
www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  1 
 
 

Derecho y Cambio Social 

 

 

 

 O NEOCONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO E OS 

NOVOS CAMINHOS PARA A DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA: 

ESTUDO DOS MODELOS BRASILEIRO E BOLIVIANO 

Victória Coura Nunes de Faria
1
 

Marcelo Fernando Quiroga Obregón
2
 

 

 
Fecha de publicación: 02/01/2017 

 

 

 

 

Sumário: Introdução. 1.- Os entornos sociais, políticos e 

econômicos do debate acerca do neoconstitucionalismo latino-

americano. 2.- Análise das limitações e possibilidades dos 

sistemas constitucionais democráticos previstos na Bolívia e no 

Brasil. 3.- A possibilidade de aplicação do modelo de 

democracia constitucional boliviano no regime democrático 

brasileiro. Considerações finais. Referências. 

 

Resumo: Procura-se neste trabalho questionar a possibilidade de 

aplicação, no Direito Constitucional brasileiro, da forma de 

democracia participativa conforme o modelo boliviano. Será 

descrito o contexto histórico da democracia boliviana desde a 

Revolução de 1952, bem como será feita análise comparativa 

entre as Constituições de ambos os países, para então delimitar 

quais modalidades de democracia participativa bolivianas 
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podem ser aproveitadas pelo ordenamento brasileiro. Os 

objetivos principais deste trabalho são: a demonstração do nível 

de desenvolvimento do debate sobre o neoconstitucionalismo 

latino-americano, em relação aos seus entornos sociais, políticos 

e econômicos; análise, através de estudo comparado, dos 

formatos de democracia direta e indireta previstos na 

Constituição brasileira e na Constituição boliviana, suas 

limitações e possibilidades e, finalmente, determinar quais são 

as possibilidades democráticas bolivianas passíveis de 

exploração no modelo brasileiro. Para tanto, será trabalhada a 

hipótese de que os mecanismos presentes na Carta boliviana 

passíveis de adaptação no Brasil serão aqueles de ordem da 

proteção a direitos culturais de minorias e de desenvolvimento 

sustentável, com suporte teórico da obra El “nuevo 

constitucionalismo latinoamericano”, de Roberto Gargarella, do 

artigo Formas de democracia en Bolivia, de Claudia Portugal 

Joffre e do trabalho Suma Qamaña: Vivir Bien, No mejor, de 

David Choquehuanca. 

Palavras-chave: Neoconstitucionalismo latinoamericano; 

plurinacionalidade; democracia participativa. 
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INTRODUÇÃO 

Na democracia, uma dentre as várias formas de governo concebidas pela 

humanidade, o povo tem soberania política e é capaz de decidir acerca da 

tomada de decisões promovidas no espaço público. No Brasil, desde a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 

o fim do regime autoritário militar, vive-se um regime democrático 

exercido no formato semidireto. 

A democracia direta, também chamada de participativa, compreende 

as formas de participação política na qual o povo toma decisões e age por 

si. No país tem-se como exemplos desse formato: o referendo, o plebiscito 

e a iniciativa popular. Já a democracia indireta, também chamada de 

representativa, é aquela na qual a população elege seus representantes 

através do sufrágio universal, de modo a legitimá-los para a tomada de 

decisões em seu nome. 

Ocorre que a forma indireta de exercício da democracia tem 

apresentado-se cada vez mais insatisfatória, já que os representantes eleitos 

pelo povo, uma vez ocupando os cargos eleitos, não conseguem atender aos 

anseios da sociedade contemporânea, cada vez mais complexa e plural. 

Esta insatisfação é, ainda, consequência da incapacidade, corrupção e 

outras mazelas praticadas pelos representantes populares eleitos 

democraticamente. 

É diante de tal crise de legitimidade que permeia a democracia 

representativa, que emerge a necessidade de ampliação das formas de 

participação popular no âmbito político, de forma que não seja preciso 

depender apenas da vontade dos governantes e parlamentares eleitos, 

teoricamente legitimados pelo voto, mas por muitas vezes incapazes de 

responder às demandas populares. É preciso, em suma, não restringir o 

exercício da democracia aos episódicos pleitos eleitorais. 

Por outro lado, alguns dos principais problemas inerentes à 

democracia no Brasil também podem ser observados em outros países da 

América Latina. Na Bolívia, por exemplo, após a promulgação da 

Constituição Política de 2009, pode-se observar mudanças no aspecto 

direto do regime democrático, ampliando-se as possibilidades de 

participação popular na esfera política. Houve, naquele país, uma reforma 
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contemporaneamente jurídica e política, que possibilitou o reconhecimento 

de diferentes maneiras de exercício - principalmente quanto às alternativas 

- da democracia participativa. 

As principais mudanças ocorridas foram em prol da criação de um 

Estado plurinacional, uma vez que a Bolívia é detentora de uma 

significativa população indígena, campesina, multicultural entre si, 

encontrada à margem da sociedade e da participação do processo político. 

Neste sentido, a chamada plurinacionalidade estatal não apenas reconheceu 

os direitos das chamadas minorias, mas também permitiu uma espécie de 

pacto entre os povos, valorizando diversos elementos culturais da 

população que constitui a nação boliviana. 

Dito de outro modo, a ampliação dos modos de exercício da 

democracia na Bolívia foi capaz de trazer para a esfera pública sujeitos que 

antes estavam afastados e não tinham voz de decisão, tornando o caráter 

representativo apenas uma das faces da democracia, e não a principal.  

É neste contexto que, por meio do presente estudo, pretende-se 

enfrentar a seguinte questão-problema: é possível, em harmonia com o 

Direito Constitucional brasileiro, explorar a democracia participativa 

inspirando-se no modelo e na experiência bolivianos? 

Pretende-se, então, sustentar a hipótese de que a incorporação dos 

mecanismos de democracia participativa bolivianos será possível no que 

for referente a matérias que envolvam a proteção aos direitos culturais de 

minorias e de sustentabilidade. 

1. OS ENTORNOS SOCIAIS, POLÍTICOS E ECONÔMICOS DO 

DEBATE ACERCA DO NEOCONSTITUCIONALISMO LATINO-

AMERICANO 

A compreensão do fenômeno de neoconstitucionalismo latino-americano 

depende do entendimento das circunstâncias que deram margem para sua 

ocorrência na Bolívia. Até a década de 50, o país vivia uma espécie de 

economia pré-capitalista e semifeudal (ANDRADE, 2007, p.18), apesar de 

já declarada a independência da Espanha desde 1825. Toma-se como 

exemplo o fato de, mesmo na metade do século XX, ainda existirem 

escravos indígenas (pongos) que serviam as famílias brancas latifundiárias, 

além da segregação entre as elites brancas e os indígenas e mestiços 

(ANDRADE, 2007, p. 33). 

Naquela época, a economia boliviana dependia unicamente da 

produção de estanho e outros minerais, cujas minas eram controladas pelos 

patriarcas de três famílias: Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo e 

Mauricio Hochschild. Essas famílias, além de detentoras de empresas 
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importantes para o funcionamento do comércio exterior do país, 

financiavam o cenário político. Nas palavras de Morales 

Patiño, Hochschild y Aramayo, llamados los “Barones del Estaño”, 

tuvieron una influencia decisiva en la vida política, económica y social de 

Bolivia, puesto que como no ocurrió en ningún otro país del mundo, tres 

personas controlaban casi un 80% de sus exportaciones y por tanto de su 

generación de divisas. Este excepcional poder económico, especialmente de 

Patiño, en un país tan pobre como Bolivia les dio un extraordinário poder 

político. (MORALES, 2010, p.68)
3
 

Desta forma, tem-se um país composto, em sua maior parte, por 

indígenas e descendentes de indígenas, governado de acordo com os 

interesses da restrita oligarquia mineira. Somada a isso, havia a segregação 

racial e discriminação entre os brancos e os campesinos (povos 

originários), justificada pela suposta superioridade étnica branca, 

“persistente em toda a história colonial e republicana da Bolívia”. 

(TEIXEIRA, 2009, p. 9). 

Nas eleições do ano de 1951, o líder do Movimento Nacionalista 

Revolucionário (MNR), Victor Paz Estensoro obteve a maior parte dos 

votos para a presidência. Este partido, apesar de possuir uma ideologia 

confusa de pequena burguesia, com discursos de extrema-direita, tinha uma 

base trabalhadora por incluir a palavra “socialista” em suas diretrizes. Com 

o intuito de impedir sua eleição, o então presidente Mamerto Urriolagoitia 

renuncia à presidência e entrega seu poder aos militares. No dia nove de 

abril de 1952, foi promovida uma das mais importantes revoluções do 

século XX no continente Latinoamericano, conhecida como a Revolução 

Nacional de 1952. 

En todo el país, los trabajadores se armaron y enfrentaron al ejército. En 

Cochabamba, Oruro, Potosí, los obreros se armaron y marcharon hacia la 

capital La Paz. Los mineros de Milluni ocuparon la estación de ferrocarril, 

se apoderaron de un tren de suministros militares y también marcharon 

hacia La Paz. Su llegada a la capital decidió la lucha. El ejército es 

completamente derrotado, los prisioneros capturados por los trabajadores 

son humillados y forzados a marchar por el centro de la capital en paños 

menores. El 11 de abril ya no existe el ejército burgués en Bolivia. La única 

fuerza armada en el país la constituyen entre 50 y 100,000 hombres 

                                            
3
  Patiño, Hochschild e Aramayo, chamados de “Os Barões do Estanho”, tiveram uma influência 

decisiva na vida política, econômica e social da Bolívia, posto que como não ocorreu em 

nenhum outro país do mundo, três pessoas controlavam quase 80% das exportações e, portante, 

de seus dividentos. Este excepcional poder econômico, especialmente de Patiño, em um país tão 

pobre como a Bolívia, deu-lhes um extraordinário poder político. (tradução livre) 
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organizados en milicias armadas por parte de los sindicatos. El poder real 

está en manos de los trabajadores. (MARTÍN, 2012, p. 3-4)
4
 

Após tais acontecimentos, grande parte do clamor popular foi 

atendido. As mudanças político-sociais vieram no sentido de amenizar as 

desigualdades sociais e, dentre as principais, estavam 

[...] a nacionalização das minas, reforma agrária e o voto universal, no 

sentido de a reforma agrária, a nacionalização das minas e o voto universal, 

tentando mudar as estruturas liberais oligárquicas e feudais por um sistema 

socialista e democrático com a participação das classes populares urbanas e 

camponesas, liderados pelo proletariado mineiro por meio da FSTMB 

(Federação Sindical de Trabalhadores Mineiros da Bolívia) que tinha sido 

criado na década de 40. (FABRIZ; OBREGÓN, 2014, p. 19) 

Entretanto, há críticas a esse período de rompimento com a oligarquia 

do estanho. Entende-se que o MNR, ao chegar no poder, criou uma nova 

oligarquia: a estatal. Apossou-se do governo boliviano e se impôs como 

partido único, manipulou o movimento sindical da Central Obreira 

Boliviana (COB), e propagou uma ideologia populista chamada de 

“nacionalismo revolucionário”, no tempo que se manteve no poder, de 

1952 a 1964 (GIL, 2008, p. 157-158). 

Novamente a vontade popular voltou a ser ignorada na medida em que 

um único partido era capaz de dirigir os acontecimentos políticos nacionais, 

e os direitos indígenas não eram prioridade. Apesar de a Constituição 

boliviana de 1938 ser a pioneira em reconhecer, nos artigos 165, 166 e 167, 

“os direitos das comunidades indígenas, assim como a sua identidade e seu 

direito de participação nos planos ou nos aspectos econômico, social e 

pedagógico” (FABRIZ; OBREGÓN, 2014, p. 12). Isto ocorreu apenas no 

plano teórico, uma vez que esses povos não participavam como cidadãos da 

política ou da economia, mantendo-se as políticas de exclusão dos períodos 

anteriores, dando lugar a uma nova forma de oligarquia: a dos políticos de 

plantão e dos líderes radicais mineradores. 

Ainda neste sentido destaca-se que a reforma agrária prometida pelo 

líder do MNR tratava-se apenas de interesse político, sem objetivo social 

(FABRIZ; OBREGÓN, 2014, p. 20), por acreditar que era através do voto 

                                            
4
  Em todo o país, os trabalhadores se armaram e enfrentaram o exército. Em Cochabamba, Oruru, 

Potosí, os operários se armaram e marcharam para a capital La Paz. Os mineiros de Milluni 

ocuparam a estação ferroviária, se apoderaram de um trem de abastecimento militar e também 

marcharam à La Paz. Sua chegada à capital decidiu a luta. O exército foi completamente 

derrotado, os prisioneiros capturados pelos trabalhadores são humilhados e forçados a marchar 

pelo centro da capital de cueca. Em 11 de abril já não existia o exército burguês na Bolívia. A 

única força armada no país é constituída por 50 ou 100.000 homens organizados em milícias 

armadas por parte dos sindicatos. O poder real está nas mãos dos trabalhadores. (tradução livre) 
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universal que os povos originários concretizariam sua integração à vida 

política nacional. Como estas medidas foram menos do que suficientes, a 

partir dos anos 1980, as comunidades começaram a se organizar para o 

pleiteio de seus interesses, por muito tempo escondidos do resto do país, 

para evitar represálias. Exemplo de comunicação feita na época era o rádio, 

que transmitia mensagens de luta pelo reconhecimento indígena em 

aymará, durante a madrugada, que era o momento em que os campesinos se 

levantavam para trabalhar. 

Neste cenário emergem os movimentos sociais de reconhecimento da 

identidade indígena, apesar da miscelânea
5
 de etnias existente. Havia a 

vontade de se afirmar na sociedade como cidadãos sujeitos de direitos. 

Junto a isso, no ano de 1980, Evo Morales torna-se líder sindical dos 

cocaleros (agricultores da folha de coca), de forma a pavimentar seu 

caminho para a presidência da república. Nunca antes na história boliviana 

um indígena tomou posse de cargo tão alto. 

Ao ser eleito à presidência, em 2005, Morales liderou uma série de 

mudanças. A primeira delas foi a promulgação de nova Constituição 

Política do Estado, de modo a instituir um Estado plurinacional, 

característico do neoconstitucionalismo latino-americano. O Estado 

plurinacional é aquele que não só reconhece as várias identidades 

indígenas, mas fornece as ferramentas para que este reconhecimento tenha 

reflexos na sociedade, afirmando-se de forma política, jurídica e 

econômica. 

A nova Constituição boliviana trouxe reformas que, aliadas a políticas 

públicas de reconhecimento, puderam empoderar os povos antes à margem 

do processo político e democrático. Nas palavras de Magalhães 

A democracia do estado plurinacional vai além dos mecanismos 

representativos majoritários. Não quer dizer que estes mecanismos não 

existam, mas, sim, que devem ceder espaço crescente para os mecanismos 

institucionalizados de construção de consensos. (MAGALHÃES, 2010, p. 

96) 

Apesar de possuir os mecanismos tradicionais de exercício 

democrático, são legítimas as formas de democracia comunitária, para que 

as comunidades indígenas tenham autonomia para lidar com questões que 

envolvam seu direito. O constitucionalismo andino
6
 é caracterizado pela 

                                            
5
  Teixeira (2009, p. 12) mostra que há uma grande variedade das etnias indígenas na Bolívia, ao 

analisar dados do último censo boliviano, que foi realizado em 2001, o qual mostra que, além de 

63% dos bolivianos se identificarem como povos originários, sendo alguns deles: os aimarás, os 

guaranis, o chitanos, os mojeños e outros. 

6  Outro nome conferido ao neoconstitucionalismo latino-americano. 
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presença do Estado plurinacional, resultado de pacto entre os povos, 

indígenas em sua maioria, no caso do Equador e da Bolívia. E, indo além 

disso, é reconhecida a justiça comunitária, definida por Jiménez como 

[...] un sistema jurídico que sus orígenes están em las comunidades o 

pueblos indígenas y todos los miembros de la comunidade deben considerar 

que la conducta común a todos ellos tiene uma autoridad que regula el 

actuar de la comunidad, cuyo uso es generalizado y de carácter 

obligatorio.
7
 (JIMÉNEZ, 2014, p. 120) 

O direito indígena tem, então, validade e a aplicação de suas sanções, 

desde que fruto de uma jurisdição consuetudinária, costumeira, capaz de 

trazer comportamento realizado e aceito por todos os membros de uma 

comunidade (JIMÉNEZ, 2014, p. 120).  

Por exemplo, quando um homem agride sua esposa, é comum o resto 

da comunidade amarrá-lo a uma árvore, para ser picado por “formigas de 

fogo”, como forma de castigo. É importante ressaltar, entretanto, que a 

justiça comunitária é válida para aqueles sujeitos e feitos jurídicos que 

sejam membros de uma nação ou povo indígena originário campesino 

(JIMÉNEZ, 2014, p.121). Ademais, a própria Carta boliviana demanda 

respeito aos direitos e garantias nela positivados. 

Ainda, o controle de constitucionalidade é realizado somente na 

presença das autoridades ordinária e indígena, para que haja deliberação 

acerca da matéria constitucional em pauta, nos termos do artigo 197, I da 

Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia: 

Artículo 197. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado 

por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, 

con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario 

campesino.
8
 

Por outro lado, não se deve olvidar que, mesmo após as reformas, 

ainda "surgem vários enfrentamentos sociais e étnicos como consequência 

da formação de um governo autoritário". (FABRIZ; OBREGÓN, 2014, p. 

3) 

O reconhecimento das línguas dos povos originários, de preceitos 

incas na Constituição Política da Bolívia e de sua justiça comunitária é 

                                            
7
  [...] um sistema jurídico cujas origens estão nas comunidades ou povos indígenas e todos os 

membros da comunidade devem considerar que a conduta comum a todos eles tem uma 

autoridade que regula o atuar da comunidade, cujo uso é generalizado e de caráter obrigatório. 

(tradução nossa) 

8
  Artigo 197. I. O Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas e 

Magistrados eleitos com critérios de plurinacionalidade, com representação do sistema ordinário 

e do sistema indígena. (tradução livre) 
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avanço para o exercício da democracia, e atende parte do clamor popular 

dos movimentos indígenas. Entretanto, se isso tudo não for aliado a 

políticas de educação, segurança, saúde e bem-estar social em sua 

totalidade, não passa de demagogia de um ditador que deseja aprovação 

através do voto popular. 

As mudanças já elencadas fazem parte do fenômeno do 

neoconstitucionalismo latino-americano, caracterizado, como já dito, pela 

presença de Estado plurinacional. Consolidou-se com a 

[...] promulgação das Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), 

e sedimenta-se na ideia de Estado plurinacional, reconhecendo, 

constitucionalmente, o direito à diversidade cultural e à identidade e, assim, 

revendo os conceitos de legitimidade e participação popular, especialmente 

de parcela da população historicamente excluída dos processos de decisão, 

como a população indígena. (LENZA, 2014, p. 77) 

O plurinacionalismo então não envolveria apenas o reconhecimento 

dos direitos destes povos por um Estado aquém. Trata-se de ação do 

próprio Estado no sentido de empoderar até mesmo comunidades 

minoritárias com pouca representação política como membros integrantes 

do Estado, com capacidade igual a todos os outros, de definir o modelo de 

governo em vigor.  

Entretanto, Herrera (2012, p. 88) explica que “contrariamente do que 

acontece na Europa, o nascimento de um constitucionalismo social latino-

americano se confunde, de certo modo, com a emergência do novo modelo 

intervencionista do Estado.”. Essa cultura jurídico-política intervencionista 

desde sua criação foi, com o passar do tempo, apenas aperfeiçoada nos 

governos seguintes. Assim, na realidade, não houve historicamente poder 

popular maior do que aquele que os governantes queriam dar. 

Segundo esta ótica, não se pode afirmar que o neoconstitucionalismo 

está presente na Constituição boliviana apenas pelo fato de reconhecer dias 

festivos indígenas como feriados ou as línguas dos povos originários na 

Carta Magna. O neoconstitucionalismo significa a ruptura com as antigas 

estruturas jurídicas, políticas e sociais, o que não acontece. Gargarella 

pontua que 

El “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, surgido a finales del siglo 

XX, no modificó de modo relevante el viejo esquema (más allá de que en un 

futuro trabajo, más detallado que éste, deban precisarse diferencias, país 

por país). Las “nuevas” Constituiciones latino-americanas se mantienen 

ajustadas al doble molde originario. Se trata de Constituiciones con “dos 

almas”: la primera, relacionada con una estrutura de poderes que sigue 
respondiendo a concepciones verticalistas y restrictivas de la democracia, 

como las que primaban en el siglo XIX; y la segunda, de tipo social, 
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relacionada con la estrutura de derechos que se forjara a comienzos del 

siglo XX. A esta conbinación, el último constitucionalismo latinoamericano 

le agregó pocos cambios, que facilitaron las reelecciones presidenciales, y 

en todo caso expandieron algo más las ya ambiciosas listas de derechos: si 

las de comienzos de siglo habían procurado incorporar la “clase 

trabajadora” en la Constitución (más no sea a través de las declaraciones 

de derechos), las finales de siglo comenzaron a hablar de derechos 

indígenas, multiculturales, o de género. Cuestiones que no habían sido 

tematizadas por las Constituiciones anteriores. (GARGARELLA, 2014, p. 

2)
9
 

Isto leva a entender que, de fato, não houve ruptura com a formação 

tradicional da distribuição de poder e direitos com o advento das novas 

Constituições na América Latina, sobretudo, na Bolívia. De nada adianta o 

reconhecimento de línguas originárias, feriados tradicionais se, na 

realidade, o que ocorreu foi a troca de poder entre oligarquias estatais que 

perdura até os dias de hoje. Ainda mais se estes mesmos reconhecimentos 

apenas fazem sentido na parte ocidental do país, para os descendentes de 

culturas quéchuas e aymarás, e não na parte oriental, onde existe uma 

maioria considerada branca. 

Os direitos prometidos de oficialização das línguas originárias, das 

festividades e do controle de constitucionalidade plurinacional podem ter 

sido relevantes para o sentimento de reconhecimento cultural dos povos 

indígenas, porém nada disso é aproveitado quando a democracia está 

contaminada pela demagogia e pelo populismo. 

Além disso, a possibilidade de reconhecimento da jurisdição indígena 

frente a uma jurisdição ordinária pode representar sérias ameaças aos 

direitos humanos. O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos preceitua que 

Artigo 2.º Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 

                                            
9
  O “neoconstitucionalismo latino-americano”, surgido no final do século XX, não modificou de 

modo relevante o velho esquema (além disso, em trabalho futuro, mais detalhado que este, serão 

elencadas as diferenças, país por país). As “novas” Constituições latino-americanas se 

mantiveram ajustadas ao duplo molde originário. Trata-se de Constituições com “duas almas”: a 

primeira, relacionada com uma estrutura de poderes que segue respondendo a concepções 

verticais e restritivas à democracia, como as que primavam no século XIX; e a segunda, de tipo 

social, relacionada com a estrutura de direitos que se forjara no começo do século XX. A esta 

combinação, o último constitucionalismo latino-americano agregou poucas mudanças, que 

facilitaram as reeleições presidenciais, e em todo caso expandiram ainda mais as já ambiciosas 

listas de direitos: se as do começo do século haviam procurado incorporar a “classe 

trabalhadora” na Constituição (sem ser através das declarações de direitos), as do final do século 

começaram a falar de direitos indígenas, multiculturais, ou de gênero. Questões que não haviam 

sido tematizadas pelas Constituições anteriores. (tradução livre) 
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nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, 

origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou outro estatuto. Além 

disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, 

jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da 

pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou 

sujeito a alguma limitação de soberania. (grifo nosso) 

Mesmo que pertencente a uma comunidade indígena, qualquer um de 

seus membros tem amparo internacional no caso de violação dos direitos 

elencados na Declaração, havendo ou não reconhecimento da justiça 

comunitária no país em que se encontrar.  

No mesmo sentido, o artigo 5º da Declaração continua, ao determinar 

que “Ninguém será submetido a tortura nem a punição ou tratamento 

cruéis, desumanos ou degradantes.”, de modo a tornar possível identificar a 

incoerência da aceitação de uma justiça comunitária, que pode, baseando-se 

em suas tradições, dispor de tratamentos notoriamente cruéis (STEELE, 

2004, p. 96).  

Quando esse tipo de sanção é aceito pelo Estado, baseando-se no 

plurinacionalismo, afirma que a cultura e as tradições de um povo podem 

determinar a aplicação de seu direito arbitrariamente, indicando a 

possibilidade de trazer de volta à vida até mesmo torturas incas. Além de 

tudo, a aceitação destas tradições configura violação aos Direitos Humanos 

e ao exercício da democracia, já que ignoram até mesmo preceitos 

universais. Logo, não se defende a possibilidade da aplicação da justiça 

comunitária no direito constitucional brasileiro, vez que podem ferir os 

direitos humanos dos quais todos são sujeitos. 

2. ANÁLISE DAS LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DOS 

SISTEMAS CONSTITUCIONAIS DEMOCRÁTICOS 

PREVISTOS NA BOLÍVIA E NO BRASIL 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) admite a 

coexistência da democracia direta e da indireta em seu ordenamento, de 

modo que este sistema seja chamado de semidireto. Tem-se por democracia 

indireta a situação na qual o povo elege representantes para que estes 

deliberem acerca de matérias que concernem à sociedade. É o direito ao 

voto, o sufrágio universal, garantido pelo artigo 60, §4º, inciso II da 

Constituição de 1988, tido como tão importante, que não pode ser abolido 

nem por emenda à Carta. 

É sabido, porém, que esta forma de exercício da cidadania, quando em 

destaque em detrimento das outras, não é capaz de gerar satisfação aos 

anseios populares. A razão disto é o fato de que vive-se em sociedade 

ampla e miscelânica (BONAVIDES, 2010, p. 231), ineficiente em 
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reconhecer e garantir direitos de segmentos sociais e trazê-los para a vida 

pública. Ademais, entende Amaral (2001, p. 32) estar morta a democracia 

representativa “porque ela contém uma contradição em termos: a 

impossibilidade de uma representação legítima (seu pressuposto), isto é, 

não eivada de manipulação”. 

Diante desta crise de insatisfação com a democracia representativa, é 

imprescindível que o exercício da democracia seja trazido para além da 

esfera eleitoral, fazendo com que o voto não seja a principal forma de se 

exercer a cidadania. É preciso que sejam ampliadas as maneiras de 

participação popular na política, mesmo que isso signifique tirar o 

protagonismo do voto na sociedade, de modo que promova a extensão da 

democratização, o que implica na atuação de “corpos diferentes daqueles 

propriamente políticos” (BOBBIO, 2010, p. 155) na tomada das decisões.  

Tem-se no ordenamento algumas possibilidades de exercício da 

democracia de forma direta. O conceito de Bobbio (2010, p. 154) 

compreende que a forma direta da democracia é a que compreende “todas 

as formas de participação no poder que não se resolvem numa ou noutra 

forma de representação”. A Carta Magna traz como modalidades da 

democracia participativa em seu artigo 14 que a “soberania popular será 

exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual 

valor para todos e, nos termos da lei, mediante: I – plebiscito; II – 

referendo; III – iniciativa popular”. 

O primeiro consiste em instrumento de consulta aos cidadãos, que 

podem rejeitar ou aprovar a matéria colocada em discussão sobre de 

determinada questão de relevância social. O referendo, por sua vez, 

consiste em consulta posterior a ato realizado pelo poder legislativo ou 

administração pública, conforme artigo 2º, §2º, da lei nº 9.709/98. Por fim, 

a iniciativa popular é a possibilidade de iniciar-se um processo legislativo 

diretamente na população, para aprovação de seus representantes, conforme 

parágrafo 2º do artigo 61 da Constituição Federal da República Federativa 

do Brasil. 

Além disso, a Constituição da República Federativa do Brasil também 

faz previsão de outras formas de participação popular na esfera pública. 

Pedra elenca-os de maneira a exemplificar: 

[...] a instituição do júri [...] (artigo 5º, XXXVIII), a ação popular (artigo 5º, 

LXXIII), a cooperação no planejamento municipal (artigo 29, XII), a 

iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do Município, da 

cidade ou de bairros (artigo 29, XIII), a participação do usuário na 

administração pública direta e indireta (artigo 37, § 3º), a denúncia de 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União 

(artigo 74, § 2º), o planejamento e execução da política agrícola (artigo 
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187), a gestão quadripartite da seguridade social (artigo 194, § único, VII), a 

formulação de políticas e o controle das ações na área da assistência social 

(artigo 204, II), a gestão democrática do ensino público (artigo 206, VI), e o 

Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso 

Nacional (artigo 224). (PEDRA, 2005, p. 259) 

Não se pode olvidar, no entanto, de outros mecanismos de exercícios 

da democracia no Brasil, como a possibilidade de participar das audiências 

públicas e do orçamento participativos, nas quais há a oportunidade de 

participação por parte da população de discussões jurídicas, no caso das 

audiências, e administrativas, no caso dos orçamentos em âmbito local, de 

modo a configurar mecanismo a mais na fiscalização popular da coisa 

pública. 

Mesmo que o texto constitucional preveja diversas ferramentas 

democráticas de participação popular, elas ainda não foram capazes de 

revelar seu potencial, seja pela falta de engajamento político, seja pela falta 

de engajamento da população ou da limitação destas ferramentas. 

Ao passar por situação semelhante, a Bolívia realizou, em 2009, com a 

promulgação de sua nova Constituição Política, reformas jurídicas e 

políticas com o intuito de ampliar o exercício da democracia por todos os 

cidadãos. Diferente do tradicional constitucionalismo europeu, o 

constitucionalismo andino surgiu para que fosse possível atender às 

demandas de mudanças jurídicas e políticas vividas na América Latina. 

No entendimento de Dalmau (2008, p. 19), apesar de existirem poucas 

experiências constituintes neste modelo, o que dificulta explicar os motivos 

pelos quais este movimento tenha ocorrido na América Latina, isso não 

impossibilita a análise das características do fenômeno constitucional em 

questão. 

O constitucionalismo andino, caracterizado pela presença do Estado 

plurinacional, é resultado de pacto entre os povos, indígenas em sua 

maioria, no caso do Equador e da Bolívia. Pode-se tomar como exemplo 

desta participação plural na formação do Estado, a positivação de preceitos 

incas na Constituição boliviana, como o disposto no artigo oitavo, inciso 

primeiro 

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de 

la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 

mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 

armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 

(camino o vida noble).
10

 

                                            
10

  Artigo 8. I. O Estado assume e promove como como princípios ético-morais da sociedade 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (não sejas preguiçoso, não sejas mentiroso nem sejas 
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Isso abre espaço para que o exercício da democracia nos países de 

Estado plurinacional, como a Bolívia, não seja de cunho meramente 

representativo, através do voto, mas também altamente participativo 

quando se admite a existência de pluralismo jurídico. 

Como a Constituição brasileira, na Bolívia admite-se a coexistência 

entre a democracia direta e a indireta, de modo a configurar a semidireta. E 

há ainda neste país, como dito anteriormente, a possibilidade da aplicação 

das formas de justiça e democracia comunitária. Conforme explicita o 

artigo 11 da Carta boliviana, no qual são descritas minuciosamente  

Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma 

democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia 

de condiciones entre hombres y mujeres. 

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán 

desarrolladas por la ley: 

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa 

ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta 

previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a 

Ley. 

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto 

universal, directo y secreto, conforme a Ley. 

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de 

autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a 

Ley.
11

 

No texto, a democracia direta e participativa é entendida por Camacho 

e Quispe (2012, p. 33) como “la reunión física de los ciudadanos, para 

tomar decisiones políticas referentes a la administración del Estado. Por 

ejemplo las elecciones nacionales, departamentales, regionales y 

                                                                                                                               
ladrão), suma qamaña (viver bem), ñandereko (vida harmoniosa), teko kavi (vida boa), ivi 

maraei (terra sem mal) y qhapaj ñan (camino ou vida nobre) (tradução livre) 

11
  Artigo 11. I. A República da Bolívia adota para seu governo a forma democrática participativa, 

representativa e comunitária, com equivalência de condições entre homens e mulheres. II. A 

democracia se exerce das seguintes formas, que serão desenvolvidas pela lei: 1. Direta e 

participativa, por intermédio do referendo, da iniciativa legislativa cidadã, da revogação de 

mandatos, da assembleia, do colegiado e da consulta prévia. As assembleias e colegiados terão 

caráter deliberativo conforme a lei. 2. Representativa, por intermédio da eleição de 

representantes por voto universal, direto e secreto, conforme a lei. 3. Comunitária, por 

intermédio da eleição, designação ou nomeação de autoridades e representantes por normas e 

procedimentos próprios das nações e povos indígenas originários campesinos, entre outros, 

conforme a lei. (tradução livre) 
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locales”
12

. Neste sentido, ela é exercida pela iniciativa legislativa cidadã, 

pelo referendo, pela revogação dos mandatos, pela assembleia, pelo 

colegiado e pela consulta prévia, a serem explicados. 

A iniciativa legislativa cidadã é um procedimento que, nas palavras de 

Joffre
13

, “otorga al pueblo la facultad de presentar un proyecto de ley al 

Órgano Legislativo para que lo considere, caso contrario, puede 

convocarse a un referéndum popular”
14

. O referendo boliviano, por sua 

vez, é explicado também por Joffre como “institución democrática a través 

de la cual el cuerpo electoral expresa su voluntad respecto a un asunto o 

decisión que sus representantes constitucionales o legales someten a 

consulta”
15

.  

O procedimento de revogação dos mandatos, por sua vez, demanda 

atenção. Camacho e Quispe (2012, p. 272) o definem como “instituición 

constitucional, mediante la cual la ciudadanía puede destituir a um 

administrador público de origen electivo, em el momento, forma y 

circunstancias que estabeleza la ley, esta procederá dentro del período 

para el cual fue elegido, siempre y cuando se den los presupuestos legales 

estabelecidos em su norma regulatoria”
16

. 

De acordo com o disposto no artigo 240, I, da Constituição Política do 

Estado Plurinacional da Bolívia, é possível aplicar este instituto a todos os 

cargos públicos provenientes de eleição. O inciso seguinte atenta que é 

necessário, entretanto, que haja transcorrido ao menos a metade do período 

do mandato, não podendo ser evocado durante o último ano de gestão, 

podendo ser feito uma só vez em cada mandato constitucional do cargo 

eleito em questão. 

                                            
12

  A reunião física dos cidadãos, para tomar decisões políticas referentes à administração do 

Estado. Por exemplo, as eleições nacionais, departamentais, regionais e locais. (tradução livre) 

13
  JOFFRE, Claudia Portugal. Formas de democracia en Bolivia. Disponível em: 

<https://sites.google.com/site/claudiaportugaljoffre/formas-de-democracia-en-bolivia>. Acesso 

em: 22 set. 2015 

14
  Outorga ao povo a faculdade de apresentar um projeto de lei ao Órgão Legislativo para que o 

considere, caso contrário, pode convocar-se um referendo popular. (tradução nossa) 

15
  Instituição democrática através da qual o corpo eleitoral expressa sua vontade a respeito de um 

assunto ou decisão que seus representantes constitucionais ou legais submetem à consulta. 

(tradução livre) 

16
  Instituição constitucional, mediante a qual a cidadania pode destituir um administrador público 

de origem eleitoral, no momento, forma e circunstâncias estabelecidas pela lei, esta procederá 

dentro do período para o qual foi eleite, sempre e quando se deem os pressupostos legais 

estabelecidos por norma regulatória. (tradução livre) 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  16 
 
 

3. A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MODELO DE 

DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL BOLIVIANO NO REGIME 

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

Após ser realizada análise dos modelos constitucionais boliviano e 

brasileiro, pode-se perceber que há similaridades entre as formas de 

democracia participativa das duas nações, apesar da discrepância que há em 

seus históricos políticos sociais e culturais. Essas diferenças tornam difícil 

o processo de intercâmbio entre os institutos democráticos participativos 

das nações. 

Primeiramente, o processo de independência do Brasil foi bem 

diferente daquele que ocorreu na Bolívia. Enquanto este último foi fruto de 

lutas e reivindicações populares frente à sua metrópole espanhola, a 

libertação brasileira ocorreu de maneira duvidosa, como ensina Pimenta, 

A concepção de que o processo de independência e de formação do Estado 

nacional brasileiro foi marcado por uma mescla positiva e meritória de 

elementos de ruptura e de continuidade que o faria superior em relação aos 

demais semelhantes ocorridos ao seu redor na mesma época tem sua origem 

em uma imagem coetânea, forjada por alguns de seus próprios 

protagonistas. Tal construção se deu em meio a um universo político e 

lingüístico onde o termo revolução se encontrava disponível e em mutação, 

e no qual sua utilização como ferramenta de transformação da realidade 

resultaria em uma concepção própria daquele processo histórico. 

(PIMENTA, 2009, p. 55) 

O que houve na verdade foi uma “revolução positiva, mas que se 

diferenciava de outras por ter sido conduzida por um descendente da 

família real portuguesa, e resultando em uma ordem monárquica” 

(PIMENTA, 2009, p. 55), algo que foi concedido por mera conveniência da 

metrópole, de modo que a família real voltasse a Portugal enquanto 

mantinha o controle do Brasil ao deixar Dom Pedro I como imperador. 

Percebe-se, também, uma diferença cultural e social no que tange à 

participação em reivindicações populares. Por mais que haja no Brasil 

ocorrências de grandes mobilizações sociais, a exemplo da Campanha das 

Diretas Já em 1984, na qual “vários grupos sociais e políticos se uniram e 

organizaram manifestações públicas diversas (comícios, passeatas, 

caravanas, etc.) para reivindicar o direito de escolher o Presidente da 

República pelo voto direto.” (BERTONCELO, 2009, p. 169). As 

manifestações sociais no Brasil, entretanto, têm um histórico de não serem 

tão frequentes, devido à cultura política participativa desestimulante 

(CASTRO; REIS, 2012, p. 21). 

De acordo com dados da World Values Survey (WVS), pode-se 

entender que a participação política brasileira no século XXI caminha para 
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o quadro do desinteresse, uma vez que entre os anos de 2005 e 2009 foi 

registrado que 54,6% da população julgava a política como importante ou 

muito importante e, de 2010 a 2014, esse número caiu em 13,3%, conforme 

demonstram as tabelas seguintes. 

 

 Number of cases %/Total 

Very Important 218 14.6% 

Rather Important 600 40.0% 

Not Very Important 391 26.1% 

Not At All Important 277 18.5% 

No Awnser 10 0.7% 

Don’t Know 3 0.2% 

(N) 1,500 100% 

Tabela 1 – A importância da política na vida do brasileiro nos anos 2005 a 2009.
17

 

Fonte: World Values Survey – WVS 

<http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp>. 

Nesta primeira tabela fica demonstrado que mais da metade da 

população brasileira dá bastante importância ao tema “política” em sua 

vida, o que é fator que indica o interesse em participar ativamente das vias 

de exercício de vontade popular permitidas pela democracia. 

Já na segunda tabela há uma redução drástica deste número, de forma 

a aumentar em quase 10% a quantidade de indivíduos que consideram o 

tema “nem um pouco importante”. 

 

                                            
17

 Tradução nossa da Tabela 1 

 Número de casos %/Total 

Muito Importante 218 14,6% 

Importante 600 40,0% 

Não é Importante 391 26,1% 

Nem um pouco importante 277 18,5% 

Sem Resposta 10 0,7% 

Não sabe responder 3 0,2% 

(N) 1.500 100% 
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 Number of cases %/Total 

Very Important 185 12.5% 

Rather Important 429 28.8% 

Not Very Important 440 29.6% 

Not At All Important 422 28.4% 

No Awnser 4 0.3% 

Don’t Know 7 0.5% 

(N) 1,486 100% 

Tabela 2 – A importância da política na vida do brasileiro nos anos 2010 a 2014.
18

 

Fonte: World Values Survey – WVS 

<http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp>. 

O brasileiro considera que 

Suas instituições políticas são consideradas ineficazes, corruptas e 

assistencialistas, o que propicia a emergência de canais de participação não 

relacionados à sociedade política como formas de transmissão de 

demandas” (CASTRO; REIS, 2012, p. 21).  

Dessa desconfiança quanto às instituições políticas estatais surge a 

necessidade de participação política por meio de outros canais 

participativos, mesmo que sejam não formais. (CASTRO; REIS, 2012, p. 

21). 

A realidade boliviana é no sentido contrário, de demarcar 

historicamente participação política ativa da população, mesmo que de 

encontro com a vontade estatal, desde a Revolução de 1952 (TEIXEIRA, 

2009, p. 13). Essa participação, a fim de sanar necessidades locais das 

                                            
18

 Tradução livre da Tabela 2: 

 Número de casos %/Total 

Muito Importante 185 12,5% 

Importante 429 28,8% 

Não é Importante 440 29,6% 

Nem um pouco importante 422 28,4% 

Sem Resposta 4 0,3% 

Não sabe responder 7 0,5% 

(N) 1.486 100% 
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diversas identidades culturais, continuou a existir nos 70, 90 e atualidade 

(TEIXEIRA, 2009, p.16), de modo que o atual presidente boliviano seja 

mantido no poder graças – em grande parte – à atuação de movimentos 

sociais demagógicos
19

. 

Ao invés de líderes cívicos, os movimentos sociais bolivianos 

passaram a criar líderes políticos, como entendem Artega e Espósito (2006, 

p. 4) “las organizaciones urbano-populares son actores políticos que 

pueden influir y decidir sobre la política y la economía, ampliando las 

formas democráticas vigentes”
20

, de modo a propiciar a deturpação de suas 

intenções ideológicas e a abstenção das necessidades gerais do povo. 

Apesar de configurar direito constitucional
21

, o direito de reunião não 

é tão explorado pelos cidadãos no modelo brasileiro quanto é no modelo 

boliviano, já que no segundo modelo, os movimentos sociais têm poder de 

decisão política. Dessa forma, é culturalmente importante que seja 

aproveitado o exemplo vizinho no sentido de fazer maior uso da ferramenta 

do direito de reunião dada pela Constituição brasileira de 1988. 

Pode-se tomar ainda como exemplo de características constitucionais 

bolivianas pela Carta brasileira, a tentativa de neoconstitucionalismo de 

Estado plurinacional no que diz respeito aos direitos indígenas.  

Houve, com o advento da Constituição boliviana de 2009, a admissão 

simultânea de formas de participação política especificamente para a 

representatividade indígena que não as vias tradicionais. É, como já foi 

explicado anteriormente, aceita a autoridade indígena para lidar com 

questões que envolvam seu direito e comportamento, o que se chama de 

justiça comunitária. Entretanto, não se defende a possibilidade de sua 

aplicação no direito constitucional brasileiro, vez que podem ferir os 

direitos humanos dos quais todos são sujeitos. 

                                            
19

  GUTIERREZ, Carlos Jahnsen; LORINI, Irma. A trilha de Morales: novo movimento social 

indígena na Bolívia. Novos estud. - CEBRAP,  São Paulo ,  n. 77, p. 49-70, Mar.  2007 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

33002007000100004&script=sci_arttext>. Acesso em: 26 out. 2015. 

20
  As organizações urbano-populares são atores políticos que podem influir e decidir sobre a 

política e a economia, ampliando as formas democráticas vigentes. (tradução livre) 

21
  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XVI - todos podem reunir-se 

pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, 

desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;[...]. 
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Além disso, aconteceram reformas jurídicas no sentido de 

potencializar a presença indígena no Poder Judiciário do país. Nas palavras 

de Clavero (2012, p. 12), “En Bolivia, entre las instancias sujetas a control 

de la jurisdicción constitucional viene ahora justamente a situarse la 

jurisdicción indígena originario campesina”. 

Ou seja, o controle de constitucionalidade acerca de assuntos 

originário campesinos somente é realizado com a presença das autoridades 

ordinária e indígena, para que haja deliberação acerca da matéria 

constitucional em pauta. Nos termos da própria Constituição Política do 

Estado Plurinacional da Bolívia 

Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: 

[...] 3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las 

entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas. [...] 8. 

Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la 

aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La 

decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria. [...]
22

 

Artículo 192. [...] III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena 

originaria campesina. La ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 

originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 

agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. 

[...]
23 

Essas reformas jurídicas são especialmente interessantes, vez que 

permitem, de forma inédita, que uma parcela antes marginalizada da 

sociedade seja capaz de ter poder de decisão acerca dos assuntos que 

concernem o exercício de seus direitos particulares. 

Finalmente, pode ser aproveitado entendimento acerca do direito 

ambiental. Por adotar preceitos campesinos, a Constituição boliviana traz 

diferente compreensão do que significa lidar com o meio no qual vive uma 

população e o aproveitamento de seus recursos naturais. A Carta boliviana 

vê a fauna, a flora, os rios e até mesmo as pedras como sujeitos de direito, 

                                            
22

  Artigo 202. São atribuições do Tribunal Constitucional Plurinacional, além daquelas 

estabelecidas na Constituição e na lei, conhecer e resolver: [...] 3. Os conflitos de competências 

entre o governo plurinacional, as entidades territoriais autônomas e descentralizadas, e entre 

estas. [...] 8. As consultas das autoridades indígenas originário campesinas sobre a aplicação de 

suas normas jurídicas aplicadas a um caso concreto. A decisão do Tribunal Constitucional é 

obrigatória. [...] (tradução livre) 

23
  Artigo 192. [...] III. O Estado promoverá e fortalecerá a justiça indígena originário campesina. A 

lei de Deslinde Jurisdicional determinará os mecanismos de coordenação e cooperação entre a 

jurisdição indígena originário campesina com a jurisdição ordinária e a jurisdição agroambiental 

e todas as jurisdições constitucionalmente reconhecidas. [...] (tradução livre) 
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que devem ser respeitados ao máximo no limite em que garanta seu uso 

harmonioso por parte dos seres humanos. 

Os princípios ético-morais assumidos e promovidos pelo Estado 

boliviano estão nesse sentido, ao adotarem o suma qamaña
24

. 

Choquehuanca
25

 descreve esse princípio como o “vivir en comunidad, en 

hermandad, y especialmente en complementariedad, es decir compartir y 

no competir, vivir en armonía entre las personas y como parte de la 

naturaleza.”
26

 

Essa harmonia é principalmente desejada com a mãe-terra, a 

Pachamama
27

, nas palavras de Choquehuanca:
28

  

la construcción de un Vivir Bien para contrarrestar la Crisis Global, 

significa acabar con el consumismo, el derroche y el lujo, consumir no más 

de lo necesario, bajando la palanca económica global hasta niveles de 

producción y consumo de energía que la salud y los recursos del planeta 

permitan.
29

 

Diante disso, percebe-se a preocupação com o uso sustentável dos 

recursos ambientais, em detrimento da demanda de exploração cada vez 

maior. A sustentabilidade é pauta de discussões cada vez mais frequentes, a 

exemplo da Conferência das Partes (COP)
30

 da Organização das Nações 

Unidas (ONU), dedicada, desde os anos 90, a encontrar soluções com os 

países para a situação das alterações climáticas danosas à existência na 

Terra. 

Apesar de não ser palco das grandes discussões globais, a Bolívia tem 

tentado manter-se a par das necessidades de preservação de seu 

ecossistema, conciliadas às necessidades de habitação e existência humana 

                                            
24

  Viver bem (tradução nossa) 

25
  CHOQUEHUANCA, David. Suma Qamaña: Vivir Bien, No mejor. 2012. Disponível em: 

<http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=760>. Acesso em: 01 nov. 

2015. 

26
  Viver em comunidade, em irmandade e especialmente em complementaridade, é decidir dividir 

e não competir, viver em harmonia entre as pessoas e como parte da natureza. (tradução nossa) 

27
  O equivalente a “mãe-terra” em idioma quíchua. 

28
  CHOQUEHUANCA, David. Suma Qamaña: Vivir Bien, No mejor. 2012. Disponível em: 

<http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=760>. Acesso em: 01 nov. 

2015. 

29
  A construção de um viver bem para contrastar a crise global significa acabar com o 

consumismo, o desperdício e o luxo, consumir não mais que o necessário, abaixando a alavanca 

econômica global a níveis de produção e consumo de energia que a saúde dos recursos do 

planeta permitam. (tradução livre) 

30  Uma Convenção das Partes se trata do corpo diretivo de uma convenção internacional. 
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em seu território por tratar desta matéria como digna de estar presente 

dentre aquelas tratadas pela Constituição. 

O já mencionado artigo 352 da CPE enuncia o seguinte 

Artículo 352. La explotación de recursos naturales en determinado 

territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, 

convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza 

la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se 

promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originário 

campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y 

procedimientos propios. [...]
31

 

Infere-se do dispiositivo acima a diferença do tratamento para com os 

recursos naturais no Brasil e na Bolívia. No segundo país, a  

[...] explotación de los recursos naturales  debe respetar la conservación de 

los ecosistemas, si esto no sucede y contradice al presente texto 

constitucional, estamos frente a un conflito donde tendrá que participar la 

totalidad de ciudadanos, en una consulta popular nacional. [...]
32

 

(CAMACHO; QUISPE, 2012, p. 357) 

Enquanto isso, no Brasil há dificuldade em manter preservados seus 

recursos naturais atendendo a demanda popular e, simultaneamente, 

resguardar os direitos daqueles que vivem em áreas afetadas pela utilização 

de tais recursos. É muito comum ver casos nos quais há a desapropriação 

de terras e remoção de pessoas de seus lares e terras para que haja 

cumprimento de interesse estatal. A Constituição brasileira permite isso 

aconteça em algumas circunstâncias, como as dispostas nos seguintes 

artigos 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIV - a lei estabelecerá o 

procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou 

por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos nesta Constituição;[...] 

                                            
31

  [...] Artigo 352. A exploração de recursos naturais em determinado território estará sujeita a um 

processo de consulta à população afetada, convocada pelo Estado, que será livre e previamente 

informada. Será garantida a participação cidadã no processo de gestão ambiental e será 

promovida a conservação dos ecossistemas de acordo com a Constituição e com a lei. Nas 

nações e povos indígenas originários campesinos, a consulta terá lugar respeitando suas normas 

e procedimentos próprios. [...] (tradução livre) 

32
  [...] Exploração dos recursos naturais deve respeitar a conservação dos ecossistemas, se isto não 

acontecer e contradisser ao presente texto constitucional, estamos frente a um conflito no qual 

terá de haver a participação da totalidade de cidadãos, em uma consulta popular nacional. [...] 

(tradução livre) 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  23 
 
 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem- estar de seus habitantes. [...] § 4º É facultado ao Poder 

Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 

diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: [...] III - desapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 

aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 

parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização 

e os juros legais. [...] 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 

mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 

cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, 

a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em 

lei. [...] 

O processo de desapropriação da maneira que é feito no Brasil, além 

de invadir o direito constitucional de liberdade individual do cidadão em 

detrimento do interesse estatal, nem sempre respeita os limites do 

ecossistema ou os aproveita de forma sustentável. Exemplo disso é a 

construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, a qual foi  

Iniciada em julho de 2010, nas cidades de Altamira, Vitória do Xingu e 

Senador José Porfírio, no estado do Pará, Amazônia brasileira, a Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, prevista para ser a terceira maior hidrelétrica do 

mundo, com potência para gerar mais de 11000 MW/hora - e proporcional 

capacidade de criar controvérsias e conflitos. (ALMEIDA; LEURY, 2013, 

p. 141) 

Apesar de seu potencial para geração de energia barata, a Usina de 

Belo Monte foi responsável por grandes danos ambientais e impactos 

sociais dificilmente reparáveis. A começar, de acordo com o Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) requerido pela Eletrobrás e realizado pelas 

empresas Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Odebrecht e Leme 

Engenharia, cerca de 5186 famílias seriam afetadas diretamente pela 

construção da empresa, de modo a serem relocados. Milhares de pessoas 

deixariam suas casas e teriam de habitar na cidade de Altamira, a qual não 

possui recursos para receber tantas pessoas repentinamente. 

Além disso, de acordo com esse mesmo relatório, a área alagada de 

640km² forçará os indivíduos das 440 espécies de aves e 259 espécies de 

mamíferos que sobreviverem ao desmatamento de 100 milhões de m³ de 

floresta, a abandonarem a região, procurando novo habitat. Ainda, a vazão 
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de cerca de 100 km do rio Xingu será reduzida e centenas de indígenas que 

dependem da pesca para sua subsistência serão afetados. 

Mesmo ciente dessas e outras desastrosas consequências ambientais e 

sociais, tais como o aumento significativo de barulho e poeira nas 

proximidades, o governo do Estado insistiu na construção da usina 

hidrelétrica de Belo Monte.  

Essa obra, em solo boliviano, dificilmente teria lugar devido à 

possibilidade de, em caso de oposição, se fazer consulta popular 

previamente à realização do projeto em áreas nas quais se intende 

aproveitar recursos naturais. Camacho e Quispe reforçam o sentido do 

artigo ao explanar que frente a esses casos,  

[...] se procederá a la consulta popular departamental, regional, municipal 

o indigena originario campesina, con la finalidad de estabelecer la 

voluntad popular, de tal maneta que la mayoría someta a la minoría. Esta 

consulta popular deberá observar los mecanismos previos establecidos por 

el Órgano Electoral correspondiente.
33

 (CAMACHO; QUISPE, 2012, p. 

357) 

Assim, é de interesse para o exercício da democracia participativa 

brasileira a introdução de mecanismo similar ao existente no ordenamento 

boliviano a fim de que sejam melhor assegurados os direitos de liberdade 

individual, de moradia, de proteção à cultura e de preservação efetiva do 

meio ambiente. 

No momento em que há a possibilidade de se averiguar a vontade 

popular, não será possível, por liberalidade do Estado, deslocar milhares de 

pessoas de seus lares e em prol da realização obras estatais faraônicas sem 

prévia consideração dos impactos sociais, ambientais e culturais. O que se 

espera não são ações retrógradas, mas é imperativo que todo e qualquer 

desenvolvimento seja feito de maneira sustentável a fim de preservar 

recursos naturais e direitos individuais dos cidadãos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho demonstrou-se que o exercício da democracia participativa 

na Bolívia pode influenciar e ser adaptado para aplicação no Brasil, uma 

vez que muitas das possibilidades exploradas por ambos países são 

correspondentes. As diferenças e limitações podem ser superadas na 

                                            
33

  [...] se procederá à consulta popular departamental, regional, municipal ou indígena originário 

campesina, com a finalidade de estabelecer a vontade popular, de modo que a maioria submeta a 

minoria. Esta consulta popular deverá observar os mecanismos prévios estabelecidos pelo órgão 

Eleitoral correspondente. (tradução livre) 
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medida em que foram delimitadas as modalidades passíveis de aplicação no 

ordenamento brasileiro. 

Para tanto, foi feita análise do estado da arte do chamado 

neoconstitucionalismo latino-americano. Primeiramente, foi traçado 

panorama histórico da Bolívia que levou a diversas transformações sociais 

desde a Revolução de 1952, lideradas pelos movimentos sociais e sindicais. 

As lutas em prol de demandas populares foram determinantes para criar no 

povo boliviano a cultura de se utilizar do direito de reunião sempre que 

necessário fosse defender os anseios da população.  

Por outro lado, percebeu-se a partir deste estudo que a promulgação da 

Constituição Política de 2009 não fez parte daquilo que se chama 

neoconstitucionalismo latino-americano, pois não apresenta rupturas com o 

antigo modelo oligárquico, uma vez que realizou apenas troca de grupos no 

poder. Essa nova Carta, apesar de trazer novas e ampliadas formas de 

representatividade política, facilitou o processo de reeleição presidencial e 

aumentou a lista de direitos multiculturais de forma demagógica. 

Em rigor, foi discutido acerca da aceitação da justiça comunitária 

como forma legal de jurisdição entre os povos indígenas campesinos 

originários frente aos direitos humanos. Entende-se que este tipo de 

jurisdição pode gerar violações às garantias fundamentais às quais estão 

todos sujeitos, mesmo que o indivíduo pertença a uma minoria com 

competências jurisdicionais próprias. 

Em seguida, foi analisado e delimitado o exercício da democracia em 

cada país de modo a desenvolver estudo comparativo. Primeiramente foi 

observado que a democracia indireta não mais supre as vontades populares 

pois dependem também da vontade do indivíduo eleito. A descrença no 

voto faz as sociedades buscarem outras vias de reconhecimento de suas 

demandas, vias pertencentes à democracia participativa, também conhecida 

como democracia direta. 

Nota-se que a democracia participativa da forma que é apresentada na 

Constituição da Bolívia tem a característica de ampliar especialmente a 

representatividade de certas minorias e de preservar a prática de suas 

culturas. Além disso, a proximidade constitucional com preceitos de povos 

nativos, como os incas e aymarás, trouxe para a Carta boliviana a 

valorização dos recursos naturais do país, aumentando a proteção a eles 

conferida. 

A democracia participativa brasileira é bem demarcada na 

Constituição, e boa parte de seus mecanismos não é suficientemente 
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aproveitada, por demonstrar-se que a participação política no Brasil, para 

grande parte da população, vai em direção ao quadro do desinteresse. 

Ao final, descobriu-se que o aproveitamento da democracia 

participativa boliviana no ordenamento brasileiro terá lugar, primeiramente, 

da forma na qual são feitas as demandas populares, de maneira que o povo 

brasileiro pode aprender com o país vizinho a fazer melhor uso do direito 

constitucional de reunião, vez que os movimentos sociais bolivianos são 

responsáveis por influenciar a tomada de decisões políticas. 

É importante destacar também a possibilidade de trazer para os 

indígenas brasileiros maior acesso à representatividade no Judiciário, sendo 

interessante o desenvolvimento de jurisdição específica para tratar das 

questões concernentes ao direito silvícola. 

Por último, a proteção não só dos recursos naturais, mas também dos 

direitos individuais e de moradia da população, a fim de fomentar o 

desenvolvimento sustentável em terras brasileiras é de suma importância. 

Por ser o Brasil detentor de inúmeros bens provindos diretamente da 

natureza, a consulta popular prévia à exploração de recursos dará aos 

brasileiros maior controle sobre a maneira pela qual será aproveitado cada 

meio no qual estão inseridos, além de dar maior autonomia em detrimento 

do poder do estatal de desapropriação. 
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