iguais soaria 

completamente estranha à Platão em sua “República” ou à Aristóteles em sua 

“Política”. Mesmo assim, inspirada nas epístolas paulinas, a doutrina medieval 

nominalista passou a conceber o indivíduo em uma perspectiva de igualdade 

(VILLEY, 2007; DOUZINAS, 2009). Tal inovação provocou ao longo do tempo, 

a antropologia humana de Hobbes do individualismo em que a igualdade 

aparece como um direito natural a ser abandonado com o contrato social. 

Locke absorve esse direito natural à igualdade como um preceito teórico para 
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justificar o liberalismo, então, o homem é liberdade por natureza, e a liberdade 

é sua própria dignidade manifesta (VILLEY, 2007). 

O advento da noção moderna de dignidade em substituição à honra 

típica do Antigo Regime fez com que a individualidade do ser aparecesse como 

algo importante, em que o homem é compreendido como que dotado de 

originalidade. Segundo Taylor (2000, p. 244), Rousseau é o primeiro filósofo a 

conceber o indivíduo como um ser permeado de “sentimento de existência”, o 

que lhe permite discernir o certo do errado baseado em princípios morais “na 

recuperação do contato moral autêntico com nosso próprio ser”. Também de 

acordo com o canadense, em Herder o ideal de autenticidade é acentuado com 

a definição de que “cada pessoa possui a sua própria medida” (TAYLOR, 2000, 

p. 244-245), o que significa dizer que cada pessoa tem uma maneira original de 

ser. Assim, o ideal de autenticidade aparece como uma novidade do século 

XVIII, um fenômeno historicamente recente e peculiar da cultura ocidental. O 

próprio Herder, ainda com Taylor (2000, p. 245), aplicou esse ideal moderno de 

autenticidade em dois níveis: “não só à pessoa individual entre outras pessoas 

mas também ao povo dotado de sua cultura entre outros povos”. 

No campo da igualdade, o que Taylor reconstrói, filosoficamente, é o 

caminho percorrido de um conceito restrito para um conceito ampliado, sendo 

que a igualdade moderna evolui da mera formalidade para a materialização em 

ações concretas. A operação política, nesse diapasão, imbrica os dois 

momentos acima explanados. Um primeiro momento de universalização 

apoiado na ideia de dignidade igual para todos os cidadãos, que ao mesmo 

tempo ensejou uma mudança na identidade apoiada na autenticidade, 

originando uma política da diferença como um segundo momento (TAYLOR, 

2000, p. 250-251). A política da universalidade deve abarcar as diferenças, 

formatando então uma legítima política dessa diferença, que por sua vez, não 

deixa de apresentar uma base universalista: “é aqui que o princípio de 

igualdade universal coincide com a política de dignidade. (...) A exigência 

universal estimula um reconhecimento da especificidade” (TAYLOR, 2000, p. 

251). Em suma, a igualdade se construiu e se constrói histórica e 

hodiernamente entre a tensão do universal com o diverso, consolidando um 

conceito de igualdade sintetizado por sua desigualdade inerente. 



 

O processo é similar no campo da nacionalidade, mesmo porque o 

fundamento é a modernidade e sua linha filosófica alicerçada no liberalismo. A 

ideia básica da nacionalidade é a união em prol de um bem comum, de uma 

identidade coletiva, como algo universal para todos e que, em última instância, 

os torna iguais. No entanto, ao estabelecer Estados-nações sem considerar as 

especificidades locais de seus próprios conterrâneos, o nacionalismo deixou de 

considerar a peculiaridade de sua própria realidade territorial. Por isto que a 

constatação de Ramón Máiz (2000, p. 142) a respeito da plurinacionalidade 

contemporânea enseja “estatuto políticos de reconocimiento diferenciado”. A 

proposta de Ramón Máiz consiste em um federalismo plurinacional como uma 

teoria normativa de política que consiga equacionar federalismo, democracia e 

nacionalismo. Sua ênfase é nos casos europeus, sobretudo o espanhol. Em 

grande medida, sua proposta segue a linha de raciocínio multicultural presente 

na perspectiva de Charles Taylor, por esta razão, segue uma apresentação do 

modelo de reconhecimento de Taylor, que é uma proposta de multiculturalismo, 

utilizado empiricamente no Canadá, mais especificamente pertinente ao 

Québec e sua relação com o restante do país, em que uma série de medidas 

políticas e constitucionais foi tomada para preservar a meta comum da 

província francófona em tela (TAYLOR, 2000, p. 260-266). 

A questão posta por Taylor (2000, p. 267) é que o liberalismo não 

comporta neutralidade, pois em si mesmo é uma acepção cultural. Nesse viés, 

a complexidade das sociedades na contemporaneidade efetiva um crescente 

multiculturalismo. Muito embora o multiculturalismo não seja uma novidade, 

com a expansão da globalização, a miscigenação cultural e a sobreposição de 

uma cultura sobre a outra, de forma impositiva e baseada em argumentos de 

superioridade, passaram a compor a agenda política, revitalizando o debate em 

torno do reconhecimento10 (TAYLOR, 2000, p. 267). Ao mesmo tempo, o 

multiculturalismo é um campo transversal de estudos, sendo que, de forma 

geral, apresenta um aspecto factual de englobar diferentes culturas em 

convivência; e, um aspecto teórico normativo. Taylor desenvolve uma teoria de 
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 A categoria “reconhecimento” é amplamente utilizada por Charles Taylor, inclusive, a reconstrução da 

igualdade pelo autor é para posicionar o pioneirismo hegeliano quanto ao uso da categoria em tela como 

uma teoria social. Contemporaneamente, além de Charles Taylor, Axel Honneth e Nancy Fraser são 

expoentes do reconhecimento enquanto teoria social. 



 

justiça nessa seara normativa multicultural de postura comunitarista11, que 

abrange uma noção de cidadania entre a tensão cultural, esboçando uma 

democracia que corresponda aos desafios contemporâneos. Para tanto, sua 

proposta é uma exigência de “que todos reconheçamos o igual valor de 

diferentes culturas; que não apenas as deixemos sobreviver, mas 

reconheçamos seu valor” (TAYLOR, 2000, p. 268). Essa proposta traduz toda 

sua construção teórica baseada na tensão da igual dignidade com a diferença, 

o que evidencia o conteúdo moral do debate sobre o multiculturalismo. 

Resta um problema importante que se refere “a própria compreensão do 

que significa ter valor (...) para nós” (TAYLOR, 2000, p. 270); então, como 

valorar? O modo de valorar as diferenças e considerar seu igual valor na 

categoria do reconhecimento de Taylor remete à “fusão de horizontes” da 

hermenêutica gadameriana. É uma forma de superar os impasses inerentes à 

diferença em que “chegamos ao juízo em parte por meio da transformação de 

nossos padrões” (TAYLOR, 2000, p. 270). No caso, há uma necessidade de 

transcender os próprios preceitos valorativos “quando empreendemos o estudo 

do outro” (TAYLOR, 2000, p. 273). Taylor posiciona-se em favor da valorização 

efetiva de diferentes culturas, sendo que um atestado desse valor é a 

existência dessas culturas na contemporaneidade. A permanência temporal 

sugere indício de algum atributo que deve e vale a pena ser reconhecido. 

Quando o Estado-nação se efetiva a partir do nacionalismo, o que ele 

faz é ratificar a postura de igualdade formal que não reconhece a diferença. A 

plurinacionalidade aparece como fator real de tensão que questiona a 

nacionalidade única positivada. Assim, a plurinacionalidade coincide com a 

igualdade em termos materiais, a partir da própria realidade a que se refere. 

Institucionalizar a plurinacionalidade tem sido uma prática atual averiguada 

pelos próprios autores aqui referenciados, Ramón Máiz e Charles Taylor. 

Todavia, as propostas multiculturais destes autores, muitas vezes, podem ser 

incompatíveis com as realidades distintas das que eles próprios estudam com 

afinco, como são os casos espanhol e canadense, respectivamente. 

Simplesmente importar esses modelos pode significar uma reprodução da 
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colonialidade do poder, embora não é recomendável desconsiderar suas 

contribuições teoréticas na seara da plurinacionalidade. Aliás, o 

multiculturalismo é extremamente influente, tendo sido, inclusive, conforme 

anteriormente elucidado, adotado na América Latina na década de 1990 por 

Colômbia e Bolívia e que fora objeto de análise de Donna Lee Van Cott (2000). 

Mas, em termos institucionais, a Bolívia em sua Constituição de 2009 inovou ao 

se declarar como Estado Plurinacional, e este é o objeto do tópico seguinte. 

 

3. O Estado Plurinacional da Bolívia 

A par da proposta multicultural de política de reconhecimento de Taylor, 

o caso boliviano se apresenta como um desafio para a teoria política e social 

contemporânea. Isto porque, em termos normativos e institucionais, avança ao 

incorporar em sua Constituição de 2009 o elemento da plurinacionalidade como 

integrante do próprio conceito de Estado, desde seu artigo 1º, ao afirmar que a 

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario” (BOLIVIA, 2009). Esta declaração é acompanhada no mesmo 

artigo de um fundamento: “Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo” 

(BOLIVIA, 2009). Então, a plurinacionalidade, ao mesmo tempo em que 

adjetiva o Estado, o justifica a partir do fato da pluralidade e do pluralismo. A 

nomenclatura inovadora sugerida pelo dispositivo constitucional está no campo 

normativo. Porém, antes de uma crítica ao escopo normativo, interessa refletir 

sobre as possibilidades políticas e sociais advindas desta institucionalização da 

plurinacionalidade desde o Estado. 

Nesses termos, o Estado Plurinacional boliviano aparece como uma 

novidade institucional que converge com toda a discussão sobre a 

plurinacionalidade e os problemas advindos da imposição do nacionalismo 

como fundamento do Estado-nação. Converge por enxergar o mesmo 

problema, mas inova ao incluir em seu aparato constitucional a 

plurinacionalidade como um conceito aberto, despojada de uma única definição 

normativa pronta e acabada, sendo que o conceito apenas será alcançado na 

proporção que a política corrobore com tal propositura, efetivando-a em termos 

sociais de acordo com a própria Constituição de 2009, o que atende a 



 

prerrogativa de constitucionalismo tão cara à história política da América Latina 

da qual a Bolívia é um caso típico. 

Catherine Walsh (2009, p. 73) destaca que as políticas multiculturais da 

década de 1990 implementadas na Bolívia tinham influência, sobretudo, do 

Banco Mundial, em uma tentativa integracionista do “neoliberalismo étnico”, de 

trazer o indígena para o mundo ocidental de forma efetiva, inserindo-o na 

economia. Ademais, o multiculturalismo não atendia a perspectiva e a 

expectativa do indígena em sua acepção de mundo e compreensão da 

realidade, sendo sempre uma política de subsídios, como uma “esmola” 

institucionalizada. Por esta razão, Schavelzon (2010, p. 3) afirma que o “Estado 

Plurinacional procuraria superar (...) o multiculturalismo, de reconhecimento da 

diferença enquanto continue subordinada, restringida, associado às reformas 

da década de 90”12. É justamente por isto que o multiculturalismo não é uma 

boa alternativa ao modelo liberal majoritário, pois tem a mesma base liberal de 

solidificar os princípios etéreos do liberalismo na Constituição em detrimento 

das visões de mundo alheias ao mesmo. Por esta mesma razão, o caso do 

Québec não se encaixa na realidade latino-americana, quanto mais da Bolívia, 

e o modelo de Taylor (2000) se torna incompatível. O autor canadense defende 

a luta por autonomia do Québec baseado em seus objetivos coletivos enquanto 

Província diversa da universalidade constitucional do Canadá. O argumento de 

Taylor para defender a autonomia é a necessidade de salvaguardar a 

possibilidade futura de escolha por um objetivo coletivo anterior, como um pré-

compromisso redutor da escolha individual. Nessa perspectiva comunitarista13 

de Taylor está presente a condição liberal de aceitação de uma visão de 

mundo, ou para utilizar as palavras do autor canadense, o “credo” dominante. 

Assim, o multiculturalismo acaba se tornando um “mero reconhecimento” como 

“aceitação do diverso, que o reconhece sempre que se mantiver subordinado e 

sem aceitação plena de direitos políticos e territoriais” (SCHAVELZON, 2010, p. 

32). 

                                                           
12

 Nesse sentido, Schavelzon (2010, p. 71) destaca que “o projeto do Estado Plurinacional se distinguia da 

experiência das reformas da década de 90, consideradas multiculturalistas e, portanto, um reconhecimento 

meramente teórico das diferenças, não realmente descolonizador e marcado pela sua cumplicidade com a 

república liberal”. 
13

 No caso, o autor defende a causa do Québec em uma nítida adaptação comunitarista ao estilo de Burke 

(1982) em que este último considera a “sociedade não somente entre os vivos mas também entre os vivos, 

os mortos e aqueles que haverão  de nascer”. 



 

A plurinacionalidade difere do multiculturalismo desde sua natureza. 

Enquanto este compõe uma proposta normativa de justiça, aquele é um 

reconhecimento de fato da realidade. Nesse sentido, Walsh (2009, p. 96) 

afirma que “ésta [a plurinacionalidade] reconoce y describe la realidad de 

países como Bolivia (...) – con distintas naciones o nacionalidades indígenas 

cuyas raíces predatan al Estado nacional, y conviven  com pueblos afro y 

blanco-mestizos”14. Este é o teor do artigo 2º da Constituição da Bolívia de 

2009 ao justificar o “dominio ancestral” sobre seus próprios territórios devido à 

“la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos” (BOLIVIA, 2009). Aliás, na Constituição da Bolívia de 2009, o 

plurinacional remete aos anseios de descolonização, pluralismo e participação 

política, principalmente do indígena, em uma busca por “reconfigurar el mapa 

político”15 (PRADA apud WALSH, 2009, p. 114), sendo a autonomia indígena 

uma pauta deste processo. Aliás, o indígena é o cerne da plurinacionalidade na 

região andina, a qual tem sido pensada pelos próprios movimentos a partir de 

suas experiências peculiares, “no por la academia ni por representantes de 

entidades internacionales”16 (WALSH, 2009, p. 115). 

O Estado Plurinacional estabelecido constitucionalmente na Bolívia tem 

por referência os povos indígenas (WALSH, 2009, p. 115) ancestrais os quais 

se consideram originários por precederam cronologicamente a Conquista. A 

ideia de nação, incorporada ao vocabulário e perspectiva dos Andes, ganha 

uma semântica plural à medida que deixa de enxergar apenas uma nação, mas 

nações que convivem desde tempos anteriores à chegada do europeu no 

século XV. Mas, para além de uma discussão sobre nacionalidade em si, o que 

está em jogo na Bolívia é a estrutura de poder alicerçada desde a colonialidade 

(WALSH, 2009, p. 116-117) e seus efeitos negativos perceptíveis na histórica 

exclusão social de indígenas e camponeses, os quais são maiorias em 

números absolutos. Claro que a propositura do Estado Plurinacional não se faz 

de forma convergente dentre os próprios povos indígenas bolivianos, pois suas 

convicções e valores são bastante diversos; porém, o questionamento da forma 
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tradicional de Estado baseado na nação e sua filosofia liberal cujos expoentes 

são o capitalismo e a permanência de estruturas coloniais (WALSH, 2009, p. 

118), ou o multiculturalismo cujo bojo é um viés integracionista, logo, também 

liberal, fazem com que haja um ponto em comum para repensar a instituição do 

Estado a partir da Constituição. 

O conceito amplo e aberto de Estado Plurinacional é definido 

politicamente à medida que a autonomia seja delineada pela ação política, 

mais notadamente, na efetivação da autonomia que é o grande propósito 

indígena e comunitário. Tal artifício é proposital, pois se trata de uma instituição 

que permite “desenvolver as autonomias e a territorialidade para ir além do 

multiculturalismo do reconhecimento que não dá poder político às minorias 

étnicas do país” (SCHAVELZON, 2010, p. 116). A perspectiva do Estado-nação 

e sua insuficiência na contemporaneidade ganham contornos evidentes na 

realidade latino-americana expondo sua tipicidade, ao mesmo tempo em que a 

forma de estipular tal questão através da institucionalização constitucional torna 

o caso boliviano desviante e inovador em relação ao tratamento dado à 

questão. A construção da autonomia, especialmente indígena, é possível 

mediante a institucionalização da plurinacionalidade através da Constituição. 

Trata-se de um processo político complexo que envolve a própria história 

constitucional boliviana, sobretudo quanto à sua denegação de direitos e de 

reconhecimento das diversas etnias em seu próprio território. Contudo, o mérito 

do Estado Plurinacional é compreender uma realidade histórica tendo em vista 

soluções políticas práticas. 

 

Considerações finais 

O artigo teve por escopo o Estado enquanto elemento de 

representação social e política. A partir disto, buscou desenvolver uma linha 

histórica e filosófica que permite visualizar o Estado desde a perspectiva do 

Estado-nação até o Estado Plurinacional – este, especificamente no contexto 

boliviano – passando pelas propostas multiculturais de Estado. Nesse 

diapasão, o artigo permite inferir que o Estado Plurinacional, ainda que 

normativo, se constitui em uma possibilidade institucional para melhor compor 



 

e representar a sociedade à medida que declara a realidade plurinacional do 

ente político. 
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