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 Hylton e Thomson produziram um livro muito oportuno e eficaz que coloca o 
contemporâneo "ciclo revolucionário' na Bolívia (de  2000-2005) no contexto de uma 
história de muitos momentos revolucionário naquele país.   
O estudo trabalha com três formas principais: primeiro, como um  argumento para a 
existência de três revoluções na história boliviana -  1781, 1952 e 2000-5- e para as 
continuidades no interior desses  eventos. Em segundo lugar, como o rastreio de duas 
correntes revolucionárias-indígena e nacional-popular. Através desses momentos 
históricos e através da história Boliviana de um modo mais geral, e em terceiro lugar, 
como um sistema abrangente e muito acessível da história dos indígenas e de 
mobilização popular no alto da Bolívia a partir do século 18 até agora.  
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 Os comentadores podem ter problemas com a caracterização das três revoluções 
boliviana de Hylton e da Thomson. Na verdade, eles já têm Dunkerley-James (2007) 
por exemplo, que alega que a Independência em 1825 foi uma revolução muito maior 
que a revolta de 1780.  
 1.  Certamente, um poderia discutir se os protestos de 1780-81 ascenderam, em última 
instância, a revolução.  Hylton Thomson e, sem dúvida, demonstrar a sua importância, e 
descrevê-los em regiões altamente evocativas pormenor.  No entanto, quando se torna 
revolta revolução é uma das mais abertas questão, e há algo curioso sobre a tentativa de 
reivindicação revolucionário estado para 1781, mas não para a Independência, uma vez 
que, em última instância, evento que não mudou foi realmente no comando do país.  
Aquele disse, a mesma coisa também poderia ser reivindicado sobre as outras duas  
 revoluções em discussão aqui.  
 Mas o livro não pé ou cair sobre a questão de saber se eventos específicos qualificar 
como uma revolução ou não, e, na realidade, o discussões teóricas do que constitui uma 
revolução ou "revolucionária horizontes "são menos cativante do que quando Hylton e 
Thomson simplesmente contar a história do índio mobilização no altiplano boliviano.  
Desconfio que isto é, em parte porque o livro era destinado a um público vasto e não -  
público especializado, e toda ela é a melhor para isso.  O que apreciei foi a varredura do 
livro histórico da narrativa.  Sem se tornar pesado que leva o leitor através dos 
diferentes ciclos de protesto e revolta nas cidades e paisagens, tornando os eventos 
reais, coerentes e compreensível; tudo o que não é pouca coisa dada a complexidade  
 das diferentes facções, de interesses e indivíduos que estão em jogo.  O resultado é que 
o livro é um excelente complemento aos já existentes através de visitas História 
boliviana por Klein (1992) e Dunkerley (1984), proporcionando um totalmente 
diferentes perspectivas sobre os mesmos acontecimentos.  
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 Essa perspectiva não é meramente uma indígenas um, como um poder assumir.  A 
outra força do livro é o que dá peso ao que o Filósofo político boliviano René Zavaleta 
chamado de "nacional - populares "tradição, a saber, o nacionalista e, muitas vezes 
(embora não sempre) ativismo esquerdista dos trabalhadores urbanos e industrializados 
que era tão importante para a revolução de 1952.  É claro que o sucesso popular 
mobilização na Bolívia exige a juntar as cidades e as campo-ou seja, os indígenas e 
nacional-popular político tradições.  Hylton e Thomson mesmo atributo para o sucesso 
de 1952 essa que vem junto, bastante incomum uma posição a tomar, dado que o 
ortodoxia geral é que 1952 foi muito uma revolta urbana.  
 No entanto, a sua argumentação sobre este ponto é bem feito e muito convincentes.  
Eles ainda mostram que as outras vezes em que um tal confluência são cruciais ocorreu 
durante as mobilizações contra ditaduras do final dos anos 1970, início de 1980, e, 
naturalmente, de Outubro de 2003,  quando protestos em áreas rurais e urbanas, em El 
Alto, La Paz, e em seguida em toda a Bolívia forçou a renúncia de Gonzalo Sánchez de 
Lozada.  Em sua conclusão, Hylton e Thomson alegação de que estamos a assistir hoje 
uma "nova formação com o nacional-popular indiano centralidade» (149).  
 Na verdade, pode ser um pouco cedo para comentar sobre eventos atuais, de tal 
caminho, mas Hylton e Thomson do final do livro nos recordar que «se história tem 
mostrado que momentos revolucionários deixar uma marca indelével sobre o futuro, 
tem mostrado que hierarquias internas colonial e classe são duráveis estruturas também. 
"  (154).  Certamente, a oposição que Evo Morales enfrenta actualmente movimentos de 
direita no Leste  parte do país mostram que todas as conquistas do seu revolucionário  
 governo vai ser duro lutaram.  
 Hylton e Thomson sensibly parar apenas de curto incluindo Morales "governo 
revolucionário no último ciclo, mas fornecer análises preliminares de algumas das 
primeiras reformas da sua presidência:  nacionalização dos recursos de gás, a proposta 
de reforma agrária e Assembleia Constituinte.  Parece agora que a nacionalização tem  
 sido a mais bem sucedida das empresas, possivelmente devido a algo que Hylton e 
Thomson criticar implicitamente, a saber, o facto que não foi tão radical como antes das 
nacionalizações hidrocarbonetos em 1937 e 1969.  No entanto, a sua análise é 
admiravelmente equilibrado e aprofundado, o que poderia ser chamado a sua "simpatia 
cepticismo "sendo um contrapeso aos jornalísticos contas de ambos os lados do espectro 
político.  A breve análise da proposta de reforma agrária mostra apenas por isso que as 
elites da "Meia Lua" departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando e Tarija) são tão opostos à  
 Morales.  Como se recorda, a promulgação de uma reforma é um princípio  
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Geral de Germán Busch da Constituição de 1938, ou seja, que propriedade não 
cumprindo uma "função social" pode ser confiscado pelo Estado com a compensação.  
No entanto, apesar do fato de que é outra reforma que não é realmente muito radical, é 
claro que a ameaça de grandes propriedades nas planícies é o suficiente para mobilizar 
as elites locais.  Seu discussão da assembleia constituinte é igualmente sutil, ilustrando  
 a maneira que o MAS (Movimiento al Socialismo, Evo Morales' partido) moderadas 
demandas indígenas, argumentando que o MAS era a única necessárias para a 
representação dos povos indígenas.  Este é o processo pelo que as ligações entre o 
nacional-popular e tradições indígenas estão a começar a quebrar, como esquerdista 
ativistas negar a especificidade de reivindicações indígenas e da capacidade dos povos 
indígenas para representar essas exigências.  Nesse sentido, a natureza de Evo Morales 
como representante de uma forma genuinamente indiano do nacional-popular, em 



seguida, torna-se questionável.  Os conflitos sobre a reforma educativa (não discutidos 
no livro) e até mesmo durante o recente referendo recordam ter levantou algumas 
acusações contra o autoritarismo de alguns dos Evo's  ministros, e contra o próprio Evo, 
que não só a partir do direito.  A complexidade do atual backlash contra esse social  
 circulação agenda tão perceptively analisados em 'Revolutionary Horizons » é algo 
para futuras discussões sobre o cenário político boliviano.  
 Por evidente que não são todos os povos indígenas sempre apoiou ativismo indígenas; 
na verdade, eu diria que o nacional-popular gingar detém mais frequentemente, pelo 
menos na cidade indígena de El Alto e as paisagem envolvente, e provavelmente 
também nos vales do Cochabamba e as planícies.  Evo certamente foi percebido por 
muitos povos indígenas como "um de nós", mas o fato de que ele foi para um anti - 
imperialista posição política era provavelmente mais importante para a maioria dos seus 
eleitores, pelo menos em 2002, quando os E.U. embaixador significativamente 
aumentou a percentagem do seu voto, ameaçando retirar E.U. ajuda Evo se ganha.  
Quando Evo ficou em segundo nas eleições de 2002, e após a completa de-legitimação 
da classe política estabelecida em 2003-5, debate político na Bolívia parece ter-se 
tornado gradualmente para cerca de identidade nacional simbolizada pelo gás.  Evo foi o 
menos susceptível de trair essa identidade, aos olhos de muitos eleitores.  Ainda em 
outubro de 2003, 
muitas pessoas disseram-me que eles estavam defendendo «a nossa querida Bolívia".  
 Radical Indigenista ou indianist alternativas não são tão bem sucedidos como políticos 
que podem localizar-se como o "verdadeiro" (isto é, não corrupto) guardiões do Estado 
boliviano.  
 Assim, gostaria de diferir de Hylton e Thomson, em que não sou certeza de que uma 
radical re-fundação do Estado, com o objectivo de descolonização é precisamente o que 
mais queria de Evo e bolivianos da assembleia constituinte.  Com efeito, a partir de uma 
perspectiva, a assembleia constituinte poderia ser visto como simplesmente falar outra 
loja, na sequência das duas Nacional Diálogos de 1997 e 2000, que não são discutidos 
neste livro.  Eu não seria um minuto para argumentar que Bolívia não precisa de 
descolonização, mas é também o caso que o Constituição boliviana de 1994 não é 
realmente um mau particularmente documento.  O problema é que ela não foi 
implementada de forma imparcial ou de forma eficaz, e ele (ou qualquer sucessor) não é 
susceptível de ser  implementada de uma forma até a divisões profundas dentro 
boliviano sociedade parar impactando de forma muito sobre o estado da sua capacidade 
para funcionar.  I acho que algo como este argumento pode ser estendido para a Bolívia  
 estado mais geral.  O que este livro mostra é que toda a história aqui discutida, os 
índios não querem necessariamente uma inteiramente novo estado ou de governo, 
digamos, Kollasuyu.  O que eles querem é a su direitos à sua terra para ser respeitada e 
para o atual governo não a abusar delas: como este livro demonstra, muitas das queixas 
dos as revoltas dos 18 th  e 19 th  
 Séculos foram abusivos contra locais  funcionários, muitas vezes chamado 
individualmente, enquanto que hoje, as pessoas queixam-se  corrupção e ao roubo de 
dinheiro público e de recursos nacionais por  determinadas pessoas ou grupos, mas não 
sobre o fundo estrutural  desigualdade codificadas no estado e na economia.  Isso é 
curioso.  Pergunto-me  se é apenas porque estas são a única ou a mais legítima e 
reivindicações concretas que podem ser feitas, pois é possível para o  subalternas a 
criticar percepção de abuso de poder pelas elites, mas não a  condições estruturais que 
criam determinados grupos como elite e outros como  subalternos (ou mesmo a 
existência de uma elite / subaltern distinção).  Ou  não dizer algo mais sobre o 



compromisso do povo subjacentes à  estabeleceu o modo de fazer as coisas, não 
obstante o que parece ser  
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