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“Falar de coca zero é falar de zero de cultura quechua; é falar de zero de 

cultura aymara”. 

Evo Morales, deputado nacional boliviano, em entrevista ao autor. 

A atualidade do tema das identidades, cuja importância é atestada pelo 

crescente debate gerado nos meios acadêmicos, ganha contornos de prioridade no atual 

cenário sócio-político vivido pela Bolívia. Este país, que apresenta o maior contingente 

indígena em seu quadro étnico entre os países da América do Sul, com cerca de 54% de 

sua população pertencendo a uma das duas etnias andinas originárias, os quechuas e os 

aymaras (segundo o Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001)(Garcia Linera: 2003, 

p.178), vive, neste momento, um vigoroso processo de discussão e re-significação 

identitária no qual os movimentos campesinos de base indígena ocupam o papel de 

principais fomentadores do debate interno. 

 Um breve acompanhamento dos principais fatos políticos ocorridos nesse 

país ao longo da última década confirma esta avaliação: não bastassem os constantes 

enfrentamentos de contestação à ordem pública liderados pelos movimentos indígenas, com 

suas táticas de bloqueio de estradas que praticamente paralisam o transporte nas principais 

vias de rodagem nacionais, os últimos anos foram testemunhas do crescimento de 

expressivas lideranças no meio político-partidário associadas às duas principais etnias 

indígenas do país, cujo ápice foi alcançado nas eleições presidenciais do ano de 2002, 

quando um candidato indígena apresentado como candidato por um grupo com o 

significativo nome de Instrumento Político para la Soberania de los Pueblos – Movimiento al 

Socialismo (IPSP-MAS) logrou a segunda maior votação, naquele que foi o maior sucesso 

eleitoral até então obtido por um candidato indígena no país. Os dois principais partidos 

indígenas obtiveram, nessa eleição, um total de 27% dos votos válidos, num avanço 

respeitável em relação à votação obtida na eleição anterior (4% em 1997). 

                                                 
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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A simples menção deste fato poderia levar-nos a uma conclusão precipitada 

de que ele apenas expressa uma manifestação de descontentamento da população em 

relação às práticas político-econômicas dos governos até então estabelecidos, situações 

não muito distintas das vividas nos demais países da América do Sul nos primeiros anos 

deste século. Mas a observação e análise do discurso proferido por esses candidatos (e por 

seus respectivos grupos) nos mostra que tal ineditismo só foi alcançado, neste momento, 

em razão da profunda relação entre as plataformas políticas apresentadas e as demandas 

de cunho cultural-identitário dos movimentos indígenas. 

Entre estas demandas é possível perceber uma questão que as permeia, 

ainda que não seja diretamente formulada: o que significa ser um boliviano? Séculos de 

exclusão levaram à formação, naquele país, de um Estado Nacional excludente, que tem 

como base um pressuposto de privilégios baseados na etnia e na cultura dominantes. Um 

estado monoétnico e monocultural, herdado do sistema de exploração colonial e perpetuado 

no pós-independência por uma elite europeu-descendente, conduziram a um modelo de 

difícil adaptação para a maioria da população. A multietnicidade e a multiculturalidade 

vigentes na sociedade boliviana são ainda ignoradas pela instituições jurídico-políticas do 

país, mesmo que medidas como a oficialização dos idiomas indígenas tentem provar o 

contrário. 

O movimento campesino, baseado nas etnias indígenas, propõe este 

questionamento, o traz à luz dos debates políticos e configura-o como elemento essencial 

para a condução a um quadro de estabilidade político-social no país. 

A formação social abigarrada 

Um dos elementos chave para se compreender a sociedade boliviana e o 

impasse diante do qual esta se encontra, reside exatamente na contradição anteriormente 

apresentada entre a monoetnicidade/monoculturalidade oficial e a 

multietnicidade/multiculturalidade real, e, em especial, na resistência por parte da elite 

dominante em perceber-se como tal. Foi diante deste quadro que o sociólogo boliviano 

René Zavaleta Mercado construiu o conceito de sociedade abigarrada, apresentado por 

Tapia nas seguintes palavras: 

“A formação social abigarrada se caracteriza (...) por conter tempos históricos 

diversos, do qual uma expressão mais particularizada é a coexistência de vários 

modos de produção; a existência de várias formas políticas de matriz diversa e 

heterogênea, que se expressa na existência de um conjunto de estruturas locais de 

autoridade diversas entre si, e um Estado mais ou menos moderno e nacional, mas 
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que não mantém relações de organicidade com as anteriores e, em conseqüência, é 

um Estado mais ou menos aparente”. (Tapia: 2002, p.310) 

Esta definição divide-se em dois aspectos importantes que delineiam a 

situação aqui analisada. Em primeiro lugar, a contradição dos tempos históricos vividos 

pelas diferentes camadas nas quais se divide a sociedade boliviana. Uma elite criolla que 

procura inserir aquele país na modernidade convivendo com etnias originárias, presentes no 

meio rural, que vivem uma forma de organização herdada de tempos passados, tanto em 

suas formas de produção como em seu relacionamento espaço-territorial. Como afirma 

Tapia, estas sociedades agrárias ainda vivem um “momento produtivo de um tipo de 

temporalidade estacional que caracteriza ao tipo de civilização agrária que se desenvolveu 

nas sociedades andinas” (Tapia: 2002, p.305). Este aspecto se fará presente, também, na 

discussão em torno do elemento territorial. 

O segundo aspecto é a questão do Estado e sua relação com as 

comunidades agrárias andinas recém mencionadas. A ineficiência (ou desinteresse) do 

Estado em atingir estas comunidades faz com que ali persistam estruturas de poder 

remanescentes de um momento histórico anterior ao período colonial, inseridas dentro do 

conjunto territorial ordenado pelo estado, mas sem relação orgânica com este. Como afirma 

Tapia: 

“(...) existem sistemas locais de autoridade que não são parte da estrutura 

descendente e descentralizada do governo nacional, se não que se tratam de um 

sistema de autoridades localmente articulado e geralmente vivido e transmitido há 

séculos”.(Tapia: 2002, p.307) 

É diante desta permanência dos sistemas locais de poder que acontece 

aquilo que Tapia denomina de Estado aparente: os próprios bolivianos, vivendo sob um 

sistema organizacional alheio ao Estado, não se sentem pertencentes a ele. Como expressa 

o autor: 

“(...) por um lado, existe um Estado político nacional (ou pretensamente nacional) 

com traços jurídico-formais mais ou menos modernos e, por outro lado, um conjunto 

de estruturas locais de autoridade (diversas também) que não correspondem à 

representação local do governo nacional, já que tampouco são designadas por ele, 

se não que são a forma local endógena e mais ou menos ancestral de organização 

da vida social”. (Tapia: 2002, p.309) 

O autor prossegue: 
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“Na medida em que isso acontece, isto é, em que há persistência de estruturas locais 

de autoridade, além do mais não correspondentes ao Estado, este Estado nacional 

tem menor grau de validade, eficácia e legitimidade”. (Tapia: 2002, p.309) 

Mais do que a contradição temporal, ou de abrangência da esfera estatal no 

território nacional, a definição de sociedade abigarrada apresenta aquilo que é fundamental 

para caracterização do impasse: uma sociedade que é, mas reluta em perceber-se como tal 

e, principalmente, se recusa a aceitar-se como tal. Como afirma Tapia, é uma “falta de 

articulação” não só dos modos de produção presentes na sociedade boliviana, mas, acima 

de tudo, uma contradição nas demais dimensões da vida social, principalmente a 

política.(Tapia: 2002, p. 308) 

O racismo, ainda que não assumido, é um elemento crucial para o 

entendimento da sociedade abigarrada. Herança do processo de formação do Estado no 

período pós-colonial, é este, talvez, o principal entrave para a abertura do país às políticas 

de um multiculturalismo includente. Como afirma Garcia Linera (2003), o processo de 

formação da república boliviana, conduzido por uma elite criolla perpetuou as estruturas 

excludentes e de espoliação mantidas pela Coroa espanhola, “que consagravam prestígio, 

propriedade e poder em função da cor da pele, do sobrenome, do idioma e da linhagem” 

(Garcia Linera: 2003, p. 173). Segundo aponta Anderson, um fator determinante para a 

união dessas elites na luta pela independência residia no medo das mobilizações políticas 

protagonizadas pelas “classes inferiores” (Anderson: 1989, p. 58). 

Tapia, retomando uma afirmação de Zavaleta, afirma que: 

“(...) a Bolívia é uma espécie de constituição da sociedade intramuros, na qual existe 

aquilo que a articulação senhorial pode conter e quer reconhecer, e se concebe 

assediada desde fora por aquilo que ela excluiu: o indígena” (Tapia: 2002, p.348) 

É este quadro social que conduz a um fortalecimento da alternativa identitária 

como forma de inclusão. Uma das principais características deste discurso reside, 

exatamente, em seu caráter de resistência às estruturas excludentes vigentes no país. Ao 

classificarmos o discurso identitário dos movimentos indígenas bolivianos como formador de 

uma identidade de resistência, retomamos a afirmativa de Castells que a define como 

aquela 

“criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou 

estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de 

resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 

instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos”. (Castells: 1996, p. 24) 
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Ao exporem os séculos de exclusão a que foram submetidos e, em especial, 

a exclusão a que suas sociedades e culturas foram submetidas na construção do arquétipo 

nacional boliviano, os quechuas e aymaras apóiam-se no discurso identitário e nas alusões 

culturais à soberania territorial para garantir o acesso a níveis mínimos de cidadania. 

Este discurso torna-se ainda mais abrangente quando levada em conta a 

adesão a ele por parte de camadas da população não necessariamente pertencentes às 

etnias indígenas, mas igualmente excluídas dos processos sócio-econômicos. Os mestiços, 

cerca de 30% da população, são a maioria nas classes médias urbanas, e é a sua 

associação um dos fatores a contribuir para a emergência da questão identitária. 

Como afirma Quiroga, “uma tendência da legislação boliviana é levar em 

conta preferencialmente aquilo que deveria ser e não o que é, assim como reduzir-se ao 

país formal e não ao país real, que freqüentemente vive à margem da lei” (Quiroga: 2003, p. 

294). Legislando dentro de uma errônea concepção da Bolívia enquanto um Estado 

monoétnico e monocultural, não foi possível chegar a uma situação que significasse a 

efetiva inclusão social das etnias originárias. 

Nacionalismos no âmbito do Estado boliviano 

A formação de um “Estado aparente” revela o fracasso da construção de uma 

identidade nacional que abrangesse a todos os diferentes estratos da população boliviana. 

Hoje, é possível observarmos duas iniciativas da sociedade civil que vêm ganhando força 

nos últimos anos, como expressão de uma crise de Estado que reclama reformas estruturais 

em extensão e profundidade. Ambas adquiriram notoriedade como resultado das intensas 

mobilizações sociais ocorridas a partir do ano 2000. São manifestações que atestam a 

multiplicidade vivida no cenário boliviano: por um lado com o protagonismo exercido pelo 

movimento indígena na zona andina; por outro, a reação regional para a preservação ou 

ampliação de prerrogativas, em especial as econômicas, por parte das elites. 

Ambas situações fundamentam suas demandas em uma origem histórica 

mais eqüitativa do que a deixada pela colônia ou a história republicana. E, 

coincidentemente, as duas exigem um novo ordenamento territorial que permita o exercício 

autônomo de suas opções culturais, políticas e econômicas, sem excluir-se reciprocamente. 

Estas reivindicações de base étnica têm sido freqüentemente qualificadas 

como tendências separatistas. Acreditamos que, na realidade, elas aspiram a nova regras 

do jogo destinadas a resolver as profundas ineqüidades sociais e regionais do ordenamento 

republicano e, particularmente, de sua expressão neoliberal. Pois, como afirma Laserna 
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“também na Bolívia a afirmação de identidades originárias nasceu como resposta 

aos processos homogeneizadores. Sua canalização parcial pelo sistema político, o 

reconhecimento jurídico dos direitos de território e cultura, e a incorporação do 

bilingüismo no projeto de reforma educativa aliviaram as tensões mas, obviamente, 

não responderam ainda aos desafios da globalização”. (Laserna: 1996, p.40). 

Cambas e Collas 

Dois grupos distintos (e opostos) destacam-se neste cenário. Os cambas 

(identificação dada à população do Oriente boliviano, os departamentos de Santa Cruz e 

Tarija) e os collas (população descendente das etnias originárias andinas, habitantes do 

Ocidente boliviano, departamentos de La Paz, Oruro e Potosi, no altiplano andino) são as 

principais expressões dos novos regionalismos presentes no cenário contemporâneo na 

Bolívia. Ambas defendem diferentes propostas de reforma do Estado, uma baseada na 

reestruturação de corte estritamente territorial (cambas), e outra baseada no discurso 

identitário (collas). 

Os cambas ocupam a porção mais economicamente dinâmica do território 

boliviano. É nos departamentos de Santa Cruz e Tarija que encontramos alguns dos 

principais recursos minerais do país, o petróleo e, em especial, o gás natural. Além dessas 

riquezas minerais o setor agro-pastoril encontra ali sua maior expressão. 

Tal cenário resultou na formação de uma elite econômica que diferencia o 

oriente boliviano em relação ao resto do país, colocando-os, muitas vezes, em oposição de 

interesses. O dinamismo econômico da região coloca-a num papel de líder na busca pela 

modernização estrutural do país, tornando-a um dos principais impulsores das tendências 

de integração do país aos blocos regionais no continente. 

As limitações encontradas no país, em especial na zona andina, acentuam a 

distância entre os dois setores, e o mercado boliviano mostra-se limitado em relação ao 

desenvolvimento vivido nos departamentos orientais. Tal percepção leva a que as elites 

econômicas, nesses departamentos, anseiem por mercados ampliados, buscando a via dos 

pactos de integração subregional da América do Sul. Como afirmava o manifesto do 

Movimiento Autonomista Nación Camba, “nossa viabilidade nacional reside, 

obrigatoriamente, em nossa integração física ao espaço continental e ao mundo”. 

Diferentemente dos movimentos campesinos indígenas da zona andina da Bolívia, a nação 

camba postula a participação plena nos acordos de livre comércio e nos de integração 

regional como a ALCA e o MERCOSUL. 
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Porém, para que não nos afastemos da perspectiva sociocultural que permeia 

nosso projeto, é importante ressaltarmos a motivação econômica de caráter elitista que 

permeia as manifestações da “nação camba” que, cabe frisar, apenas identifica-se como 

nação para exercer o direito de propriedade reconhecido na Constituição Política do Estado 

sobre os recursos naturais e a terra às nações originárias. 

Ao defender o reordenamento territorial a elite cruceña busca o respeito aos 

territórios e aos recursos naturais da “nação camba”, provavelmente os mais ricos do país, 

além de diminuir os freios impostos à sua vocação exportadora pela dependência interna 

vivida pelos departamentos orientais em relação aos cambas. 

Num momento de crise estatal e de emergência de outros nacionalismos de 

base étnica, a proposta cruceña encontra um terreno fértil para suas demandas de 

autonomia e expansão dos mercados para suas matérias primas. E, importante ressaltar, as 

expectativas das elites de Santa Cruz e Tarija são notavelmente coincidentes com os 

interesses das empresas transnacionais que exploram suas jazidas hidrocarboníferas. 

No que diz respeito às demandas territoriais das etnias originárias, nosso foco 

de atenção, faz-se necessário que apresentemos uma breve distinção entre as duas 

principais, pois apesar de caracterizarem o movimento indígeno-campesino do ocidente 

boliviano como um todo, guardam diferenças entre si, o que em muitos casos dificulta a 

ação conjunta de seus elementos, em especial no que tange aos movimentos político-

partidários. Quechuas e aymaras diferem-se em diversos aspectos que procuraremos 

apresentar a seguir. 

Segundo Garcia Linera os quechuas caracterizam-se principalmente como 

comunidade lingüística (Garcia Linera: 2003). Era o idioma falado pelas classes dominantes 

no Império Inca, estabelecendo-se assim a divisão com as comunidades dominadas que 

falavam o aymara, e mantinham-se cultural e etnicamente preservadas dentro das 

comunidades originárias (ayllus). Atualmente as comunidades quechuas tendem a se fundir 

a movimentos e identidades classistas campesino-sindicais, como o movimento cocalero, 

surgido no trópico de Cochabamba entre imigrantes vindos do altiplano. Por essa mesma 

razão podemos identificar nos movimentos quechuas uma maior tendência a uma 

penetração de seu discurso junto às populações urbanas, em especial as entidades de 

classe como o operariado e os professores, com um discurso de cunho esquerdista que 

conclama à unidade dos movimentos sociais. É do movimento quechua que vem o principal 

nome associado ao crescimento dos movimentos indígenas, o deputado nacional Evo 

Morales, protagonista da histórica votação de 2002. 
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O discurso do partido do deputado Morales é carregado de alusões aos 

elementos essenciais da constituição das sociedades originárias andinas, em especial no 

que diz respeito à folha de coca, mencionada em seu aspecto de ícone cultural do Império 

Inca e de prática cultural cotidiana de mais de 80% da população rural com crescente 

aceitação junto às populações urbanas (Laserna: 1996). A resistência às políticas de 

erradicação dos plantios de coca, estimulada pelo governo dos Estados Unidos, permitiu 

uma coesão nacional pela manutenção dessa prática cultural essencialmente andina. Como 

afirma Laserna, 

“com relativo êxito, os campesinos produtores de coca e alguns intelectuais 

indigenistas lograram colocar a folha de coca e seus usos tradicionais entre os 

símbolos de identificação das culturas originárias e, portanto, entre os símbolos de 

afirmação de uma particularidade nacional frente à globalização”. (Laserna: 1996, 

p.40) 

Já o movimento aymara criou elites culturais próprias capazes de construir 

um discurso cultural autônomo que sustenta a busca por um futuro (autônomo) e lideranças 

capazes de dar corpo político visível à etnicidade. Como afirma Garcia Linera, 

“diferentemente do resto das identidades culturais indígenas, (a aymara) é a que 

conta com uma ampla elite cultural construtora de um discurso étnico que através da 

rede sindical foi apropriado por amplos setores populacionais, constituindo-se na 

única identidade de tipo nacional-indígena da atualidade”. (Garcia Linera: 2003, 

p.180). 

O movimento aymara é o principal protagonista das demandas cultural-

identitárias em relação ao território, um de seus elementos fundamentais. 

O fato de que tanto quechuas quanto aymaras, as duas principais etnias 

originárias do país, tratarem-se de identidades que remontam a um passado mais distante 

do que o próprio período colonial, confere-lhes um grau de ligação com o território que 

ultrapassa a mera relação de soberania sobre este enquanto recurso e poder, levando-nos a 

um sentido de relacionamento que expõe os próprios fundamentos que configuram estes 

grupos enquanto entidades étnico-culturais autônomas e, importante frisar, com aspirações 

nacionais. 

O relacionamento de quechuas e, em especial, de aymaras com o território 

“boliviano” traz em si uma forte carga simbólico-reflexiva, uma alusão constante aos 

elementos de um passado glorioso, um lugar onde habitam as divindades e que acolheu o 

sangue das gerações passadas. 
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Em um documento redigido em 1994 a CSUTCB1 (organização sindical 

predominantemente aymara) definia território como 

“o conjunto da natureza que compreende o solo, o subsolo e o espaço aéreo, em 

cujas entranhas existem todos os recursos naturais (minerais, florestais, etc.), 

ademais é parte da população e sua identidade cultural” (grifo nosso) (CSUTCB, 

Documentos y Resoluciones de su IV Congreso, 1994) 

Tal conceituação exprime a confluência das concepções culturalistas e de 

apropriação e domínio do território na ótica aymara. Como lembra Haesbaert, citando uma 

definição de Godelier, essa reinvindicação sobre o território reclama o uso e o controle tanto 

“das realidades visíveis quanto dos poderes invisíveis que o compõe” (Haesbaert: 2001). 

Diante desse quadro relacional apontamos a fundamentalidade da categoria 

território na construção do discurso identitário, o qual forja, utilizando-nos aqui da 

conceituação elaborada por Haesbaert, uma “Identidade Sócio-Territorial” (Haesbaert: 

1999), que 

“trata-se de uma identidade em que um dos aspectos fundamentais para sua 

estruturação está na alusão ou referência a um território, tanto no sentido simbólico 

quanto concreto. Assim, a identidade social é também uma identidade territorial 

quando o referente simbólico central para a construção desta identidade parte ou 

transpassa o território”. (Haesbaert: 1999, p.178) 

No caso que aqui observamos, a confluência das abordagens simbólico-

concretas em relação ao território encontra-se no discurso pela reconstituição dos ayllus 

(Stephenson, 2002). O ayllu é a estrutura organizacional básica das populações andinas, 

comunidades autônomas baseadas em laços de parentesco que remontam ao antigo 

Império Inca. O movimento pela reconstituição do ayllu (predominantemente aymara) exige 

a reconstituição das fronteiras territoriais pré-coloniais entre as comunidades e defende o 

reestabelecimento das formas tradicionais das autoridades andinas. Não é à toa que o 

principal líder político do movimento aymara, Felipe Quispe, ex-deputado federal e também 

candidato à presidência derrotado nas eleições de junho de 2002, é conhecido como Mallku, 

a denominação pela qual eram chamados os líderes dos ayllus. 

Durante os anos de regime republicano os governos nacional-populistas 

(MNR2) intensificaram seus esforços por fragmentar o ayllu através de uma reforma agrária 

que reforçava noções liberais de propriedade privada e individualismo, em detrimento das 

                                                 
1 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolívia 
2 Movimiento Nacional Revolucionário 
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práticas comunitárias tradicionais de troca e reciprocidade que caracterizavam aquelas 

comunidades. Já os novos movimentos insistiram no significado da terra e da identidade 

como elementos contíguos vitais para o estabelecimento de uma nova política cultural nos 

Andes. É nesse contexto que o ayllu apresenta um valor simbólico essencial ao englobar 

três características básicas para a autonomia das populações andinas: população, governo 

e território. 

Atualmente, organizações aymaras como o THOA3 enfatizam, entre suas 

comunidades, a importância do ayllu como um espaço de dimensões materiais e simbólicas, 

que sublinha as relações entre o território e a identidade. Segundo Claval (1999), esse 

recriar a história e (re)inventar as tradições demonstra que a sociedade foi em todos os 

tempos organizada desta forma e que “um passado glorioso lhes dá um direito de esperar 

um futuro feliz, e de lutar por desfrutá-lo” (Claval: 1999, p.16). O conjunto de memórias 

históricas das comunidades originárias andinas forma, a partir desse recorte espacialmente 

localizado e que é palco de relações simbólicas e materiais, a chave para a configuração do 

discurso identitário. 

O movimento pela reconstituição do ayllu cresceu ao longo dos anos 80 na 

esteira dos tempos de austeridade que se seguiram à introdução das reformas neoliberais. 

Segundo Stephenson 

“A restauração das comunidades andinas originárias, e com elas o direito à 

autodeterminação, é percebido como vital para mitigar os desastrosos efeitos 

econômicos vividos por essas comunidades. Mais do que isso, a reconstituição do 

ayllu é vista como um ato de des-colonização”. (Stephenson: 2002, p.111). 

Diretrizes atuais 

O êxito (sem precedentes) obtido pelos movimentos sociais de base indígena 

na Bolívia no quadro atual deve ser creditado à eficácia que o discurso identitário teve em 

arregimentar o apoio popular na proposição de uma nova identidade boliviana. Como afirma 

Gregor 

“A referência constante ao Império Inca e a alguns ícones da resistência ao 

colonialismo (Katari, Amaru) permite que os movimentos sociais de base indígena 

consigam atingir o orgulho ferido das populações indígenas” (Gregor, 1994, p. 115). 

A referência aos elementos de um passado glorioso para os povos do 

altiplano andino nos traz a afirmativa de Haesbaert que diz que 
                                                 
3 Taller de Historia Oral Andina 
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“a (re)construção imaginária da identidade envolve (...) uma escolha, entre múltiplos 

eventos e lugares do passado, daqueles capazes de fazer sentido na atualidade. (...). 

A importância da identidade decorre então mais de sua eficácia que de sua 

“realidade”. (Haesbaert, 1999, p. 180) 

A re-significação da identidade nacional boliviana a partir da efetiva inclusão 

do aspecto multiétnico/multicultural, é um processo em construção, um constante resgate de 

elementos histórico-simbólicos aliados a uma busca de referenciais concretos nos quais 

possa se apoiar, como afirma Haesbaert quando lembra que 

“uma das bases que pode dar mais consistência e eficácia ao poder simbólico da 

identidade são os referenciais concretos aos quais ela faz referência para ser 

construída. O símbolo necessita sempre de algum referente concreto para se 

realizar”. (Haesbaert, 1999, p. 178) 

Seja através de elementos territoriais como o ayllu, ou de referências 

simbólicas como a folha de coca, o discurso identitário indígena foi capaz de amalgamar as 

comunidades dispersas por anos de exclusão num movimento de crescente capacidade de 

mobilização e poder de influência. Estes e outros elementos encontram-se presentes na 

essência das reivindicações indígenas que, junto às demandas por recursos ou educação, 

incluem exigências como o respeito aos usos e costumes originários, a substituição da 

bandeira boliviana pela whipala (a multicolorida bandeira do Império Inca, símbolo 

onipresente nas manifestações populares no país), a substituição do serviço militar 

obrigatório por um serviço comunitário nos ayllus, entre outras demandas de cunho cultural. 

O transitar pelas ruas e praças de La Paz ou El Alto nos mostra o 

fortalecimento de uma jovem intelectualidade indígena (em especial, a aymara) numa nítida 

expressão da singularidade do momento vivido pelo país. A crescente participação popular, 

ocupando os espaços públicos para, em encontros abertos à sua comunidade ou a qualquer 

transeunte que assim o desejar, discutirem o futuro e a relação de sua nação4 com o Estado 

boliviano (muitas vezes em fortes discursos proferidos em idioma aymara) é uma nítida 

evidência de que estas etnias vivem seu mais importante momento na história 

contemporânea do país. Estas novas gerações de migrantes rural-urbanos, que têm negada 

a ascensão social na sociedade criolla, tornam-se, assim, responsáveis pelo novo discurso 

indígena que exige a inclusão étnico-cultural. 

                                                 
4 Segundo a conceituação de Garcia Linera, os aymaras, como “uma etnia que logrou alcançar um 
regime organizativo, estruturando-se como comunidade política institucionalizada”, formam uma 
Nação. (Garcia Linera, 2003). 
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Como afirma Slater, “o crescimento das reivindicações indígenas (...) em 

várias sociedades latino-americanas combina uma interrogação da ordenação espacial 

existente com um questionamento profundo dos fundamentos do próprio Estado” (Slater: 

2000, p. 524). A sociedade abigarrada, apontada por Zavaleta em meados do século 

passado, conduziu a um cenário de crescente exclusão social que encontra, hoje, seu mais 

forte opositor no fortalecimento do discurso identitário sócio-territorial, com sua carga 

simbólico-cultural que sugere um ponto de partida para a discussão da reforma do Estado 

naquele país. 

Entretanto, cabe lembrar antes de concluirmos este ensaio, que a situação de 

exclusão, ainda que sendo uma inegável justificativa para as demandas indígenas, nos 

exige um olhar atento às iniciativas segregacionistas protagonizadas por quaisquer dos 

grupos sociais bolivianos, o que, mais do que um avança econômico-social equânime, 

poderia, apenas, intensificar a contradição vivida. 

Ao defendermos a idéia de um Estado multiétnico e multicultural como uma 

das bases da reforma de Estado na Bolívia, com a valorização das culturas originárias e a 

consideração pelos “usos e costumes” originários, onde inclui-se também a restituição do 

ayllu, consideramos também importante salientar que, como afirma Touraine, “a democracia 

não é compatível com a rejeição das minorias, nem tampouco com a rejeição das maiorias 

pelas minorias” (Touraine: 1996, p.95). O Estado multicultural deve permitir a inclusão, e não 

fortalecer a exclusão. 

Os sérios conflitos sociais vividos na Bolívia ao longo dos últimos anos, 

dentre os quais se destaca a chamada “Guerra do Gás”, série de protestos que paralisou o 

país por duas semanas e que culminou com a renúncia do presidente eleito Gonzalo 

Sanchez de Lozada, evidenciam a gravidade da situação e a emergência que as questões 

aqui analisadas têm no atual momento político boliviano. A própria “Guerra do Gás”, 

trazendo à discussão elementos de soberania territorial e de recursos, foi um grave alerta 

que mostra a oposição entre as duas partes envolvidas no conflito: por um lado as elites 

orientais ansiando pela exportação do gás para o hemisfério norte (México e Estados 

Unidos); de outro, as populações indígenas questionando-se sobre a propriedade desse 

recurso: “se o gás é encontrado em território boliviano, a quem ele pertence?”. As diferentes 

concepções de território chocam-se nesse embate entre um Ocidente excluído e arraigado a 

um discurso identitário, e um ocidente incluído, buscando a integração ao mercado 

internacional. A face vivida da sociedade abigarrada. 

A transposição do muro que divide a sociedade boliviana num particular 

estado de apartheid étnico pode estar acontecendo, liderada pelos movimentos campesinos 
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e pelo seu questionamento incisivo sobre as estruturas excludentes que, infelizmente, ainda 

são vigentes. 
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