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RESUMO:

Neste artigo apresentamos uma reflexão acerca da crise do Estado moderno e como ela ocorre
de forma mais clara e abrangente quando implementado em escala mundial, embora de forma
desigual  e  combinada,  o  projeto  político  e  de  classe  que  convencionou-se  chamar
neoliberalismo. Este, se caracterizou por uma reação teórica e política veemente ao Estado
intervencionista e de bem-estar , que desconstrói e ressignifica o papel do Estado, bem como
o conceito de cidadania,  que sob este  novo rearranjo do capital  torna-se  mais atrofiado e
empobrecido do que quando  de seus pressupostos fundacionais.
Essa crise  de legitimidade do Estado Moderno expõe fragilidades  que abrem espaço para
novas  perspectivas  históricas  a  partir  das  experiências  conduzidas  em  alguns  países
latino-americanos, sobretudo na Bolívia.
O Estado plurinacional boliviano, na concepção dos movimentos e partidos que hoje dirigem
tal processo, apresenta-se como a possibilidade da superação do velho Estado capitalista e
colonial  que  perdurou  na  Bolívia  desde  suas  origens,  bem  como  uma  alternativa  ao
neoliberalismo em direção a um modelo societal, que diferente daquele, parta do processo de
reconhecimento da diversidade étnica, para delegar as estas poder de decisão. 
Entretanto, nossa pesquisa conclui que há um paradoxo em meio às possibilidades até aqui
experimentadas,  pois  em  todas  as  tentativas  de  superação  da  crise  do  Estado  moderno,
nenhuma  delas  há  rompimento  real  com  a  lógica  do  mercado,  identificado  como  o
responsável  pelo  recrudescimento  das  contradições  a  níveis  exorbitantes,  o  que em nosso
entendimento, implica justamente o aumento do afastamento entre Democracia e Estado, que
desenvolvida expõe as raízes desta crise.
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INTRODUÇÃO:

A  crise  do  Estado  moderno ocorre de  forma  mais  clara  e  abrangente  quando
implementado em escala mundial, embora de forma desigual e combinada, o projeto político e
de classe que  convencionou-se chamar neoliberalismo.  Este,  que se caracterizou por  uma
reação teórica e política veemente ao Estado intervencionista e de bem-estar  (ANDERSON
2008), desconstrói e ressignifica o papel do Estado, bem como o conceito de cidadania, que
sob este novo rearranjo do capital torna-se mais atrofiado e empobrecido do que quando  de
seus pressupostos fundacionais.

Com  o  avanço  do  Estado  mínimo,  aqui  entendido  como  sinônimo  do  Estado
neoliberal,  explode uma crise de legitimidade que expõe a fragilidade da democracia  nos
marcos  da  sociedade  burguesa,  mesmo  em cenário  amplamente  favorável,  decorrente  do
quase aniquilamento da crítica ideológica de oposição.

Essa crise, que mantém vinculação direta com a quebra fiscal por que passa o Estado e
tem origem no amplo processo de privatização do fim do século XX, apresenta-se de forma
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mais aparente na crise de representatividade  do modelo  democrático-burguês.  Este por sua
vez, no comando do Estado não consegue mais garantir sua legitimidade política e ideológica
sem que faça uso de mecanismos de coerção no trato das contradições sociais.

Importante entendermos que o Estado moderno ao longo de sua história passa por
momentos de ampla legitimação e outros em que este parece estar nos estertores de uma crise
sem saída.  Essas crises, em nossa opinião,  dão-se na medida em que o Estado perde sua
capacidade  de  gerir  e  garantir  mecanismos de  seguridade  social,  desgastando-se  com  os
amplos  setores  que demandam  tais  garantias,  nesse  caso  as  minorias  identitárias  e os
trabalhadores.  Essa  perda,  decorrente  da  chamada “Reforma do Estado”  que  se  inicia  na
década de 70, aponta para um profundo processo de desregulamentação do mercado e esconde
de fundo uma saída desesperada do capital para reconstituir padrões de acumulação não mais
conseguidos,  sem  que  demande  uma  pesada  ofensiva  do  capital  sore  o  trabalho,  o  que
concretizou-se sob um amplo e geral reordenamento da produção.

Apesar do modelo democrático burguês se apresentar bastante  desgastado, nenhuma
frente,  partido  ou organização social  oriundas  de movimentos  sociais  de base popular  ou
proletária que tenha alcançado o poder, pós queda do muro de Berlim, conseguiu romper com
a lógica ou fragilizar a legitimidade institucional estatal-burguesa. A prova disso é que todas
as  experiências  até  aqui  verificadas,  giram  em  tornos  de  modelos  de  radicalização  da
democracia representativa-burguesa ou criação de mecanismos de horizontalização do poder. 

A capacidade de renovação e legitimação dos modelos estatais ao longo da história, se
deram  à medida em que estes foram sendo preenchidos por demandas populares.  Assim se
deu com os processos que culminaram na ampliação do direito de voto, tanto do masculino
quanto o feminino, e noutros tantos direitos sociais que posteriormente foram assegurados nas
democracias  capitalistas  e  posteriormente  cristalizados  na noção  de  cidadania.  Tal
prerrogativa  torna-se  salutar  para  a  compreensão da  atual  crise  por  que  passa  o  Estado
moderno  em  tempos  de  ofensiva  neoliberal.  A expansão  do  receituário  neoliberal,  por
caracterizar-se  como um  projeto  de  classe  (HARVEY  2008),  enrijeceu o  Estado  ao
reconhecimento e aceitação de novas demandas, mas não só, este deixou também de assegurar
aquelas antigas demandas democráticas.

Em nosso entendimento se estabelece aí uma apartação entre o Estado-burguês e a
Democracia. Isso parte do entendimento teórico que estes dois conceitos entram em oposição
histórica,  pois  no  desenrolar  desse  processo  o  Estado  infla  sua  capacidade  repressiva  na
relação direta à retração da possibilidades de confluência de interesses ou conflitos de classe.
Cabe destacar  que,  do ponto de  vista  sociológico,  entendemos o Estado como  detendo o
monopólio da violência.  No que tange à democracia compreendemos  como a possibilidade
legítima do conflito (FLORESTAN 1975).

Há no entanto um paradoxo em meio às possibilidades até aqui experimentadas, em
todas  as  tentativas  de  superação  da  crise  do  Estado  moderno,  em  nenhuma  delas  há
rompimento  real com  a  lógica  do mercado,  responsável  pelo  recrudescimento  das
contradições  a  níveis  exorbitantes, o  que  em  nosso  entendimento  implica  justamente  a
manutenção do afastamento entre Democracia e Estado, que desenvolvida expõe as feridas da
crise do Estado moderno. 

BOLÍVIA E A PLURIACIONALIDADE

Se é  verdade que  o processo  de  formação e desenvolvimento  das  nações  está  em
aberto, também nos parece verdade que a vanguarda desse processo, como já identificado por



Benedict  Anderson,  em  Comunidades  Imaginadas, continua  sendo  exercida  pelos  povos
latino-americanos e não no front europeu . Nesse sentido, a América Latina continua sendo a
frente irradiadora mais criativa das formas pelas quais uma nação pode constituir-se.

Ocorre em alguns países latino-americanos, sobretudo Bolívia e Equador, com foco no
primeiro, um enorme rearranjo  institucional,  pautado por uma morfologia social e cultural
muito mais rica e complexa do que os arranjos jurídicos e políticos conseguem dar conta. Me
refiro às inovações advindas com as constituições plurinacionais destes países nos anos de
2008 e 2009. 

Decorre desses eventos, a constatação que talvez quem melhor venha aplicando a ideia
da nação como plebiscito diário, como muito bem caracterizou Ernest Renan, seja a Bolívia, à
medida  que  sua  maioria  pretende  188  anos  após  a  fundação  de  seu  Estado  formal,  este
expressão de uma minoria branca, restruturar-se por inteira ao pretender solapar aquela velha
formalidade representativa que já nascera estéril do ponto de vista representativo, rejeitando
assim, a colonização  e  anunciando a reconquista  do território tomado há 500  anos,  sob as
bases do reconhecimento da soberania calcada no direito à diversidade cultural.

“Isto significa,  além de uma nova institucionalidade, o reconhecimento de que o
Estado  boliviano  é  a  soma  de  contribuições  conflitos  advindos  com  a  invasão
espanhola. Por exemplo, os idiomas oficiais, além do castelhano, passam a ser outras
36 línguas indígenas, sendo as mais faladas, o quéchua e o aimará.” (ROCHA 2009)

A proposta de Estado plurinacional já era amadurecida  muito antes da demanda ser
entregue, em agosto de 2006, aos poderes executivo e legislativo pelos movimentos indígenas.
Esta  proposta  de  constituição foi  resultados  de  mais  de  dez  anos  de  disputas  internas,  e
forjou-se  ancorada no reconhecimento dos povos e nações indígenas originárias e campesinas
ao patamar de nações. Respaldadas nas diversas matizes culturais, foi pensada sob o signo de
refundar o Estado boliviano, e que este fosse completamente diferente do anterior, que trazia
de um lado a homogeneização forçada e aculturamento, e do outro a exclusão e marginalidade
social. Sobre isto afirma Magalhães:

“A uniformização  de  valores  e  comportamentos,  especialmente  na  família  e  na
forma  de  propriedade  exclui  radicalmente  grupos  sociais  (étnicos  e  culturais)
distintos  que,  ou  se  enquadram  ou  são  jogados,  aos  milhões,  para  fora  desta
sociedade constitucionalizada (uniformizada). O destino destes povos é a alienação,
o aculturamento e  perda  de  raízes  ou  então  a  miséria,  os  presídios  ou  ainda  os
manicômios.” (MAGALHÃES 2010 Apud MATEUS 2011)

O Estado plurinacional boliviano, na concepção dos movimentos e partidos que hoje
dirigem  tal  processo,  apresenta-se  como  a  possibilidade  da  superação  do  velho  Estado
capitalista e colonial que perdurou na Bolívia desde suas origens coloniais, quando ainda era
chamada de Alto Peru ou Charcas, em direção a um modelo societal, que diferente daquele,
parta  do processo de reconhecimento da diversidade étnica, para delegar as estas poder de
decisão.  Nesse  sentido,  o novo  Estado  inverte  a  lógica  de  gerência  estatal  anterior  e a
plurinacionalidade apresenta-se  como  a  espinha  dorsal  do  propósito  e  fim  da  ação
governamental. Acerca de tal concepção entende Rocha:

“A nova definição do país é de Um Estado Unitário Social de Direito Plurinacional
Comunitário. É como que um jurista viesse a sacralizar perante o Estado a usos e
costumes  milenares.  As  formas  de  democracia  aprovadas  refletem  essa  vontade
política.  Reconhece  tanto  a  democracia  direta  e  participativa  (com  referendos,
plebiscitos  e  consultas  massivas),  como  a  representativa  (mediante  eleições  de
representantes) e a comunitária, por meio de eleições ou nominação de autoridades e



lideranças locais e indígenas” (ROCHA 2009)

O antigo Estado-nação boliviano foi erguido e legitimado em excludente processo de
estratificação racial, em que a minoria branca, cerca de 10% da população, detinha as “rédias”
do país em detrimento da ampla maioria de descendência indígena.  Esse quadro manteve-se
violentamente intacto durante séculos até a ascensão  de um corpo político proveniente das
camadas populares e representado pelo índio Evo Morales ao poder central  do país.  Esse
episódio  marca  um  novo  período  na  história  do  país,  e  fora resultante  de  intensas
mobilizações e enfrentamentos anti-coloniais entre as maiorias indígenas e a minoria branca,
esta historicamente vinculada ao capital internacional.

O processo de ruptura com o colonialismo que não terminou com as independências
(BOAVENTURA  2008)  inicia-se  quando  da  Revolução  Boliviana  de  1952,  onde
trabalhadores das minas e camponeses protagonizaram uma rebelião  com viés nacionalista
que por pouco não concretizam a refundação do Estado naquele período. Embora não tenham
logrado êxito no reordenamento da estrutura social, conseguiram importantes vitórias, dentre
elas  a  nacionalização  das  minas  e  o  direito  de  voto  dos  índios  figuram  entre  as  mais
importantes.

O  modelo  de  representatividade  aceito  e  reconhecido  pelo  mundo  via  ONU,  o
Estado-nação, em  raríssimos  momentos  foi  questionado,  quando  não  elogiado  dentro  da
lógica de organizar o mundo para melhor controlar. Talvez a experiência que tenha chegado
mais  próxima  desse  questionamento  tenha  sido  a  URSS,  embora  com  processo
qualitativamente diferente e em uma conjuntura onde esse novo modelo representativo era
completamente ofuscado diante da Guerra Fria. Porém, se essa ideia perdurou grande parte do
século XX quase intacta,  sem sofrer fortes questionamentos que pudesse por em xeque o
figurino padrão,  logo na primeira década do século XXI ela é frontalmente questionada por
índios  que  subiram  ao  poder,  pela  primeira  vez  em  cinco  séculos  de  reconhecimento
internacional, e agora desenham com mãos da mesma cor o futuro que desejam. 

Para o Sociólogo português Boaventura de Souza Santos o padrão em que um Estado
corresponde a uma única nação expressa um modelo de Estado:

“homogeneizador porque implica uma só nação, cultura, direito, exército e religião.
Essa ideia de homogeneidade predomina nas cabeças das elites, da cultura e até nas
forças progressistas, que são ou podem ser aliadas nesse processo. Daí a importância
em defender outro tipo de unidade na diversidade, que não seja simplesmente aceita,
senão celebrada.” (BOAVENTURA 2008)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto,  a  constituição  boliviana  de  2009 caracteriza-se  por  atender  às  demandas
históricas dos indígenas e ampliar a capacidade de conflito com que lida o Estado. Em vez de
reprimir  os  choques  étnicos  e  culturais,  essa  experiência  traga  para  o  seio  do  Estado  o
reconhecimento das diferenças e dota de poder as mesmas.

Tais  processos  guardam  características  ambíguas  e  demasiadamente  contraditórias
quando  analisadas  do  ponto  de  vista  econômico,  pois  este  traz  traços  de  uma  condução
neodesenvolvimentista  em  meio  a  políticas  sociais  e  ambientais  que  apontam  para  a
construção de um “Socialismo do século XXI” e que do ponto de vista de arranjos culturais,
políticos e sociais tem avançado em importantes questões.

Quanto as concretudes apresentadas pelo “novo-Estado” boliviano, de agregar novas
formas de participação direta e garantindo peso político importante aos movimentos sociais,



coloca a Bolívia na vanguarda de uma especie de Estado ampliado, em um espectro político
em  que  os  Estados-nações  vivem  processos  de  burocratização  cada  vez  maiores  e
implementam uma política de surdez institucional no trato com os movimentos sociais.

Se essa ideia de um Estado refundado e dirigido pelas maiorias sociais, que propugnou
o Socialismo Comunitário e o Estado Plurinacional for o ultimo suspiro do Estado moderno,
ou a possibilidade de “salvação” do mesmo só o tempo dirá. O que importa nesse momento é
que a experiência apresentada é qualitativamente rica e constitui hoje um importante campo
de “análise última” sobre as possibilidades e limites da construção de um novo modelo de
sociedade pautado em programas democráticos e populares.
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