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RESUMO 
 
 O presente projeto de monografia tem como finalidade precípua a análise do 
fenômeno neoconstitucionalista sulamericano com destaque ao modelo de Estado 
constitucionalista Plurinacional, que tem como seus principais expoentes a 
Constituição da República do Equador de 2008 e a Constituição do Estado 
Plurinacional da Bolívia de 2009. Realizamos uma abordagem primordialmente 
histórica do fenômeno mas também realizamos a análise de alguns conceitos 
necessários para um completo entendimento do tema. Iniciamos o trabalho com o 
estudo da formação do Estado Nacional pós-feudalismo na Europa, suas 
características, objetivos e primeiras aplicações, além da sua consolidação. 
Passamos em seguida para o estudo de sua mais marcante mudança até então, a 
transformação em Estado Constitucional Nacional, indicando os fatores 
motivadores de tal evolução e suas características. Buscamos os indicativos da 
crise que sofre este modelo, com suas origens e fazemos um estudo conceitual 
do termo “decolonialismo”, essencial para tratarmos da emergência do Estado 
Constitucional Plurinacional e da diferenciação entre “Multiculturalismo” e 
“Interculturalidade”, conceitos necessários para classificarmos as constituições 
advindas do neoconstitucionalismo sul-americano como plurinacionais ou não. 
Seguimos então com a análise histórica do movimento neoconstitucional 
sulamericano, com análises em apartado de algumas delas, quais sejam: as 
constituições do Brasil de 1988, Colômbia 1991, Venezuela 1999 e, finalmente, 
desembocando nas constituições de fato plurinacionais as andinas do Equador 
2008 e da Bolívia 2009. Para fazermos esta classificação apontamos as 
características dos Estados Plurinacionais, seus objetivos e métodos, e as 
relacionamos com os apresentados pelas constituições abordadas. Realizando, 
por fim, um pequeno questionamento a respeito das dificuldades de aplicação do 
Estado Plurinacional nos modelos de governo dos dois países que possuem este 
tipo de constituição. 
 
Palavras-chave: Plurinacionalismo; Neoconstitucionalismo; Decolonização; 
Interculturalidade ;Muticulturalismo. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 The present term paper has as its main purpose the analysis of the South 
American neoconstitutionalist phenomenon with emphasis on the Plurinational 
Constitutionalist State Model, which has as its main exponents the 2008 
Constitution of the Republic of Ecuador and the 2009 Constitution of the 
Plurinational State of Bolivia. It focus primarily on the historical part of the 
phenomenon, but also the analysis of some essential concepts for a complete 
comprehension of the topic. This work begins with the study of the National State´s 
formation after feudalism in Europe, its characteristics, objectives and first 
instances, besides its consolidation. Then, proceeds to study its most meaningful 
change until then, the transmutation into a Constitutional National State, indicating 
the motivating factors of that evolution and its characteristics. Futhermore, It seeks 
the reasons for the crisis that undergoes this model, its origins and a conceptual 
study of the term "decolonialism", essential to address the emergence of the 
Plurinational State Constitution and the differentiation between "Multiculturalism" 
and "Interculturality", necessary concepts to classify the constitutions that come 
out from South American neoconstitutionalism as plurinational or not. It then 
proceeds with the historical analysis of the South American neoconstitutional 
movement, with the particular study of some constitutions, namely: Brazil’s 1988, 
Colombia’s 1991, Venezuela’s 1999, ending in the, indeed, plurinational 
constitutions, the Andean: Ecuador´s 2008 and Bolivia´s 2009. In order to do this 
classification we point out the characteristics of the Plurinational States, their 
objectives and methods, and them relating to those presented by the discussed 
constitution. Realizing, lastly, a small questioning about the difficulties of applying 
the Plurinational State in the governance models of the two countries that have 
this type of constitution. 
 

 
Key-words: Plurinacionalism; Neoconstitucionalism; Decolonialism; Interculturality 
;Muticulturalism.. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca analisar um fenômeno muito recente, o Estado 

Constitucional Plurinacional. Fenômeno este que apresenta, definitivamente, 

uma grande mudança de paradigmas, oferecendo-se como alternativa a um 

modelo predominante pelos últimos seis séculos, ainda que este tenha passado 

por modificações e adaptações através do tempo, um modelo de composição 

estatal que desde o fim do modelo econômico feudalista vigente na Europa até 

então é o mais comum nos países do globo: o Estado Constitucional Moderno 

ou Estado Nacional. 

Primeiramente fazemos um estudo sobre a formação do Estado Nacional. 

Como se originou; suas características; os primeiros adeptos entre os Europeus, 

criadores deste tipo de Estado nos moldes que discutiremos; como se proliferou 

enquanto modelo hegemônico do mundo. Tudo isto visando termos uma base 

para justificar os rumos tomados por este modelo e, eventualmente, indicarmos 

falhas e problemas que poderiam ser sanados pelo Estado Constitucional 

Plurinacional. 

Com o fim da idade média e advento do capitalismo mercantilista em 

substituição ao modelo feudal, criou-se na Europa, acompanhado do 

monarquismo absolutista, o Estado Nação ou Estado Nacional. Tratava-se da 

união de povos que se identificavam através de semelhanças históricas, 

linguísticas e de costumes em torno de um poderoso governo central refletido na 

figura do rei, no qual era incutida uma ideia de possuidor de um direito divino, 

atrelando este seu poder, seu posto, à vontade de Deus, colocando-o, portanto, 

como onipotente e escolhido pela religião e igreja, outro elo entre esses grupos.  

Esta união visava obter maior resistência frente às investidas de inimigos 

externos. Ao ser realizada garantia uma maior força de trabalho, maior 

quantidade de recursos naturais, graças ao aumento do território, e consequente 

maior desenvolvimento econômico e científico, o que fortalecia o capitalismo em 

expansão e o poder e influência dos burgueses. Surge neste momento 

instituições tipicamente modernas como a moedas e bancos nacionais, os 

exércitos nacionais, a soberania estatal em um território, com o estabelecimento 

deste como território nacional, o direito moderno. 
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Este Estado Nacional formou-se primordialmente nos atuais países 

Portugal e Espanha que possuíam populações com línguas, costumes e ritos 

semelhantes, mas, principalmente, uma religião comum: a cristã católica. Ambos 

Estados foram construídos a partir da identificação dessas populações como 

cristãs e o reconhecimento da diferença delas em relação ao inimigo externo 

comum: os muçulmanos que ocupavam a península ibérica. A formação de 

Estados Nacionais com governos centralizados possibilitou um aumento do 

poderio militar e garantiu a vitória nas guerras de reconquista, com a expulsão 

dos muçulmanos em definitivo pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel 

de Castela. 

O fortalecimento do poderio militar e econômico promovidos por essas 

uniões permitiu que estes recém-criados países crescessem no cenário 

internacional e tomassem a dianteira no momento das grandes expansões 

marítimas. Garantindo uma grande quantidade de colônias na América e 

futuramente na África e Ásia e estabelecendo-os como as principais potências 

da época, sendo seguidos neste modelo por outros países da Europa. 

Após a imposição desse modelo internamente, com as grandes 

navegações e ocupação de outros territórios, este modelo de Estado Nação 

como o melhor ou única forma de se alcançar o desenvolvimento passou, como 

estudaremos, a ser sedimentado no ideário das populações de todo o globo. 

Seguimos o estudo com a mais relevante transformação deste modelo de 

Estado Nacional, o câmbio para Estado Constitucional Nacional, para alguns 

autores o verdadeiro Estado Moderno, em que pese ter sido construído após a 

Revolução Francesa e Independência dos Estados Unidos da América, 

momentos que marcaram a passagem de era moderna para a era 

contemporânea. Analisamos suas diferenças e semelhanças com o formato 

anterior e suas consequências históricas para os países americanos. 

Com o movimento iluminista, suas características antropocêntricas e sua 

busca por racionalidade e liberdade, afastando-se da religião e da ideia de 

direito divino dos reis, passou-se a limitar o poder do governante através da 

constituição. Foi propagado que o poder do Estado provinha do povo e não mais 

de Deus. O elemento de união entre a população dos países passou a ser a 
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ideia de pertencimento a uma nação, a um país e não mais ao rei. Sendo este 

pensamento solidificado no imaginário coletivo do povo pelas elites dominantes. 

Este modelo estatal, para estabelecer a ideia de nacionalidade, 

determinava um padrão a ser seguido, padrão este semelhante ao das elites 

sociais e econômicas. No momento da independência das colônias europeias, 

em especial as americanas, manteve-se este modelo, não existindo, portanto, 

projetos nacionais e sim uma manutenção do poder das elites descendentes dos 

europeus. Manteve-se a exclusão dos povos subalternizados, tais quais os 

indígenas e os afrodescendentes. Tudo isto justificado pela ideia de que 

somente seguindo um padrão único e com todos tentando se adaptar ou se 

moldar às “características do povo pertencente aquela nação” poder-se-ia 

alcançar o desenvolvimento e o progresso e de que as culturas desses outros 

povos nada poderiam acrescentar, já que seriam subdesenvolvidas, primitivas, 

diferente da europeia, científica, superior. 

Tratamos da crise sofrida pelo Estado Nacional graças à falta de 

representatividade e manutenção de problema derivados de preconceito e 

racismo, hoje em dia, ainda existentes, mas, injustificáveis, inclusive 

cientificamente. Uma garantia de mais direitos não é o suficiente, o que se 

busca é a representatividade, a participação nas decisões governamentais para 

além da diminuição de danos derivados da exclusão econômico-social. 

Discutimos um conceito relevante, o “decolonialismo”. Uma das lutas do 

movimento plurinacionalista é contra a continuação do colonialismo pós-

independência. Ainda que o vínculo jurídico com a metrópole tenha sido 

quebrado, as estruturas de poder estabelecidas pelo colonizador ainda fazem 

parte da organização do Estado. 

A escolha do termo “decolonialismo” visa diferenciar-se do termo 

“descolonialismo”. Este último vem do termo “colonialismo”, refere-se à 

independência política e jurídica em relação ao colonizador europeu, trata-se da 

quebra de vínculo entre colônia e metrópole. O primeiro termo, objeto da nossa 

análise surge do termo “colonialidade”, discute, os espólios do sistema imposto 

pelo europeu dentro da dinâmica dos Estados independentes, manutenção das 

elites socioeconômicas, desigualdade social e falta de representação por parte 

das minorias.Pretende-se justamente ressaltar a continuidade histórica entre os 
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tempos da colônia e os pós-coloniais, momento em que os países já haviam se 

tornados independentes.  

Esta falsa representatividade das minorias e os problemas decorrentes 

disto levou a um acumulo de insatisfações e consequentes desejos de mudança. 

Ambicionando não só uma ampliação de direitos e oportunidades, mas, 

principalmente, uma maior participação nas definições dos rumos do Estado. 

Surge neste cenário o novo constitucionalismo ou neoconstitucionalismo sul-

americano que garante maior representatividade, principalmente, dos povos 

originários, os indígenas.  

Realizamos um comparativo entre dois conceitos, extremamente 

necessário para podermos classificar as constituições advindas do 

neoconstitucionalismo sul-americano entre plurinacionais ou não. Definimos o 

que é “Multiculturalismo” e o que é “Interculturalidade”, as características de 

cada um, subdivisões, momento histórico. 

Prosseguimos então para a análise e estudo do fenômeno conhecido 

como neoconstitucionalismo ou novo constitucionalismo na América do Sul. 

Fazemos a análise histórica para justificar a emersão deste movimento no 

cenário regional; e apresentamos cinco das constituições frutos deste momento, 

comparando-as e definindo o quão longe foram as mudanças propostas em 

relação ao Estado Constitucional Nacional Moderno. São elas as seguintes: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Constituição Política da 

Colômbia de 1991; Constituição da República Bolivariana da Venezuela de 

1999, Constituição da República do Equador de 2008 e a Constituição do 

Estado Plurinacional da Bolívia de 2009. 

Para melhor estudo, as separamos em dois blocos: as que fazem parte 

do movimento neoconstitucional sul-americano mas não apresentam mudanças 

relevantes o suficiente para apartá-las do modelo de Estado Constitucional 

Moderno de acordo com as leituras de características que fizemos 

anteriormente, que são as do Brasil, Colômbia e Venezuela, esta última 

apresentando divergências doutrinárias sobre fazer parte do primeiro ou 

segundo grupo, mas, como justificado posteriormente, incluída por nós no 

primeiro grupo; e; as que fazem parte do movimento neoconstitucional da 

América do Sul e são construídas de tal forma que quebram os padrões do 
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Estado Nacional e se apresentam como modelo distinto, o modelo de Estado 

Constitucional Plurinacional, motivadoras do presente estudo, são elas as do 

Equador e da Bolívia. 

A constituição da República Federativa do Brasil e a Constituição Política 

da Colômbia de 1988 e 1991, respectivamente, apresentaram o início de uma 

mudança, garantindo maior representatividade e participação dos indígenas. 

Entretanto, suas atuações ficaram limitadas a temas e políticas públicas 

relacionadas a eles, não garantindo a participação nas definições ou nos rumos 

do país como um todo. Ainda os coloca como grupos fora do padrão de 

nacional, um grupo de diferentes, que, apesar de serem reconhecidos como 

minoria e de que precisam de um auxílio especial, ainda são diferentes. 

Incluímos estas constituições como fazendo parte do constitucionalismo 

multicultural, que, identificando o indígena como diferente, o respeita mas ainda 

tenta incluí-lo no padrão nacional, garantindo todas as facilidades para que eles 

possam fazer isso. 

A Constituição da República Bolivariana da Venezuela está em um meio 

termo entre as duas anteriores e as duas subsequentes no caminho para o 

plurinacionalismo. Se reconhece a existência de um outro, fora do padrão 

anteriormente estabelecido, e garante o seu reconhecimento, amplia seus 

direitos e concede uma maior influência política. Entretanto, o que diferencia 

esta constituição das constituições realmente plurinacionais é o maior foco na 

diferença de classes econômicas. Ela direciona a maior parte das suas atenções 

aos excluídos economicamente. Defende, nas palavras do ex-presidente 

Venezuelano Hugo Chávez, o “socialismo do século XXI”.  

O seu caráter nacionalista, de união dos trabalhadores da nação frente à 

exploração econômica da elite, mostra uma direção distinta às verdadeiras 

constituições plurinacionais, que visam diminuir esse sentimento nacionalista 

excludente e garantir maior autonomia e liberdade aos povos que compõe o 

país, garantindo assim uma maior estabilidade e pacificação social. Outro ponto 

que justifica a não inclusão desta constituição como sendo plurinacionalista, o 

que rendeu uma crítica a artigo publicado pela professora Ceila Sales de 

Almeida da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que defende o contrário, é 

como a própria se denomina “Constituição Bolivariana da Venezuela”. 
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Afirma a professora que a nova Constituição da Venezuela amplia a 

participação popular baseando-se nas ideias de Simón Bolívar, Caudilho que 

comandou as independências dos atuais Panamá, Colômbia, Venezuela, 

Equador, Peru e Bolívia; antigas possessões espanholas que compunham o 

Vice-Reinado da Grã-Colômbia. Afirmação esta que se reforça na modificação 

do nome do Estado ao momento da nova constituição, implantada pelo ex-

presidente Hugo Chávez, que se tornou República Bolivariana da Venezuela. 

 Entretanto, em que pese Bolívar ter defendido a independência destes 

países, a participação popular não foi garantida, até por se tratar “O Libertador” 

de membro da elite econômica, este construiu um Estado nos moldes dos 

demais países latino-americanos, mantendo a exclusão das classes mais 

baixas. O que vai de encontro ao defendido por Almeida. Se o novo Estado 

Venezuelano afirma ter garantido maior participação popular baseando-se nos 

ideais de Bolívar, estes incorrem em um erro histórico. 

Para além disso, a defesa de que a Constituição da República Bolivariana 

da Venezuela, que afirma se basear nas ideias d’O Libertador, seria uma 

constituição plurinacional é paradoxal. O Estado construído por Bolívar também 

se assemelhava à construção do Estado Nacional Moderno dos demais países 

Americanos no que tange ao nacionalismo marcante, tentativa de padronização 

da população e fortalecimento da ideia de um povo, uma nação no imaginário 

coletivo. Simón Bolívar lutou até o fim da sua vida para manter os países da 

Grã-Colômbia unidos sob um só Estado, afirmava que assim eles seriam mais 

fortes para se defender de uma eventual tentativa de reconquista espanhola e 

do imperialismo do Império Brasileiro, objetivo semelhante ao que fez nascer o 

Estado Nacional. 

Após concluir a análise do primeiro grupo de constituições, passamos 

para o motivador deste trabalho, o estudo das constituições dos países do 

segundo grupo, as constituições plurinacionais de Equador e Bolívia, 

constituições estas que apresentam radicais mudanças em relação ao modelo 

de Estado que vigorou em grande parte do mundo nos últimos seiscentos anos. 

Antes de adentrarmos nos casos específicos fazemos um completo estudo das 

características do recém-criado Estado Plurinacional; suas diferenças em 

relação ao modelo anterior, suas propostas e objetivos. 
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O Estado Plurinacional se oferece como uma alternativa ao modelo de 

Estado Nacional vigente na América até então, quebrando diversos dos seus 

paradigmas. 

Neste modelo o Estado não mais seria fincado sobre a ideia de uma 

nação única e unitária e sim como uma confluência de povos, cada qual com 

sua cultura, costumes e ritos. Não existiria mais um padrão de individuo nacional 

e sim um reconhecimento de que o país é formado por indivíduos de origens 

diversas com visões de mundo, de desenvolvimento e de vida, distintos. O 

“outro” fora do padrão comum não seria apenas visto como uma minoria que 

precisa de auxílio e sim como um sujeito com o direito de mudar os rumos do 

país e direcionar seu desenvolvimento. 

O Estado Plurinacional garante a autonomia administrativa e direito à 

jurisdição própria dos povos diversos, ou plurinações, que compõe o país. Estes 

povos não serão mais representados pelo grupo hegemônico. Esta é a 

estratégia das minorias étnicas originárias na luta pela decolonização. Não se 

constitui apenas em um reconhecimento cultural mas na capacidade para 

deliberar a respeito dos rumos do país e do seu povo, é um movimento que visa 

a igualdade intercultural, combatendo a negação das manifestações populares 

que são incentivadas pelo modelo de Estado Nacional. 

Se oferece como alternativa ao Estado Constitucional Moderno que não 

compreende que as sociedades não são formadas apenas por indivíduos e sim 

por grupos sociais distintos, com diferentes formas de pertencimento, que estão 

inseridos dentro do território controlado pelo Estado.  Em muitos casos, os 

grupos excluídos são maioria populacional, o que agrava ainda mais a situação. 

O Estado plurinacional, que tem como casos práticos o Equador e a 

Bolívia, oferece diversas e até surpreendentes mudanças: Reconhece as 

línguas dos povos originários como oficiais ao lado da língua do colonizador; 

inclui a justiça indígena no sistema jurídico para resolução de conflitos em 

diversos temas, com autonomia e respeito; insere métodos de tratamento de 

saúde típicos dos indígenas de cada região dentro do sistema público de saúde 

como alternativa à medicina tradicional. 
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Este novo modelo visa a estabilização e aumento das ferramentas de um 

poder fiscalizatório dos cidadãos para que aja em todos os poderes estatais e 

instituições públicas. O cidadão seria então empoderado, o que garantiria uma 

maior legitimidade do poder público e uma democracia mais direta e 

participativa. 

Às minorias seria oferecida participação efetiva na estrutura 

governamental, inclusive com garantia de representantes nos poderes estatais, 

através de cotas ou outros meios. 

Após uma análise geral do modelo de Estado Constitucional Plurinacional 

com seus pontos-chave, passamos ao estudo mais próximo de dois casos 

práticos de implantação deste modelo de Estado: A Constituição da República 

do Equador de 2008 e a Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia de 

2009. Entretanto, devido ao fato das constituições analisadas terem entrado em 

vigor mais recentemente, por volta de uma década atrás em relação ao 

momento de feitura deste trabalho de conclusão de curso, os seus efeitos 

práticos em relação às mudanças de mentalidade da população são de leitura 

mais complicada, o que nos limitou à análise do campo teórico e do texto 

constitucional. 

A Constituição da República do Equador de 2008 é, de fato, a primeira 

constituição plurinacional do mundo. Apresenta marcantes diferenças em 

relação às demais constituições estudadas, aproximando-se da constituição 

boliviana, que seguiria seus passos no ano seguinte. Juntas, estas duas 

constituições utilizam-se dos conceitos do plurinacionalismo e, da semente 

plantada pelo neoconstitucionalismo latino-americano, apresentam um novo 

modelo de Estado. 

Em 1990 se torna pública a proposta de Estado Plurinacional, fato que 

gerou muita polêmica, controvérsias e acusações de fragmentação no 

movimento indígena. Em 2007 é convocado plebiscito para decidir sobre uma 

nova constituinte, sendo aprovada a convocação da assembleia. Em 2008, após 

o texto passar por referendo popular, a nova constituição é aprovada, porém, 

com suas contradições e falta de clareza refletindo no governo, na Assembleia 

Constituinte, no movimento indígena e nos ecologistas. Levando a uma 

declaração do presidente Rafael Correa de que a plurinacionalidade era algo 
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perigoso e que o governo “[...] não permitirá que setores radicais defendam seu 

poder particular [...] ao invés do legítimo governo do Estado equatoriano”. 

A nova constituição mantém o espanhol como língua oficial do Estado e 

coloca o quíchua, o shuara e o espanhol em posição de “idiomas oficiais de 

relação intercultural”, com os demais idiomas dos povos originários como oficiais 

nas regiões em que estes habitam. 

Passamos então à análise do outro caso prático de plurinacionalismo, a 

Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, sendo este o modelo que mais 

se aproxima das teorias plurinacionalisas até então, incluindo o termo, inclusive, 

no seu nome. É uma forma aperfeiçoada da constituição do Equador, sua irmã 

mais velha, tendo corrigido erros e acrescentado tópicos relevantes, além, é 

claro, de moldá-la à realidade Boliviana. 

Após plebiscito para convocar uma constituinte ser favorável a uma nova 

constituição e referendo aprovar o texto proposto, em 2009 é promulgada a 

Constituição da República Plurinacional da Bolívia. 

A Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia de 2009 é, junto à 

Constituição Equatoriana de 2008 um dos dois expoentes máximos desse novo 

modelo de Estado. Por ser posterior à do irmão andino, a Constituição Boliviana 

de 2009 aperfeiçoa diversos institutos do sistema plurinacional, apesar de pecar 

em não garantir tanta representatividade aos afrodescendentes, grupo 

igualmente excluído historicamente de participação política oficial ativa. 

O artigo primeiro da Constituição da Bolívia dispõe que o novo Estado se 

configura em um Estado Unitário Social de Direito Plurinacional, comunitário, 

livre, independente, autônomo, soberano, democrático e intercultural, no qual a 

pluralidade cultural, política, jurídica, econômica e linguística se perfazem em 

um instrumento de integração dos diversos povos que compõem país. Dos 411 

novos artigos, 80 são destinados às questões indígenas. 

A constituição boliviana de 2009 se sustenta em uma ideia de que o 

Estado é formado por plurinações ou povos diversos, autônomos e 

interdependentes, com jurisdição própria e autonomia administrativa.  Sua 

tradição. Língua, costume e demais formas de manifestação cultural são 

protegidas no intuito de gerar uma maior unidade no país. O Estado funda-se na 
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pluralidade e no pluralismo político, jurídico, cultural e linguístico. Distanciando-

se muito do modelo que vigorou na Bolívia ate então, um estado excludente, 

apesar de quase 75% da população pertencer a este grupo excluído sócio-

economicamente. 

A Constituição de 2009 em seu art. 5º equipara as 36 línguas indígenas, 

com destaque para o Aimará, etnia do presidente Evo Morales, Quíchua e 

Guarani, à língua espanhola do colonizador como oficiais do país. Uma clara 

evolução em relação à constituição equatoriana que, apesar do destaque, não 

coloca as línguas ameríndias em igualdade jurídica à espanhola. Esta é uma 

mudança simples mas que já garante uma representatividade e aproxima o texto 

constitucional da população. 

A justiça indígena da Bolívia, para Borges, é um projeto amplo, que 

envolve reconhecimento do pluralismo político, pluralismo na gestão do território, 

pluralismo intercultural e o pluralismo na forma de organizar a economia e 

conceber a propriedade. O pluralismo está presente em todos os aspectos da 

dinâmica social da Bolívia, sendo essa a principal mudança trazida pela 

constituição de 2009.  

Aos povos originários é garantido o direito a resolver conflitos de acordo 

com o determinado pela sua tradição, em temas diversos como direitos reais e 

direito de família, sem, como dito anteriormente, ferir a constituição ou os 

princípios dos direitos humanos. Os tribunais indígenas amparam-se, 

ironicamente, em três princípios do direito moderno eurocêntrico: O princípio da 

soberania, o princípio da unidade e o princípio da autonomia. 

Finalizamos o trabalho com uma pequena critica à conciliação deste 

modelo de Estado com a forma de governo assistencialista da Bolívia e do 

Equador. 
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2 O ESTADO NACIONAL MODERNO: FORMAÇÃO E CRISE 

 

2.1 Surgimento do Estado Nacional Moderno 

 

MarinaGhirotto (2017) faz uma análise a respeito de como o Estado se 

configurou da forma que está atualmente. Para a autora o Estado-nação 

moderno é uma forma específica e historicamente localizada, mas que se torna 

hegemônica pelos processos complexos e de longa duração da modernidade. 

Segue afirmando que na Europa foi sendo imposta sobre outras formas 

de organização social; via estratégias práticas, discursivas e simbólicas variadas 

ao longo do tempo;a organização política centralizada, burocrática, republicana 

e territorialmente delimitada. A primazia Estatal não se deu de forma inevitável, 

natural, neutra. O que conhecemos como “Estado-nação” é uma experiência 

particular, uma vez que se trata de uma sociedade nacionalizada e, portanto, 

politicamente organizada sob instituições modernas como as de cidadania e 

democracia política.  

A centralização do poder político na Europa tem início no fim da 
Idade Média, acelerando-se depois do Renascimento. Até então, 
sob o regime feudal, a sociedade política estava marcada pela 
fragmentação da soberania e pela descentralização dos 
poderes, deixando coexistir uma multiplicidade de jurisdições 
e/ou territorialidades sobrepostas e não concorrentes 
(GHIROTTO, 2017, p. 59). 

 

O poder na Europa até então se estabelecia da seguinte maneira: os 

senhores feudais o detinham em suas próprias terras e o rei possuía um poder 

relativo sobre eles além um diminuto número de funções. Esse cenário começa 

a se modificar no século XV com um aumento significativo dos poderes do 

monarca, o fortalecimento da ideia de direito divino dos reis e centralização do 

poder no âmbito do Estado absolutista.  

A centralização do poder na figura no rei esteve profundamente 
conectada com a emergência de uma classe de comerciantes 
que, pela revitalização do comércio no Mediterrâneo, 
consolidariam as bases do sistema capitalista em substituição 
ao sistema feudal. A economia de mercado se fortalece, 
intensificam-se as trocas em dinheiro e as transações 
financeiras, ampliam-se as relações de trabalho assalariado e a 
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propriedade privada dos meios de produção, fornecendo as 
bases estruturais para o surgimento do Estado como nova 
institucionalidade política (GHIROTTO, 2017, p. 59). 

 

A autora acrescenta que no século XVI, após ser criado o conceito de 

soberania, é solidificada, ainda na figura do rei, a ideia moderna de poder 

absoluto, perpétuo e indivisível. Esta centralização, que antecedeu o período de 

formação dos Estados-nações na Europa Ocidental, foi paralelo à imposição da 

dominação colonial na América. 

O processo de formação dos Estados-nação é um movimento com duas 

vertentes, começou com a colonização interna de povos com identidades 

diferentes, mas que habitavam os mesmos territórios dos futuros Estados-

nações, seguido da colonização imperial de povos que não apenas tinham 

identidades diferentes das dos colonizadores, mas que também habitavam 

territórios diferentes.  

As regras e princípios que garantiram a ideia de soberania e não 

intervenção externa entre os Estado europeus foram delimitados em 1648 

através do Tratado de Westfalia. Essa nova ordem colocou os Estados em uma 

posição de excelência no cenário internacional; conferiu legitimidade aos 

governantes individuais, subvertendo o papel do papado; consolidou a 

concepção de poder centralizado ligado a um território específico em 

substituição às jurisdições sobrepostas; estabeleceu a guerra como um dos 

direitos soberanos do Estado; e conferiu à soberania o caráter de poder 

ilimitado, tendo em vista também suplantar o poder do papa.  

As modificações que levam à modernidade política acompanharam o 

movimento Iluminista, sua racionalidade e antropocentrismo e seu expoente:  a 

Revolução Francesa no século XVIII. A ideia de soberania passou a ser 

expressa através de um poder secular, onde o monarca e Deus deixam de ser a 

referência e os homens passam a se autodenominar como senhores de sua 

própria história. A ação unificadora desse Estado, que nasce em aliança com o 

capital, seria essencial para a própria expansão do capitalismo. 
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A soberania passa a ser um atributo do povo – uma associação de 

indivíduos-cidadãos– e seu exercício configura a cidadania. O contrato social 

produz, nos termos propostos por Rousseau, um corpo moral e coletivo no lugar 

da pessoa particular de cada contratante. 

A cisão entre os burgueses e o monarca absolutista, sem mais o 

reconhecimento do direito divino dos reis; o fim da unidade religiosa na Europa 

com a reforma protestante e a estabilização de ideais racionalistas e 

antropocêntricos advindos do iluminismo, leva ao surgimento deste novo modelo 

de Estado. Este novo Estado, amparado por constituições que limitam o poder 

dos governantes, se estrutura com base na igualdade individual, na cidadania, 

na soberania popular e em um território delimitado e agora reconhecido como 

nacional. 

Caminha-se para a visão moderna de governo: o poder, uma 
relação formal de comando obediência, legitimado no 
princípio da vontade geral entendida como a vontade do povo 
que detém direitos de igualdade e liberdade. Tais direitos se 
tornam, por sua vez, a finalidade formal do exercício do 
poder. O povo, como sujeito coletivo, já não é natural, mas 
sim formado a partir da vontade de todos (ou da maioria), 
incorporando a separação entre o agir público e privado dos 
indivíduos. O corpo político assume o poder absoluto sobre 
todos os seus, e é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade 
geral, sustenta a soberania (GHIROTTO, 2017, p. 60). 

 

A ideia de cidadania, para se sustentar, necessitava que os conceitos de 

igualdade, autonomia e liberdade dos indivíduos se solidificassem no imaginário 

coletivo. Todavia, esta igualdade e os direitos individuais associados à cidadania 

possuía recortes de gênero, raça e classe. Não incluía mulheres, negros e 

indígenas, não proprietários e analfabetos.  

Traz Ceila Sales de Almeida que o constitucionalismo moderno se baseia 

em três pilares, com o último, entretanto, sendo desvalorizado: 

 

O constitucionalismo moderno se assenta em três pilares: a 
contenção do poder dos governantes, por meio da separação de 
poderes; a garantia de direitos individuais, concebidos como 
direitos negativos oponíveis ao Estado; e a necessidade de 
legitimação do governo pelo consentimento dos governados, 
pela via da democracia representativa. Porém, na prática, o 
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terceiro destes pilares nem sempre foi valorizado como os dois 
primeiros, pela generalizada adoção do voto censitário e 
masculino nos Estados constitucionais até meados do século 
XX, com base na justificativa de que apenas os homens mais 
instruídos, de melhor condição social, reuniriam as condições 
que lhes permitiriam expressar, por meio do seu voto, a vontade 
da Nação (ALMEIDA. 2015, p. 36). 

 

Segue a autora “Um governo do povo e para o povo, conceito implícito na 

Democracia, pressupõe um povo como instância de atribuição, mas também um 

povo que em sua unidade e pluralidade possa ser sujeito do poder, capaz de 

influir nas decisões dos governantes”. (ALMEIDA. 2015) 

Para Müller o povo não detém o poder constituinte soberano  

 

O “poder constituinte do povo” ainda continua sendo um texto 
dos dominantes; ainda continua sendo o seu conceito finalista; e 
ainda não é o texto do povo, com o fim de permitir a este 
organizar-se a si mesmo. Talvez seja possível que algum dia o 
povo (uma multiplicidade em si distinta, mesclada, divindade em 
grupos, mas organizada igualitariamente e sem discriminações) 
ainda tome posse do texto sobre o seu poder constituinte 
(MÜLLER, 2004, p.32). 

 

Para Eric Hobsbawm “Através do projeto nacionalista, difunde-se também 

a ideia de que a nação ‘deveria ser una e indivisa’ no território que abarca” 

(2002, p. 31apud GHIROTTO, 2017, p.62).  

Hobsbawm não enxerga a ‘nação’ como uma entidade social 
originária ou imutável e sim pertencente a um período histórico 
recente. Ela é uma entidade social apenas quando relacionada à 
uma certa forma de Estado territorial moderno, o ‘Estado- 
nação’; as nações não formam os Estados e os nacionalismos, 
mas sim o oposto”. (GHIROTTO, 2017, p.62) 

 

Benedict Anderson, com sua expressão “comunidade imaginada”, sugere 

que a ideia de nação, mais do que uma entidade originária, é imaginada porque, 

ainda que seus membros nunca cheguem a conhecer uns aos outros em sua 

totalidade, eles mantem uma imagem de comunhão nacional no seu imaginário. 

Formam uma ideia padrão do que é pertencer àquela nacionalidade, ainda que 

não consigam delineá-la racionalmente. 
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Para Díaz-Polanco mais do que a homogeneidade socio cultural ou 

classicista, para a formação do Estado-nação, é determinante o estabelecimento 

de hegemonia de um grupo social: 

 

Uma análise histórico-política mostra que esse fenômeno do 
século XVIII tardio e do século XIX que chamamos de Estado-
nação, não supõe a homogeneidade sócio cultural ou classista 
como um fator imprescindível para conformar-se. O crucial é a 
aparição de um grupo social capaz de estabelecer sua 
hegemonia e definir um projeto político de autodeterminação que 
aglutine a todos os demais setores. Assim, o Estado-nação traz 
em seu bojo o germe do conflito em sua própria pluralidade, já 
que não pode expressar a diversidade plenamente (2004, p. 
160). 

 

Para Ghirotto, que considera ser isto um paradoxo,  

É neste processo em que a cultura emerge como um fator que 
pode suscitar conflitos sociais e políticos, guerras e ameaça à 
unidade. Grande parte das respostas vieram mediante a 
transformação das tradições das comunidades menores (em 
termos numéricos ou simbólicos) em folclore, ou de seu 
reconhecimento sob um horizonte de incorporação à cultura 
hegemônica, tida como o referente (2017, p.63). 

 

 

2. 2 Crise do Estado Nacional Moderno 

 

Segundo Ghirotto, “Se a modernidade se inicia em 1492 com a conquista 

da América e configura o contexto no qual o Estado-nação poderia se consolidar 

na Europa, a colonialidade do poder, do saber, do ser e da natureza é o lado 

oculto deste mesmo Estado”(GHIROTTO, 2017. 63). 

Os Estados-nações na América Latina ao serem formados não podiam 

replicar o modelo europeu, sendo necessárias modificações ou uma 

reorganização sobre novos moldes. Foram baseados então nas ideias de 

progresso e civilização forjadas pela elite branca sobre os grupos indígenas e 

negros. 
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Estes dois últimos grupos, por serem classes mais exploradas, servos e 

escravos, não eram considerados cidadãos.  A divisão de classes sociais da 

América está muito ligada à cor e essa racialização sempre foi um forte 

instrumento de dominação. Os Estados modernos americanos foram 

construídos sobre o estranhamento do “outro”, indígenas e negros, que na 

concepção europeia eram inferiores e incapazes de exercer a cidadania. 

Não era interesse das elites econômicas e militares (masculina, branca, 

eurodescendente) que os povos originário e afrodescendentes, a maior parte 

dos habitantes, se integrassem ao Estado. O que acabou excluindo da 

participação política uma grande massa populacional em todos os Estados 

americanos. 

Para Boaventura de Souza Santos (2010), a lógica da classificação social 

se assenta na distribuição das populações por categorias que naturalizam 

diferenças em um sistema hierárquico. As dicotomias superior/inferior, 

desenvolvido/subdesenvolvido, civilizado/bárbaro carregam identidades sociais 

– brancos, mestiços, índios e negros – e geoculturais – América, África, Oriente, 

Ocidente –, com a europeia, branca, masculina, desenvolvida e civilizada como 

o horizonte mais legítimo e desejável.  

A burguesia da América Latina, para manter o seu poder senhorial, não 

criou um projeto nacional para os Estados recém-formados, apenas solidificou 

ideias nacionalista e anti-metrópole como “liberdade pela independência”, “fim 

da exploração europeia”, “progresso e desenvolvimento”, para acalmar os 

grupos subalternos, manter e pacificar seu poder e controle no novo Estado. 

De acordo com Ghirotto não é apenas porque pode ser imaginado como 

uma comunidade cujos membros sentem uma empatia fraterna uns pelos 

outros, que o Estado-nação moderno é expresso como uma identidade. Há algo 

real que precisa ser compartilhado, e esse elemento é justamente a participação 

mais ou menos democrática na distribuição e controle do poder. Algo que, de 

fato, não acontece na América Latina. 

O ideal de Estado-nação como comunidade fraterna, em que os seus 

membros sentem empatia uns pelos outros, que se identificam como uma 

mesma cultura, que possuem uma identidade, não tem reflexo na realidade. O 
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que ocorre de forma concreta é exploração e dependência entre os grupos 

culturais, étnicos, políticos e sociais. Há algo real que precisa ser compartilhado, 

e esse elemento é justamente a participação mais ou menos democrática na 

distribuição e controle do poder. Algo que, de fato, não acontece na América 

Latina. Sempre existiu na região uma distinção entre os cidadãos plenos e os 

cidadãos parciais, sendo o Estado-nação o retrato de uma sobreposição 

desarticulada de grupos com acesso desigual ao poder. 

A inexistência de interesses comuns entre a classe hegemônica e as 

exploradas, a falta de democratização do poder e a pretensa monoculturalidade 

resultou na inexistência de um projeto efetivamente nacional na região.  

Para Quijano(2000) estes novos Estados não poderiam ser considerados 

de modo algum nacionais, a menos que se admita que essa exígua minoria de 

colonizadores no controle fosse genuinamente representante do conjunto da 

população colonizada. As respectivas sociedades, fundadas na dominação 

colonial de índios, negros e mestiços não poderiam ser consideradas como 

representantes do conjunto da sociedade ou democráticas. Isto representa uma 

situação de aparente paradoxo: Estados independentes e sociedades coloniais. 

 

2.3 Decolonialismo 

 

Uma das lutas do movimento plurinacionalista é contra a continuação do 

colonialismo pós-independência. Ainda que o vínculo jurídico com a metrópole 

tenha sido quebrado, as estruturas de poder estabelecidas pelo colonizador 

ainda fazem parte da organização do Estado. 

A escolha do termo “decolonialismo” visa diferenciar-se do termo 

“descolonialismo”. Este último vem do termo “colonialismo”, refere-se à 

independência política e jurídica em relação ao colonizador europeu, trata-se da 

quebra de vínculo entre colônia e metrópole. O primeiro termo, objeto da nossa 

análise surge do termo “colonialidade”, discute, os espólios do sistema imposto 

pelo europeu dentro da dinâmica dos Estados independentes, manutenção das 

elites socioeconômicas, desigualdade social e falta de representação por parte 

das minorias. 



22 

 

 

Pretende-se justamente ressaltar a continuidade histórica entre os tempos 

da colônia e os pós-coloniais, momento em que os países já haviam se tornados 

independentes.  

A conceitualização da “modernidade” desde a perspectiva 
decolonial se distingue das teorias tradicionais em pelo 
menos cinco aspectos: (1) a localização das origens da 
modernidade na conquista da América e no controle do 
Atlântico a partir de 1492, portanto, antes dos mais 
comumentemente aceitos momentos da Revolução 
científica do século XVII, do Iluminismo ou das Revoluções 
burguesas do século XVIII; (2) a atenção  44 ao 
colonialismo, pós-colonialismo, à colonialidade e ao 
imperialismo como constitutivos da modernidade; (3) a 
adoção de uma perspectiva global na explicação da 
modernidade ao invés de uma visão da modernidade como 
um fenômeno apenas intraeuropeu; (4) a identificação da 
dominação de “outros” que estavam fora do centro 
europeu como uma necessária dimensão da modernidade; 
(5) uma reconceitualização do eurocentrismo como a 
forma de conhecimento da modernidade/colonialidade – 
uma re-presentação hegemônica e modo de conhecimento 
que busca justificar sua universalidade, derivada do 
posicionamento da Europa como centro. (BORGES, 2017, 
p. 57) 

 

Para Ghirotto,a implicação fundamental da dinâmica da colonialidade é de 

que o mundo não foi efetivamente decolonizado.  A categoria da colonialidade 

completa a de descolonização, a última referindo-se aos processos 

independentistas das Américas espanhola e portuguesa no século XIX, seguida 

das africanas e asiáticas no momento pós segunda guerra mundial. A 

decolonialidade visa desconstruir discursos acadêmicos e políticos que 

propagam a ideia de que com o fim do sistema jurídico colonial e a posterior 

construção dos Estados nação independentes teria significado a formação de 

um mundo efetivamente descolonização e pós-colonial 

O modo de produzir conhecimento, fruto da modernidade, foi aquele que 

correspondia às necessidades do capitalismo, eurocentrado: a medição, a 

quantificação, a objetivação do conhecível, a separação entre ser humano e 

natureza e o domínio do primeiro sobre a segunda desde noções de propriedade 

e exploração enquanto recurso natural. Foi a única racionalidade válida e 

legítima. 
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Ao ignorar, silenciar e excluir o outro, este era subalternizado e 

inviabilizado.  Esse processo foi legitimado pela ideia de que os povos inteiros, 

como os negros e indígenas, representam uma etapa inferior de 

desenvolvimento, pré-moderno e não científico, enquanto o pensamento 

europeu era exaltado como a única forma correta para análise do mundo, por 

ser o único a possuir neutralidade científica, e ensiná-lo para os outros povos 

era um favor que os tiraria das trevas da ignorância. 

Este eurocentrismo não é uma perspectiva cognitiva exclusiva dos 

europeus ou de quem domina o capitalismo mundial mas também daqueles 

educados sobre sua hegemonia. É uma perspectiva produzida e replicada por 

um longo período de tempo, o que torna a experiência sob este padrão de poder 

algo natural, algo praticamente impossível de ser questionado. 

Foi propagada, amplamente difundida, uma ideia de tempo linear, em que 

a história tem direção, sentido e destino únicos.  É a defesa de uma monocultura 

por mais de 200 anos. Ideias de modernização, desenvolvimento, progresso, 

crescimento, globalização, revolução, entre outros, são apresentadas por um 

viés único. 

Tudo o que está fora deste modelo é considerado assimétrico, atrasado, 

errado. Um mero resíduo que deve ser descartado o quanto antes para que o 

progresso chegue. As denominações que atribuídas foram, primeiramente, 

selvagem, primitivo, passando para simples, obsoleto, tradicional, pré-moderno, 

étnico, pobre, subdesenvolvido. A modernidade e a colonialidade estão 

entrelaçadas. 

O estudo do decolonialismo se propõe a fazer um releitura do “mito da 

modernidade”, questionando se todas as culturas devem seguir cegamente o 

modelo de desenvolvimento europeu, a “falácia desenvolvimentista”, criados 

pelo colonialismo e mantidos pela colonialidade até os dias atuais, e se é correto 

a imposição deste modelo pelos países do norte, ricos, aos demais países, 

ainda mais pelo meio da força. 

A proposta é construir uma sociedade integrada em valores e 

pensamentos para a reconstrução, ou remodelação,da sociedade latina de 

forma que esta reconheça e reafirme os valores e modelos ancestrais dos povos 
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originários. Para pensar a sociedade e as relações intrahumanas de forma 

intercultural deve considerar o preceito decolonial de refundação, reconstrução e 

ressignificação de parâmetros e conceitos. 

Não se pode tratar a partir de uma perspectiva intercultural sem 

reconhecer o processo decolonizador. O descobrimento da América na verdade 

é o momento de encobrimento do outro. Os europeus que invadiram este 

continente desconsideraram por completo a possibilidade desta terra já possuir 

história, cultura, religião. Os habitantes foram considerados selvagens, 

atrasados, bárbaros e primitivos, devendo o europeu prestar o favor de 

apresentar-lhes o avanço e a modernidade. 

Este modelo em que as sociedades americanas foram criadas encontra 

seus vestígios até os dias atuais. Com a exclusão dessas culturas consideradas 

selvagens, seus saberes, os povos, seus valores, suas línguas, suas religiões e 

tudo que os envolve e cerca. Essa exclusão levaria ao pretenso 

desenvolvimento, à suposta modernidade defendida pelas elites descendentes 

dos europeus colonizadores. 

Para Marcello Borba Martins Araquan Borges não há modernidade sem 

colonialidade, sendo a última constitutiva da primeira. Ele afirma existir diferença 

entre colonialidade e colonialismo, já que pertenceriam a momentos históricos 

diferentes. A colonialidade, vinculada inicialmente a uma expressão abreviada 

de matriz colonial, é um conceito flexível e que opera em diversos níveis, seria 

uma colonialidade do poder. 

No colonialismo existe um padrão de dominação e exploração da colônia, 

com controle da autoridade política, dos recursos econômicos e de produção, da 

força de trabalho, do ordenamento jurídico, por parte da metrópole. Metrópole e 

colônia tem identidades distintas e suas sedes centrais estão em outra 

administração. 

A colonização não se encerrou com a independência dos Estados 

americanos. A real independência de cultura e vida é um movimento que 

somente agora parece estar acontecendo com os povos da região. O fenômeno 

desta não independência real é um processo amplo que teve seus reflexos na 

vida da sociedade e moldou uma forma homogênea e intolerante de se viver.  
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Para Marcelo Borges (2017) a colonialidade pode ser divida em: 

colonialidade do poder, colonialidade do ser e colonialidade do saber. A primeira 

delas se refere a relação entre formas modernas de exploração e dominação 

politica e econômica. Já a colonialidade do ser trata a experiência vivida na 

colonialização e seu impacto na linguagem e na identidade corpórea dos seres 

subalternizado. A colonialidade do saber classifica como inferiores os 

conhecimentos produzidos pelos povos ditos não civilizados ou fora do eixo dos 

países ricos do norte. A colonialidade do poder seria a consequência das 

anteriores: a do ser e a do saber. Está institui o eurocentrismo como nascedouro 

exclusivo do saber. Sendo descartada qualquer tipo de produção advinda dos 

indígenas, afrodescendentes, mulheres, campesinos e demais grupos 

minoritários e historicamente excluídos. 

É a própria colonialidade em que pese está enraizada e deter a 

hegemonia na sociedade, que produz a decolonialidade, sua versão antagônica, 

um embate com as impostas hierarquias de raça, gênero e sexualidade. 

Hierarquias estas, forjadas e fortalecidas pela modernidade europeia em 

paralelo ao processo de conquista e escravidão de outros povos do planeta.  

A decoloniazação, também chamada de giro decolonial, é um meio de 

desaprendizagem. Desconstroe-se o que foi forjado e imposto pela 

colonialização e sua consequente desumanização. O projeto decolonizador não 

visa aplicar o novo modelo para todo mundo. Mas apresentar uma forma e 

organização social distinta que não a europeia ou a dos americanos anglo-

saxões. Busca também, mostrar que esta forma pode conviver com as demais e 

propõe a confrontação com as hierarquias estabelecidas pelas elites 

historicamente dominante através da construção de categorias como a 

trasmodernidade e a interculturalidade.   

A decolonialidade encontra no neoconstitucionalismo latino americano 

uma possibilidade de desconstrução da sociedade colonial, principalmente com 

a interculturalidade e o Estado Plurinacional. 

 

 A emacipação dos sujeitos negados, bem como a 
descolonização não é um processo que saiu do vazio. É 
fruto de lutas constantes, de desconstrução e reafirmação 
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dos indígenas, negros e mulatos. Este sempre foram 
considerados inferiores e por conta disso, foram 
subalternizados. (MIGNOLO, 2005, p. 63 apud BORGES 
2017, p.39) 

 

O processo de decolonização não pode ser visto apartado da 

interculturalidade já que os dois conceitos garantem a possibilidade de 

questionamento da universalidade do conhecimento cientifico, que define as 

bases das ciências sociais e do direito e que não absorvem a diversidade e a 

riqueza da experiência social nem as alternativas epistemológicas contra 

hegemônicas e decoloniais. 

Ao alterar as estruturas de poder historicamente estabelecidas, a 

construção do estado plurinacional, partindo do viés intercultural, aumenta a 

possibilidade da decolonização. Desta forma, as duas constituições de visíveis 

características plurinacionais, a Constituição da República do Equador de 2008 

e Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia municiam a resistência 

indígena para que se alcance uma radical transformação social. No caso 

especifico da Bolívia, o ideal decolonizador está incluso no ordenamento jurídico 

pátrio, na forma do vice ministério da descolonização que está incluido na 

estrutura do ministério da cultura. 

Segundo Marcello Borges, a decolonização acarreta o desfazimento da 

herança colonial do poder. A colonialidade seria a herança estrutural da 

colonização e da colônia. Além da manutenção de uma estrutura racializada de 

poder. Com o desmanche da própria colonialidade do poder e do Estado 

nacional torna-se possível a construção de um projeto cultural mestiço. 

O projeto colonizador da América não possui apenas um significado local, muito 

pelo contrário, este produziu um modelo de poder ou base 
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3 NEOCONSTITUCIONALISMO SUL-AMERICANO 

 

Para melhor análise do neoconstitucionalismo da América devemos realizar um 

estudo comparativo entre dois termos de extrema relevância: Multiculturalismo e 

Interculturalidade. Esta diferenciação nos possibilitará uma melhor compreensão 

para sabermos determinar se uma constituição é ou não plurinacional. 

O multiculturalismo foi presença constante nas constituições das décadas de 80 

e 90, por possuir uma perspectiva inclusiva, mas sem romper com os 

mecanismos vigentes dos Estados Nacionais. É neste momento que é cunhado 

o conceito “diversidade cultural”. Reconhecia-se o diferente e facilitava a sua 

incorporação ao padrão de nacional pré-estabelecido além de garantir direitos 

para estas minorias como direitos indígenas. 

De acordo com Borges A constituição canadense de 1982 reconhece sua 

herança multicultural e os “direitos dos aborígenes” e as constituições da 

Guatemala de 1985, Nicarágua de 1987 e Brasil 1988 reconhecem a 

“conformação multicultural da nação ou Estado, o direito à identidade cultural e 

novos direitos indígenas. 

A interculturalidade não trata apenas do reconhecimento, ou tolerância do outro, 

do diferente, mas primordialmente da desconstrução das desigualdades, o foco 

não é incluí-lo no padrão nacional. Em sociedades plurais e complexas como as 

das Américas, a construção de uma sociedade intercultural é completamente 

necessária para que possamos viver em conjunto e pacificamente. Borges 

afirma que para a preservação da multiplicidade cultural, a constituição deve 

promover o diálogo entre as diferentes culturas sociais, o constitucionalismo 

deve ser intercultural. 

 O termo interculturalidade aparece 26 vezes na constituição boliviana de 2009 e 

23 vezes na constituição equatoriana de 2008, percebe-se, portanto, a 

importância da questão para os Estados Plurinacionais. É claro que não basta 

apenas a mera menção no texto para que essa ideia seja assimilada pela 

população, mas ainda assim tem sua importância, a constituição é um guia para 

os objetivos da sociedade, ainda mais se for uma construção conjunta como as 

dos Estados Plurinacionais. 
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Esta interculturalidade é vista sob três perspectivas distintas: relacional, 

funcional e crítica.  

A relacional se refere ao intercâmbio de culturas, entre pessoas, saberes, 

valores, práticas e tradições culturais distintas, podendo ocorrer em condições 

de igualdade ou de desigualdade. O grande problema com esta perspectiva é 

que ela oculta os conflitos de dominação, poder e os advindos da colonialidade.  

A funcional procura promover o diálogo, a tolerância e a convivência para que 

exista uma inclusão social do culturalmente diferente. Entretanto, ela não faz 

uma análise crítica das causas dessa assimetria de oportunidades nem da 

desigualdade social e cultural o que acaba mantendo a colonialidade das 

estruturas sociais racistas e eurocêntricas vigentes. Ela tenta incluir o diferente 

excluído no padrão pré-estabelecido. 

A crítica entende a estrutura de poder e como ela é excludente e mantenedora 

dessa exclusão. Ela identifica o problema colonial-racial e a hierarquia advinda 

dele e a sua relação com o capitalismo. Este tipo de interculturalidade ainda está 

em construção. É um processo difícil porque, mais do que apenas reconhecer, 

descobrir ou tolerar o outro, se trata de propor nas estruturas de poder projetos 

e propostas para reverter essa situação. Busca refundar as estruturas sociais, 

de existência e epistêmicas com outros modos de viver, pensar e existir. 

Nota-se portanto a diferença entre o multiculturalismo e os diferentes modelos 

de interculturalidade, garantindo assim importante ferramenta para classificar as 

constituições advindas do neoconstitucionalismo latino. 

 

3.1 Multiculturalismo x Interculturalidade 

 

De acordo com Ghirotto, nos últimos anos, governos progressistas foram 

eleitos na América Latina e impeliram um processo denominado 

“neocostitucionalismo transformador”, do qual as Constituições do Equador 

(2008) e da Bolívia (2009) são as mais marcantes. 

Para Almeida (2017), este neoconstitucionalismo americano visa 

apresentar novos contornos às constituições dos Estados, garantindo maior 
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participação dos diversos povos que compõe as sociedades plurais destes 

países.  

Ele representaria a luta dos povos da América por um novo modelo de 

Estado, pautado no pluralismo, no respeito à diversidade cultural, na inclusão 

das minorias sociais historicamente relegadas do processo político de formação 

dos Estados Nacionais Modernos nas Américas. 

Ocorre uma releitura do conceito de soberania popular 

 Nesse sentido, o novo constitucionalismo parte de postulados 
clássicos da teoria constitucional, repetindo, por exemplo, o 
tradicional catálogo de direitos de proteção individual. Por outro 
lado, procura superar o constitucionalismo clássico no que este 
não teria avançado, sobretudo no que se refere às 
possibilidades de articulação e releitura da categoria soberania 
popular, como condição necessária de legitimação das 
instituições e de gestão do próprio Estado. Indo mais longe, o 
Estado deverá ser refundado sobre os escombros das 
promessas liberais não cumpridas, promovendo-se sua 
reconstrução a partir de uma ‘nova geometria do poder’ (VIEIRA, 
2009, p. 25). 

 

Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia realizaram mudanças 

constitucionais nessa direção, em diferentes níveis. Equador e Bolívia, 

entretanto, são os maiores expoentes com relevante destaque em relação aos 

demais. 

Para Marcello Borges existem três ciclos do neoconstitucionalismo 

americano. No primeiro ciclo, que teria ocorrido entre 1982 e 1988 (para nós, de 

1982 – 1991) há um viés mais democrático e multicultural. Após as ditaduras 

militares que assolaram a América do sul, surgiram constituições que tentavam 

abarcar os excluídos, entretanto, de forma mais figurativa que inclusiva. Há uma 

perspectiva mais de democracia representativa, seria o constitucionalismo 

multicultural. Está marcado pelo pelas novas demandas indígenas. Estas 

constituições introduzem o conceito de diversidade cultural o reconhecimento da 

configuração multicultural da sociedade e do direito, além do reconhecimento de 

alguns direitos indígenas. 

O segundo ciclo, ocorrido entre 1989 e 2005, que inclui a constituição da 

Venezuela e a da Colômbia; em que pese inserirmos esta última no primeiro 

ciclo seguindo análise própria e doutrina alternativa; apresenta um viés mais 
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participativo que o anterior, todavia, ainda atrelado a aspectos multiculturais e 

policulturais. Seria o constitucionalismo pluricultural. São confirmados direitos 

individuais e coletivos, como identidade e a diversidade cultural. Desenvolvem-

se conceitos como nação multiétnica/multicultural e Estado pluricultural. Dando 

mais um passo na resignificação do conceito de Estado. Com exceção do Chile, 

todos os países deste ciclo incluíram o reconhecimento ao pluralismo jurídico 

interno, de uma forma geral. 

O terceiro e último ciclo analisado é o que abrange as constituições do 

Equador e Bolívia, em que temos uma perspectiva intercultural, de democracia 

participativa com a busca por um Estado Plurinacional. A partir do 

reconhecimento dos povos indígenas e tentativa de por fim ao colonialismo, 

estas constituições refundam o Estado. Estes povos não são mais conhecidos 

como culturas diversas e sim como nações originárias, nacionalidades com livre 

determinação ou autodeterminação. Passam a ser sujeitos coletivos com direito 

a definir seus destinos, governar de forma autônoma.  São Estados 

Plurinacionais e Interculturais que superam a velha lógica colonial e patriarcal e 

fazem uma leitura do direito constitucional e da sociedade sob uma viés dessa 

interculturalidade, com os direitos indígenas perpassando por toda a constituição 

Segue: As constituições mostram avanços e retrocessos, algunsdesses 

avanços podem ser percebidos no que tangem aos mecanismos departicipação 

popular e inclusão, com mudança de paradigmas epistemológicoscomo o 

Estado Plurinacional e a ideia de interculturalidade.As constituições mostram 

avanços e retrocessos, algunsdesses avanços podem ser percebidos no que 

tangem aos mecanismos departicipação popular e inclusão, com mudança de 

paradigmas epistemológicoscomo o Estado Plurinacional e a ideia de 

interculturalidade. 

 

3.2 Constituições do Brasil/1988 e Colômbia/1991 

 

As constituições brasileira de 1988 e colombiana de 1991 garantem mais 

direitos para os povos indígenas originários, e oferecem também maior 

participação política, entretanto, essa participação ainda é muito limitada a 
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temas referentes a políticas públicas envolvendo esses povos, não se 

expandindo para questões que envolvem outras áreas do governo. 

Trata-se primordialmente do reconhecimento da existência do diferente, 

do outro que foge do padrão pré-estabelecido de “nacional”. É uma tentativa de 

dar visibilidade a uma minoria excluída há séculos. A ampliação dos direitos 

facilita a existência daquele grupo e a garantia de voz nas políticas públicas 

voltadas para eles permite uma maior capacidade para decidir quais 

necessidades desses grupos serão atendidas.  

O problema é que isto não é garante uma inserção desses povos no 

governo, não lhe é facultado a possibilidade de definir os rumos do país, esse 

direito é exclusivo dos grupos já dominantes. Para que algum membro 

pertencente aos povos originários participe da construção doas políticas 

governamentais de forma ampla deve se adequar às formas e ritos 

estabelecidos pelo grupo dominante. 

Estas duas constituições, apesar de mostrarem algum avanço, não 

rompem com o modelo de Estado Nacional clássico. Ainda é reconhecido um 

padrão médio do cidadão nacional e os que estiverem de fora são os diferentes, 

possuem direitos e são reconhecidos, mas ainda são considerados diferentes. 

 

3.3 Constituição Venezuela 1999 

 

De acordo com Almeida, as suas bases surgiram como o movimento conhecido 

como “Caracaço”, série de protestos ocorridos nas ruas de Caracas, capital 

venezuelana, em 1989. A população reivindicava melhores condições de vida, 

econômicas e sociais. A resposta do governo venezuelano, contudo, foi muito 

violenta, terminando com um saldo de mais de quinhentos mortos e centenas de 

desaparecidos. (ALMEIDA. 2017) 

Com a pressão popular aplica-se plebiscito para que se convoque uma 

assembleia constituinte. Em 1999, promulga-se a Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela, que garante mais direitos sociais às minorias e visa 

diminuir a crônica desigualdade social.  
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A atual Constituição Venezuelana, segundo Almeida, criou um 

mecanismo de participação popular denominado “Poder Cidadão”, um conselho 

denominado “Conselho Moral Republicano”, também chamado de quinto poder 

por atuar junto aos poderes executivo, legislativo, judiciário e eleitoral, que 

fiscaliza a Administração Pública e ratifica as decisões do governo. 

Uma possibilidade interessante de democracia direta e que se assemelha 

aos conselhos municipais nas prefeituras do Brasil, entretanto, um órgão a nível 

nacional tende a sofrer mais influência governamental em sua composição o que 

acaba desvirtuando-o do seu propósito fiscalizatório. Os conselhos municipais 

no Brasil apresentam uma opção mais viável por estarem incluídos em um ente 

estatal, o município, mais próximo da população e terem um caráter mais 

consultivo do que ratificador, algo, obviamente, mais plausível de se efetivar. 

É ampliado nesta mudança constitucional o número de cargos eletivos, a 

quantidade de aplicações de instrumentos de democracia direta como 

referendos e plebiscitos e passa-se a permitir a revogação do mandato de 

agentes públicos eleitos em algumas situações previstas pela constituição. 

O caso da constituição venezuelana de 1999 fica no meio-termo entre as 

duas anteriores e as duas que trataremos a seguir, equatoriana e boliviana. Ela 

garante mais direitos e uma maior participação popular das minorias do que as 

constituições brasileira e colombiana, entretanto, tem um viés mais socialista, 

um foco na divisão de riquezas e diminuição da desigualdade social através do 

estatismo e nacional-desenvolvimentismo e não na reinvenção do Estado 

Nacional e reconhecimento de plurinações que compõe o país. 

Para Borges este neoconstitucionalismo surge como mecanismo de 

democracia participativa e inclusiva e não do protagonismo indígena em si. Isto 

caracterizaria o viés democrático e exclusivistas das constituições das 

constituições da Bolívia e Equador mas também da Venezuela. Ela é uma 

transição mais clara entre os dois modelos, mais próxima no plurinacionalismo 

que as brasileira e colombiana mas ainda lhe falta caracterísicas para que seja 

incluída nesse grupo (BORGES, 2017) 

Segue: A diferença entre o velho constitucionalismo (englobandotambém 

o neoconstitucionalismo) e o novo constitucionalismo é que o primeiro, explica 
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os textos constitucionais que surgiram a partir dos anos 70, com constituições 

que possuem um alto grau de normas materiais e condicionam a orientação do 

Estado para almejar certos objetivos. Logo, seria uma teoria do direito e não 

propriamente uma teoria das Constituições. Já o novo constitucionalismo, além 

dos programas de governo, tem como característica a participação popular, 

emancipando os sujeitos negados,tanto para instauração das assembleias 

legislativas, como para a participaçãonos processos deliberativos e, 

posteriormente, convocando o povo para oplebiscito para aprovação do texto 

constitucional.Há, então, uma legitimidade democrática desde os processos 

constituintes até a consolidação de outros mecanismos plurais de participação. 

Afirma a professora da UNEB Ceila Sales de Almeida que a nova 

Constituição da Venezuela amplia a participação popular baseando-se nas 

ideias de Simón Bolívar, Caudilho que comandou as independências dos atuais 

Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia; antigas possessões 

espanholas que compunham o Vice-Reinado da Grã-Colômbia. Afirmação esta 

que se reforça na modificação do nome do Estado ao momento da nova 

constituição, implantada pelo ex-presidente Hugo Chávez, que se tornou 

República Bolivariana da Venezuela. 

 Entretanto, em que pese Bolívar ter defendido a independência destes 

países, a participação popular não foi garantida, até por se tratar “O Libertador” 

de membro da elite econômica, este construiu um Estado nos moldes dos 

demais países latino-americanos como já estudamos, mantendo a exclusão das 

classes mais baixas. O que vai de encontro ao defendido por Almeida.Se o novo 

Estado Venezuelano afirma ter garantido maior participação popular baseando-

se nos ideais de Bolívar, estes incorrem em um erro histórico. 

Para além disso, a defesa de que a Constituição da República Bolivariana 

da Venezuela, que afirma se basear nas ideias d’O Libertador, seria uma 

constituição plurinacional é paradoxal. O Estado construído por Bolívar também 

se assemelhava à construção do Estado Nacional Moderno dos demais países 

Americanos no que tange ao nacionalismo marcante, tentativa de padronização 

da população e fortalecimento da ideia de um povo, uma nação no imaginário 

coletivo. Simón Bolívar lutou até o fim da sua vida para manter os países da 

Grã-Colômbia unidos sob um só Estado, afirmava que assim eles seriam mais 
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fortes para se defender de uma eventual tentativa de reconquista espanhola e 

do imperialismo do Império Brasileiro. 

O Estado Venezuelano atual, apesar de ter garantido maior participação 

política e inclusão das minorias, não pode ser entendido como plurinacional por 

apresentar características fortemente nacionalistas, assim como as propostas 

por Simón Bolívar, personagem histórico da história do país em que a 

constituinte venezuelana afirmou se basear. 
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4. A ALTERNATIVA ESTADO PLURINACIONAL E AS CONSTITUIÇÕES 

ANDINAS 

 

4.1 Estado Plurinacional 

O Estado Constitucional Plurinacional se apresenta como alternativa ao 

hegemônico porém subrepresentativo Estado Constitucional Nacional, o Estado 

Moderno. Quebra, em sua construção, diversos paradigmas sustentados (e 

impostos) durante séculos. Promovendo assim uma possibilidade de mudança 

política que pode ser a maior desde o fim do feudalismo na Europa ocidental.  

Defende-se um novo modelo estatal com uma ordem jurídica democrática 

e pluralista, com um sistema de foros de deliberação intercultural 

autenticamente democrático. O espaço não é garantido apenas aos poderes 

executivo, legislativo e judiciário, mas também ao povo enquanto instância de 

poder plural e efetiva. Esta consolidação se dá pelo reconhecimento de novos 

princípios de organização do poder, baseados na diversidade, igualdade dos 

povos, interculturalidade e pluralismo igualitário. 

Neste modelo o Estado não mais seria fincado sobre a ideia de uma 

nação única e unitária e sim como uma confluência de povos, cada qual com 

sua cultura, costumes e ritos. Não existiria mais um padrão de individuo nacional 

e sim um reconhecimento de que o país é formado por indivíduos de origens 

diversas com visões de mundo, de desenvolvimento e de vida, distintos. A 

constituição plurinacional não se resume a um reconhecimento puramente 

culturalista. O “outro” fora do padrão comum não seria apenas visto como uma 

minoria que precisa de auxílio e sim como um sujeito com o direito de mudar os 

rumos do país e direcionar seu desenvolvimento. 

Para Almeida o pluralismo abrange fenômenos espaciais e temporais com 

diversos campos de produção e de aplicação, compreendendo, além dos 

aportes filosóficos, sociológicos, políticos ou culturais, uma formulação teórica e 

prática de pluralidade no Direito. O poder estatal não seria a única e exclusiva 

fonte do direito, é aberto o escopo para uma produção e aplicação normativa 

centrada na força e na legitimidade de um complexo e difuso sistema de 

poderes, emanados dialeticamente da sociedade, de seus diversos sujeitos, 
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grupos sociais, coletividades ou corpos intermediários. Fugiria-se do clássico 

sistema monojurídico uniformizador do Estado Nacional para apresentar um 

sistema plurijurídico. 

O Estado Plurinacional garante a autonomia administrativa e direito à 

jurisdição própria dos povos diversos, ou plurinações, que compõe o país. Estes 

povos não serão mais representados pelo grupo hegemônico. Entende-se então 

ser o plurinacionalismo constitucional fundamental para a democracia e para 

consolidar um Estado pautado no respeito aos direitos humanos, ao meio 

ambiente, à igualdade de gênero e à paz. 

O Estado plurinacional é a estratégia das minorias étnicas originárias na 

luta pela decolonização. Não se constitui apenas em um reconhecimento cultural 

mas na capacidade para deliberar a respeito dos rumos do país e do seu povo, 

é um movimento que visa a igualdade intercultural, combatendo a negação das 

manifestações populares que são incentivadas pelo modelo de Estado Nacional. 

Se oferece como alternativa ao Estado Constitucional Moderno que não 

compreende que as sociedades não são formadas apenas por indivíduos e sim 

por grupos sociais distintos, com diferentes formas de pertencimento, que estão 

inseridos dentro do território controlado pelo Estado.  Em muitos casos, os 

grupos excluídos são maioria populacional, o que agrava ainda mais a situação. 

Como afirma Boaventura de Souza Santos, diferente do que se pode 

pensar, os grupos indígenas não recusam a ideia de uma nação cívica, eles 

apenas acreditam que esta não é a única forma de delinear o conceito de nação 

em um espaço que inclui povos distintos e autônomos. (SANTOS,2012, p.48) 

O Estado plurinacional, que tem como casos práticos o Equador e a 

Bolívia, oferece diversas e até surpreendentes mudanças: Reconhece as 

línguas dos povos originários como oficiais ao lado da língua do colonizador; 

inclui a justiça indígena,com autonomia e respeito, no sistema jurídico para 

resolução de conflitos em diversos temas, como direito de família e direitos 

reais; insere métodos de tratamento de saúde típicos dos indígenas de cada 

região dentro do sistema público de saúde como alternativa à medicina 

tradicional. Ele internaliza práticas, costumes e tradições dos povos indígenas, 

que, através da constituição, bem como da interculturalidade que deriva da sua 
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realização, planta suas raízes em um novo pacto entre culturas, o 

constitucionalismo dialógico, que está preocupado em construir não apenas uma 

nação mas uma sociedade justa e de mútuo respeito entre seus integrantes. 

Uma das concepções europeias que estruturam o Estado Nacional é a de 

“um povo, uma língua”, pregada fortemente na Espanha fascista de Francisco 

Franco, o “Generalíssimo”, que tinha como um dos lemas governamentais “Si 

eres español, hablaespañol”. Este ideal foi usado para justificar a perseguição à 

população de outras nações, etnias, que fazem parte da Espanha, entre eles os 

bascos, os catalães e os galegos. Buscava-se proibir as culturas e idiomas 

destes grupos que fugiam do padrão pré-estabelecido de “espanhol”, chegando 

a assassinar e torturar os que tentavam resistir. Essa homogeneização forçada 

acarreta divergências até a atualidade, com o ETA (EuskadiTaAskatasuna, 

Pátria Basca e Liberdade no idioma basco), grupo ultranacionalista basco, 

sendo desativado oficialmente através de uma carta divulgada em 02 de maio 

2018, poucos meses antes da feitura deste trabalho; e; a Catalunha passando 

por um referendo para declarar independência da Espanha em 27 de outubro de 

2017.  

Ao inserir os idiomas das nações indígenas como línguas de relação 

intercultural, no caso do Equador, e como oficiais no mesmo patamar da língua 

do colonizador, no caso da Bolívia, este paradigma é quebrado. 

No que tange à justiça indígena, vale ressaltar que, apesar da autonomia que 

esta possui, como já ressaltado, tem que obedecer a alguns parâmetros, não 

podendo julgar como bem entender. Deve respeitar os direitos humanos e a 

Constituição. 

A alternativa plurinacional foge do imaginário coletivo, implantado, reitera-

se, de que nação e cultura e Estado são sinônimos.  

A concepção do Estado Plurinacional descontrói conceitos do 
constitucionalismo clássico, trazendo visibilidade e autonomia 
aos povos originários, outrora invisibilizados. Afirma também que 
é necessário o sucesso do modelo plurinacional para que a 
justiça indígena não seja reduzida a um mecanismo alternativo 
de resolução de pequenos conflitos, o que seria interessante 
para o poder dominante. (SANTOS, 2012, p. 25 apud BORGES, 
2017, p. 36) 
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Este novo modelo visa a estabilização e aumento das ferramentas de um 

poder fiscalizatório dos cidadãos para que aja em todos os poderes estatais e 

instituições públicas. O cidadão seria então empoderado, o que garantiria uma 

maior legitimidade do poder público e uma democracia mais direta e 

participativa. 

Às minorias seria oferecida participação efetiva na estrutura 

governamental, inclusive com garantia de representantes nos poderes estatais, 

através de cotas ou outros meios. 

 

4.2. Constituições Andinas 

 

4.2.1 Constituição do Equador 2008 

 

A Constituição da República do Equador de 2008 é, de fato, a primeira 

constituição plurinacional do mundo. Apresenta marcantes diferenças em 

relação às demais constituições estudadas, aproximando-se da constituição 

boliviana, que seguiria seus passos no ano seguinte. Juntas, estas duas 

constituições utilizam-se dos conceitos do plurinacionalismo e, da semente 

plantada pelo neoconstitucionalismo latino-americano, apresentam um novo 

modelo de Estado. 

De acordo com Marina Ghirotto, a partir de 1983 o conceito passa a ser 

difundido pelos movimentos indígenas e campesino, que defendiam que as 

nacionalidades indígenas e suas estruturas próprias e o subsequente direito à 

autodeterminação em seus territórios autônomos necessitam de um Estado que 

não apenas permita uma estrutura de autonomias, mas que também possibilite o 

contato e a tomada de decisões conjuntas. A implantação do sistema 

plurinacional se aproxima da ideia de nacionalidades indígenas. 

Em 1990 se torna pública a proposta de Estado Plurinacional, fato que 

gerou muita polêmica, controvérsias e acusações de fragmentação no 

movimento indígena. Em 2007 é convocado plebiscito para decidir sobre uma 

nova constituinte, sendo aprovada a convocação da assembleia. Em 2008, após 
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o texto passar por referendo popular, a nova constituição é aprovada, porém, 

com suas contradições e falta de clareza refletindo no governo, na Assembleia 

Constituinte, no movimento indígena e nos ecologistas. Levando a uma 

declaração do presidente Rafael Correa de que a plurinacionalidade era algo 

perigoso e que o governo “[...] não permitirá que setores radicais defendam seu 

poder particular [...] ao invés do legítimo governo do Estado equatoriano”. 

Esta declaração de Correa, presidente reconhecidamente de esquerda e 

aliado do líder Venezuelano Hugo Chávez no desenvolvimento do, nas palavras 

de Chávez, “Socialismo do séc. XXI”, prova que a implantação do 

plurinacionalismo é um embate maior contra o nacionalismo do que contra o 

capitalismo. 

Apesar do Estado Nacional Moderno ter surgido dentro do capitalismo e 

ter se desenvolvido e modificado para atender aos anseios deste, a ideia de 

nação una e fortalecimento da estrutura nacional a partir de uma padronização 

de ideias está tão enraizada no imaginário coletivo que, até os que combatem o 

neoliberalismo e a desigualdade social por meio de assistencialismo e 

fortalecimento da presença do Estado, não conseguem se separar delas.  

Distingue-se da constituição Boliviana por garantir mais direito ao povo 

afro, com seis citações diretas no texto. Pouco se comparado ao povo indígena, 

mas já um alento a um grupo tão excluído quanto. Entretanto, embora 

estabeleçam um pluralismo jurídico, nenhuma das duas constituições 

mencionam de forma expressa o reconhecimento de pluralidade de 

cosmovisões jurídicas e de soluções de conflitos de jurisdição quilombola. 

A nova constituição mantém o espanhol como língua oficial do Estado e 

coloca o quíchua, o shuara e o espanhol em posição de “idiomas oficiais de 

relação intercultural”, com os demais idiomas dos povos originários como oficiais 

nas regiões em que estes habitam. 

Segundo Marcello Borges, durante o processo constituinte do Equador, 

um setor de organizações indígenas que incluía a FENOCIN8 (Confederação 

Nacional de Organizações Campesinas, Indígenas e Negras) e a FEINE9 

(Federação Evangélica Indígena do Equador), questionou a noção de 
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plurinacionalidade como algo que atentava contra a unidade do país, 

contrastando-a com a noção de Estado Intercultural. 

A constituição do Equador inclui os conceitos de plurinacionalidade, de 

sumakkawsay (em Kichwa, traduzido como “buenvivir” ou bem viver), 

Interculturalidade e os direitos da natureza. Sustentáculos do recém-formado 

Estado.  

O “bem viver” proposto por essa nova constituição se aproxima o clássico 

conceito de Estado de bem-estar social, visa uma melhor distribuição de 

riquezas, igualdade na busca por oportunidades, integração de classes 

marginalizadas 

 

4.2.2 Constituição da Bolívia 2009 

 

Após plebiscito para convocar uma constituinte ser favorável a uma nova 

constituição e referendo aprovar o texto proposto, em 2009 é promulgada a 

Constituição da República Plurinacional da Bolívia. 

A Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia de 2009 é, junto à 

Constituição Equatoriana de 2008 um dos dois expoentes máximos desse novo 

modelo de Estado. Por ser posterior à do irmão andino, a Constituição Boliviana 

de 2009 aperfeiçoa diversos institutos do sistema plurinacional, apesar de pecar 

em não garantir tanta representatividade aos afrodescendentes, grupo 

igualmente excluído historicamente de participação política oficial ativa. 

O artigo primeiro da Constituição da Bolívia dispõe que o novo Estado se 

configura em um Estado Unitário Social de Direito Plurinacional, comunitário, 

livre, independente, autônomo, soberano, democrático e intercultural, no qual a 

pluralidade cultural, política, jurídica, econômica e linguística se perfazem em 

um instrumento de integração dos diversos povos que compõem país. Dos 411 

novos artigos, 80 são destinados às questões indígenas.(BOLÍVIA, 2009) 

A constituição boliviana de 2009 se sustenta em uma ideia de que o 

Estado é formado por plurinações ou povos diversos, autônomos e 

interdependentes, com jurisdição própria e autonomia administrativa.  Sua 
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tradição. Língua, costume e demais formas de manifestação cultural são 

protegidas no intuito de gerar uma maior unidade no país. O Estado funda-se na 

pluralidade e no pluralismo político, jurídico, cultural e linguístico. (BOLÍVIA, 

2009) 

Forma muito distinta do modelo de Estado que anteriormente vigorava na 

Bolívia, de acordo com Almeida, assentado em uma exclusão e uniformização 

de modos de vida, economia, propriedade e representação política de povos que 

não se enquadravam no modelo estabelecido. 

A nova repartição de competências dos poderes do Estado e garantia de 

participação popular tem como alvo a efetivação do poder soberano do povo, 

fugindo da falácia anterior, e uma maior inclusão das diversas camadas sociais 

nas decisões políticas do país. 

A Bolívia é formada por 36 nações indígenas além dos descendentes de 

europeus, espanhóis principalmente, e afrobolivianos. Dados afirmam que 55 a 

60% da população é Ameríndia, e se somarmos o número de mestiços o valor 

pode chegar a 85% da população. 

A Constituição de 2009 em seu art. 5º equipara as 36 línguas indígenas, 

com destaque para o Aimará, etnia do presidente Evo Morales, Quíchua e 

Guarani, à língua espanhola do colonizador como oficiais do país. Uma clara 

evolução em relação à constituição equatoriana que, apesar do destaque, não 

coloca as línguas ameríndias em igualdade jurídica à espanhola. Esta é uma 

mudança simples mas que já garante uma representatividade e aproxima o texto 

constitucional da população. 

A justiça indígena da Bolívia, para Borges, é um projeto amplo, que 

envolve reconhecimento do pluralismo político, pluralismo na gestão do território, 

pluralismo intercultural e o pluralismo na forma de organizar a economia e 

conceber a propriedade. O pluralismo está presente em todos os aspectos da 

dinâmica social da Bolívia, sendo essa a principal mudança trazida pela 

constituição de 2009.  

Aos povos originários é garantido o direito a resolver conflitos de acordo 

com o determinado pela sua tradição, em temas diversos como direitos reais e 

direito de família, sem, como dito anteriormente, ferir a constituição ou os 
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princípios dos direitos humanos. Os juízes são escolhidos pelos cidadãos, 

garantindo representatividade. Os tribunais indígenas amparam-se, 

ironicamente, em três princípios do direito moderno eurocêntrico: O princípio da 

soberania, o princípio da unidade e o princípio da autonomia. 

São garantidas cotas raciais nas eleições, possibilitando que 

representantes de todas as 36 nações indígenas tenham acesso às estruturas 

de poder. É permitida também a criação de normas de direito eleitoral para 

escolha dos representantes regionais daquela comunidade. 

Os recursos naturais, sejam florestais, hídricos, animais e a posse das 

terras são garantidas às comunidades de cada região. 

Outra mudança trazida por esta constituição em seus arts. 78, 79 e 91, é 

a educação democrática, participativa, comunitária e descolonizadora, sendo 

intercultural, intracultural e plurilígue em todo o sistema educativo. Com o 

fomento do dialogo intercultural, a igualdade de gênero, a não violência e a 

vigência de direitos humanos. 

A ideia é que o ensino seja acessível a todos e todas, não seja linear, 

sem que cultura e os princípios que marcam os povos originários sejam 

desmerecidos. Além disso, por envolver crianças e adolescentes, é garantida a 

perpetuidade das culturas nativas e é desenvolvida a tolerância, fortalecendo um 

Estado decolonial e uma democracia intercultural. 

Borges entende que democracia intercultural é a coexistência de 

diferentes formas de deliberação democrática; diferentes critérios de 

representação democrática; reconhecimento de direitos coletivos de origem 

ancestral; reconhecimento de novos direitos fundamentais; educação voltada 

para formas de sociabilidade e subjetividade baseadas na reciprocidade cultural. 

Em seu art. 11 a Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia 

reconhece três formas de democracia, estas compõem a democracia 

intercultural, são elas a representativa, a participativa e a comunitária. Todas 

exercidas ao mesmo tempo pela população, com decisões soberanas em seus 

espaços. 
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4.3 Plurinacionalismo x Assistencialismo 

 

Nota-se, tanto no caso da Bolívia quanto do Equador, um possível 

paradoxo entre o estilo de governo e a sua constituição mais recente.  

Os presidentes ao momento da promulgação das novas constituições 

eram os Srs. Rafael Correa e Evo Morales, primeiro integrante dos povos 

originários a ocupar o cargo de presidente da Bolívia, ambos se consideram, 

consenso também entre os analistas e cientistas políticos, governantes de 

esquerda. Eram aliados ao ex-presidente venezuelano Hugo Chávez e ao ex-

presidente cubano Raúl Castro no projeto da ALBA (Aliança Bolivariana para as 

Américas) instituição que oferecia um contraponto à ALCA (Aliança de Livre 

Comércio das Américas), projeto estadunidense que não foi para frente graças à 

recusa do Brasil e consequente falta de interesse dos Estados Unidos após 

mudanças no cenário geopolítico mundial.  

Para além da discussão abordada no tópico em que tratamos da 

constituição venezuelana; em que analisamos que o projeto de Estado 

plurinacionalista não se assemelhava ao projeto de governo bolivarianista da 

Venezuela, que segundo o ex-presidente Hugo Chávez é uma tentativa de 

implantação do socialismo adaptado às realidades do século XXI e às 

características regionais da América Latina, que se mostrava excessivamente 

nacionalista; as políticas públicas dos governos Correa e Morales aparentam 

entrar em conflito com a maior autonomia garantida aos povos indígenas. 

Apesar de fazerem parte da ALBA, esses dois países possuem 

constituições verdadeiramente plurinacionais, garantem autonomia e 

participação das diversas nações que compõem o país, não se apresentando 

como nacionalistas no que se refere à escolha de um padrão como o nacional 

comum. Entretanto, como governos genuinamente esquerdistas, nota-se uma 

maior participação e influência estatal em diversos assuntos do cotidiano além 

de maior inserção na economia, com políticas desenvolvimentistas, estadistas e 

estatizantes. 

O paradoxo está na cobrança desses grupos excluídos por uma maior 

presença do Estado, já que foram deixados de lado por décadas e necessitam 
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de melhoras em serviços básicos como saneamento, fornecimento de energia, 

construção de escolas, hospitais, melhores serviços de transporte e ao mesmo 

tempo requisitarem do Estado que lhes dê mais autonomia para tomar suas 

próprias decisões e escolhas, inclusive com a posse dos recursos naturais e 

econômicos para usar como melhor lhe convir. 

Para fornecer mais serviços é necessário dinheiro, mas ao conceder os 

recursos econômicos e naturais das áreas onde os indígenas habitam para os 

próprios grupos indígenas possuírem, a capacidade de investimento do Estado 

em obras necessárias e políticas assistenciais se torna menor, sendo mais difícil 

atender a estes anseios. 

Uma maior autonomia para gerir os próprios recursos, com menos 

impostos, etc., é uma característica do liberalismo econômico, típico de 

governos de direita.  

Resta então à Bolívia e ao Equador viabilizarem uma forma para atender 

à demanda reprimida destes povos historicamente excluídos por serviços 

públicos de qualidade e ao mesmo tempo consolidarem a autonomia para 

gestão de recursos garantida pelas constituições. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos este trabalho de conclusão de curso com o intuito de analisar 

um fenômeno muito recente: as constituições que apresentam um modelo de 

Estado Plurinacional. Modelo este que quebra paradigmas estabelecidos há 6 

séculos e oferece uma alternativa de concepção de Estado à atualmente vigente 

na maior parte dos países do mundo: O Estado Constitucional Nacional 

Moderno. 

Para isso fizemos uma análise histórica, primordialmente, mas também 

conceitual de expressões que entendemos como necessárias para um completo 

entendimento da matéria. 

Na análise histórica estudamos a construção do Estado Nacional que 

emergiu após o fim do feudalismo europeu. Vimos que se originou junto ao 

capitalismo, ainda na sua versão mercantilista, ligação que os acompanhou até 

os dias atuais, mesmo com as transformações e adaptações de cada um. Levou 

ao absolutismo monárquico ao colocar todo o poder centralizado no rei, 

baseando-se na ideia de direito divino deste.  

Analisamos que o Estado Nacional cresce em volta de uma ideia de união 

da população em torno de algo, neste início, além da língua e dos costumes, as 

populações se reuniram principalmente em torno da religião, por isso era 

necessário que o rei fosse visto como um indivíduo próximo do sagrado. Esta 

união tinha como objetivo principal facilitar a resistência a ameaças externas. 

Com mais população e mais território, os antigos pequenos feudos, agora reino, 

possuíam mais recursos naturais e mais força de trabalho, permitindo um maior 

desenvolvimento econômico e científico. Diversas instituições modernas 

surgiram nesta época como as moedas, os bancos e os exércitos nacionais.  

Temos como dois pioneiros neste momento os países que hoje 

correspondem a Portugal e Espanha, o fato destes países possuírem um inimigo 

externo comum a todos os grupos daquela região, os muçulmanos que 

ocuparam a península ibérica, possibilitou que a existência de um elo claro entre 

eles que os diferenciava do inimigo, a religião católica. Esta formação e 

fortalecimento dos Estados ibéricos possibilitou que fossem formados países 
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poderosos o suficiente para expulsar os muçulmanos daquela região no período 

que ficou conhecido como reconquista. 

Com essa dianteira de poder militar, econômico, científico e financeiro, 

estes dois países saíram na frente dos demais europeus nas conquistas 

coloniais durante a expansão marítima. Este modelo de sucesso foi seguido de 

pronto pelos demais grupamentos europeus, que, junto aos outros dois, o 

espalharam pelo mundo. . 

Seguimos o estudo com a mais relevante transformação deste modelo de 

Estado Nacional, o câmbio para Estado Constitucional Nacional, para alguns 

autores o verdadeiro Estado Moderno, em que pese ter sido construído após a 

Revolução Francesa e Independência dos Estados Unidos da América, 

momentos que marcaram a passagem de era moderna para a era 

contemporânea. 

Com o movimento iluminista, suas características antropocêntricas e sua 

busca por racionalidade e liberdade, afastando-se da religião e da ideia de 

direito divino dos reis, passou-se a limitar o poder do governante através da 

constituição. Foi propagado que o poder do Estado provinha do povo e não mais 

de Deus. O elemento de união entre a população dos países passou a ser a 

ideia de pertencimento a uma nação, a um país e não mais ao rei. Sendo este 

pensamento solidificado no imaginário coletivo do povo pelas elites dominantes, 

inclusive nas colônias. 

Este modelo estatal, para estabelecer a ideia de nacionalidade, 

determinava um padrão a ser seguido, padrão este semelhante ao das elites 

sociais e econômicas. No momento da independência das colônias europeias, 

em especial as americanas, manteve-se este modelo, não existindo, portanto, 

projetos nacionais e sim uma manutenção do poder das elites descendentes dos 

europeus. Manteve-se a exclusão dos povos subalternizados, tais quais os 

indígenas e os afrodescendentes. Tudo isto justificado pela ideia de que 

somente seguindo um padrão único e com todos tentando se adaptar ou se 

moldar às “características do povo pertencente aquela nação” poder-se-ia 

alcançar o desenvolvimento e o progresso e de que as culturas desses outros 

povos nada poderiam acrescentar, já que seriam subdesenvolvidas, primitivas, 

diferente da europeia, científica, superior. 
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Tratamos da crise sofrida pelo Estado Nacional graças à falta de 

representatividade e manutenção de problema derivados de preconceito e 

racismo, hoje em dia, ainda existentes, mas, injustificáveis, inclusive 

cientificamente. Uma garantia de mais direitos não é mais o suficiente, o que se 

busca é a representatividade, a participação nas decisões governamentais para 

além da diminuição de danos derivados da exclusão econômico-social, a 

inclusão destes grupos na matiz da sociedade como iguais e não mais endo que 

se adequar a um padrão 

Discutimos um conceito relevante, o “decolonialismo”. Uma das lutas do 

movimento plurinacionalista é contra a continuação do colonialismo pós-

independência. Ainda que o vínculo jurídico com a metrópole tenha sido 

quebrado, as estruturas de poder estabelecidas pelo colonizador ainda fazem 

parte da organização do Estado. 

A escolha do termo “decolonialismo” visa diferenciar-se do termo 

“descolonialismo”. Este último vem do termo “colonialismo”, refere-se à 

independência política e jurídica em relação ao colonizador europeu, trata-se da 

quebra de vínculo entre colônia e metrópole. O primeiro termo, objeto da nossa 

análise surge do termo “colonialidade”, discute, os espólios do sistema imposto 

pelo europeu dentro da dinâmica dos Estados independentes, manutenção das 

elites socioeconômicas, desigualdade social e falta de representação por parte 

das minorias. Pretende-se justamente ressaltar a continuidade histórica entre os 

tempos da colônia e os pós-coloniais, momento em que os países já haviam se 

tornados independentes.  

Esta falsa representatividade das minorias e os problemas decorrentes 

disto levou a um acumulo de insatisfações e consequentes desejos de mudança. 

Ambicionando não só uma ampliação de direitos e oportunidades, mas, 

principalmente, uma maior participação nas definições dos rumos do Estado. 

Surge neste cenário o novo constitucionalismo ou neoconstitucionalismo sul-

americano que garante maior representatividade, principalmente, dos povos 

originários, os indígenas.  

Realizamos um comparativo entre dois conceitos, extremamente 

necessário para podermos classificar as constituições advindas do 

neoconstitucionalismo sul-americano entre plurinacionais ou não. Definimos o 
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“Multiculturalismo” e a “Interculturalidade”, as características de cada um, 

subdivisões, momento histórico. 

O multiculturalismo foi presença constante nas constituições das décadas 

de 80 e 90, por possuir uma perspectiva inclusiva, mas sem romper com os 

mecanismos vigentes dos Estados Nacionais. É neste momento que é cunhado 

o conceito “diversidade cultural”. Reconhecia-se o diferente e facilitava a sua 

incorporação ao padrão de nacional pré-estabelecido além de garantir direitos 

para estas minorias como direitos indígenas. 

A interculturalidade não trata apenas do reconhecimento, ou tolerância do 

outro, do diferente, mas primordialmente da desconstrução das desigualdades, o 

foco não é incluí-lo no padrão nacional. Em sociedades plurais e complexas 

como as das Américas, a construção de uma sociedade intercultural é 

completamente necessária para que possamos viver em conjunto e 

pacificamente. 

O termo interculturalidade aparece 26 vezes na constituição boliviana de 

2009 e 23 vezes na constituição equatoriana de 2008, percebe-se, portanto, a 

importância da questão para os Estados Plurinacionais. É claro que não basta 

apenas a mera menção no texto para que essa ideia seja assimilada pela 

população, mas ainda assim tem sua importância, a constituição é um guia para 

os objetivos da sociedade, ainda mais se for uma construção conjunta como as 

dos Estados Plurinacionais. 

Esta interculturalidade é vista sob três perspectivas distintas: relacional, 

funcional e crítica.  

A relacional se refere ao intercâmbio de culturas, entre pessoas, saberes, 

valores, práticas e tradições culturais distintas, podendo ocorrer em condições 

de igualdade ou de desigualdade. O grande problema com esta perspectiva é 

que ela oculta os conflitos de dominação, poder e os advindos da colonialidade.  

A funcional procura promover o diálogo, a tolerância e a convivência para 

que exista uma inclusão social do culturalmente diferente. Entretanto, ela não 

faz uma análise crítica das causas dessa assimetria de oportunidades nem da 

desigualdade social e cultural o que acaba mantendo a colonialidade das 
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estruturas sociais racistas e eurocêntricas vigentes. Ela tenta incluir o diferente 

excluído no padrão pré-estabelecido. 

A crítica entende a estrutura de poder e como ela é excludente e 

mantenedora dessa exclusão. Ela identifica o problema colonial-racial e a 

hierarquia advinda dele e a sua relação com o capitalismo. Este tipo de 

interculturalidade ainda está em construção. É um processo difícil porque, mais 

do que apenas reconhecer, descobrir ou tolerar o outro, se trata de propor nas 

estruturas de poder projetos e propostas para reverter essa situação. Busca 

refundar as estruturas sociais, de existência e epistêmicas com outros modos de 

viver, pensar e existir. 

Nota-se portanto a diferença entre o multiculturalismo e os diferentes 

modelos de interculturalidade, garantindo assim importante ferramenta para 

classificar as constituições advindas do neoconstitucionalismo latino. 

Prosseguimos então para a análise e estudo do fenômeno conhecido 

como neoconstitucionalismo ou novo constitucionalismo na América do Sul. 

Fazemos a análise histórica para justificar a emersão deste movimento no 

cenário regional; e apresentamos cinco das constituições frutos deste momento, 

comparando-as e definindo o quão longe foram as mudanças propostas em 

relação ao Estado Constitucional Nacional Moderno. São elas as seguintes: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Constituição Política da 

Colômbia de 1991; Constituição da República Bolivariana da Venezuela de 

1999, Constituição da República do Equador de 2008 e a Constituição do 

Estado Plurinacional da Bolívia de 2009. 

As separamos em dois blocos: as que fazem parte do movimento 

neoconstitucional sul-americano mas não apresentam mudanças relevantes o 

suficiente para apartá-las do modelo de Estado Constitucional Moderno de 

acordo com as leituras de características que fizemos anteriormente, que são as 

do Brasil, Colômbia e Venezuela, esta última apresentando divergências 

doutrinárias sobre fazer parte do primeiro ou segundo grupo, mas, como 

justificado, foi incluída por nós no primeiro grupo; e; as que fazem parte do 

movimento neoconstitucional da América do Sul e são construídas de tal forma 

que quebram os padrões do Estado Nacional e se apresentam como modelo 
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distinto, o modelo de Estado Constitucional Plurinacional, motivadoras do 

presente estudo, são elas as do Equador e da Bolívia. 

A constituição da República Federativa do Brasil e a Constituição Política 

da Colômbia de 1988 e 1991, respectivamente, apresentaram o início de uma 

mudança, garantindo maior representatividade e participação dos indígenas. 

Entretanto, suas atuações ficaram limitadas a temas e políticas públicas 

relacionadas a eles, não garantindo a participação nas definições ou nos rumos 

do país como um todo. Ainda os coloca como grupos fora do padrão de 

nacional, um grupo de diferentes, que, apesar de serem reconhecidos como 

minoria e de que precisam de um auxílio especial, ainda são diferentes. 

Incluímos estas constituições como fazendo parte do constitucionalismo 

multicultural, que, identificando o indígena como diferente, o respeita mas ainda 

tenta incluí-lo no padrão nacional, garantindo todas as facilidades para que eles 

possam fazer isso. 

A Constituição da República Bolivariana da Venezuela está em um meio 

termo entre as duas anteriores e as duas subsequentes no caminho para o 

plurinacionalismo. Se reconhece a existência de um outro, fora do padrão 

anteriormente estabelecido, e garante o seu reconhecimento, amplia seus 

direitos e concede uma maior influência política. Entretanto, o que diferencia 

esta constituição das constituições realmente plurinacionais é o maior foco na 

diferença de classes econômicas. Ela direciona a maior parte das suas atenções 

aos excluídos economicamente. Defende, nas palavras do ex-presidente 

Venezuelano Hugo Chávez, o “socialismo do século XXI”.  

O seu caráter nacionalista, de união dos trabalhadores da nação frente à 

exploração econômica da elite, mostra uma direção distinta às verdadeiras 

constituições plurinacionais, que visam diminuir esse sentimento nacionalista 

excludente e garantir maior autonomia e liberdade aos povos que compõe o 

país, garantindo assim uma maior estabilidade e pacificação social. Outro ponto 

que justifica a não inclusão desta constituição como sendo plurinacionalista, o 

que rendeu uma crítica a artigo publicado pela professora Ceila Sales de 

Almeida da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que defende o contrário, é 

como a própria se denomina “Constituição Bolivariana da Venezuela”. 
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Afirma a professora que a nova Constituição da Venezuela amplia a 

participação popular baseando-se nas ideias de Simón Bolívar, Caudilho que 

comandou as independências dos atuais Panamá, Colômbia, Venezuela, 

Equador, Peru e Bolívia; antigas possessões espanholas que compunham o 

Vice-Reinado da Grã-Colômbia. Afirmação esta que se reforça na modificação 

do nome do Estado ao momento da nova constituição, implantada pelo ex-

presidente Hugo Chávez, que se tornou República Bolivariana da Venezuela. 

 Entretanto, em que pese Bolívar ter defendido a independência destes 

países, a participação popular não foi garantida, até por se tratar “O Libertador” 

de membro da elite econômica, este construiu um Estado nos moldes dos 

demais países latino-americanos, mantendo a exclusão das classes mais 

baixas. O que vai de encontro ao defendido por Almeida. Se o novo Estado 

Venezuelano afirma ter garantido maior participação popular baseando-se nos 

ideais de Bolívar, estes incorrem em um erro histórico. 

Para além disso, a defesa de que a Constituição da República Bolivariana 

da Venezuela, que afirma se basear nas ideias d’O Libertador, seria uma 

constituição plurinacional é paradoxal. O Estado construído por Bolívar também 

se assemelhava à construção do Estado Nacional Moderno dos demais países 

Americanos no que tange ao nacionalismo marcante, tentativa de padronização 

da população e fortalecimento da ideia de um povo, uma nação no imaginário 

coletivo. Simón Bolívar lutou até o fim da sua vida para manter os países da 

Grã-Colômbia unidos sob um só Estado, afirmava que assim eles seriam mais 

fortes para se defender de uma eventual tentativa de reconquista espanhola e 

do imperialismo do Império Brasileiro, objetivo semelhante ao que fez nascer o 

Estado Nacional. 

Após concluir a análise do primeiro grupo de constituições, passamos 

para o motivador deste trabalho, o estudo das constituições dos países do 

segundo grupo, as constituições plurinacionais de Equador e Bolívia, 

constituições estas que apresentam radicais mudanças em relação ao modelo 

de Estado que vigorou em grande parte do mundo nos últimos seiscentos anos. 

Antes de adentrarmos nos casos específicos fizemos um completo estudo das 

características do recém-criado Estado Plurinacional; suas diferenças em 

relação ao modelo anterior, suas propostas e objetivos. 
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O Estado Plurinacional se oferece como uma alternativa ao modelo de 

Estado Nacional vigente na América até então, quebrando diversos dos seus 

paradigmas. 

Neste modelo o Estado não mais seria fincado sobre a ideia de uma 

nação única e unitária e sim como uma confluência de povos, cada qual com 

sua cultura, costumes e ritos. Não existiria mais um padrão de individuo nacional 

e sim um reconhecimento de que o país é formado por indivíduos de origens 

diversas com visões de mundo, de desenvolvimento e de vida, distintos. O 

“outro” fora do padrão comum não seria apenas visto como uma minoria que 

precisa de auxílio e sim como um sujeito com o direito de mudar os rumos do 

país e direcionar seu desenvolvimento. 

O Estado Plurinacional garante a autonomia administrativa e direito à 

jurisdição própria dos povos diversos, ou plurinações, que compõe o país. Estes 

povos não serão mais representados pelo grupo hegemônico. Esta é a 

estratégia das minorias étnicas originárias na luta pela decolonização. Não se 

constitui apenas em um reconhecimento cultural, mas na capacidade para 

deliberar a respeito dos rumos do país e do seu povo, é um movimento que visa 

a igualdade intercultural, combatendo a negação das manifestações populares 

que são incentivadas pelo modelo de Estado Nacional. 

Se oferece como alternativa ao Estado Constitucional Moderno que não 

compreende que as sociedades não são formadas apenas por indivíduos e sim 

por grupos sociais distintos, com diferentes formas de pertencimento, que estão 

inseridos dentro do território controlado pelo Estado.  Em muitos casos, os 

grupos excluídos são maioria populacional, o que agrava ainda mais a situação. 

O Estado plurinacional, que tem como casos práticos o Equador e a 

Bolívia, oferece diversas e até surpreendentes mudanças: Reconhece as 

línguas dos povos originários como oficiais ao lado da língua do colonizador; 

inclui a justiça indígena no sistema jurídico para resolução de conflitos em 

diversos temas, com autonomia e respeito; insere métodos de tratamento de 

saúde típicos dos indígenas de cada região dentro do sistema público de saúde 

como alternativa à medicina tradicional. 
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Este novo modelo visa a estabilização e aumento das ferramentas de um 

poder fiscalizatório dos cidadãos para que aja em todos os poderes estatais e 

instituições públicas. O cidadão seria então empoderado, o que garantiria uma 

maior legitimidade do poder público e uma democracia mais direta e 

participativa. 

Às minorias seria oferecida participação efetiva na estrutura 

governamental, inclusive com garantia de representantes nos poderes estatais, 

através de cotas ou outros meios. 

Após uma análise geral do modelo de Estado Constitucional Plurinacional 

com seus pontos-chave, passamos ao estudo mais próximo de dois casos 

práticos de implantação deste modelo de Estado: A Constituição da República 

do Equador de 2008 e a Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia de 

2009. Entretanto, devido ao fato das constituições analisadas terem entrado em 

vigor mais recentemente, por volta de uma década atrás em relação ao 

momento de feitura deste trabalho de conclusão de curso, os seus efeitos 

práticos em relação às mudanças de mentalidade da população são de leitura 

mais complicada, o que nos limitou à análise do campo teórico e do texto 

constitucional. 

A Constituição da República do Equador de 2008 é, de fato, a primeira 

constituição plurinacional do mundo. Apresenta marcantes diferenças em 

relação às demais constituições estudadas, aproximando-se da constituição 

boliviana, que seguiria seus passos no ano seguinte. Juntas, estas duas 

constituições utilizam-se dos conceitos do plurinacionalismo e, da semente 

plantada pelo neoconstitucionalismo latino-americano, apresentam um novo 

modelo de Estado. 

Em 1990 se torna pública a proposta de Estado Plurinacional, fato que 

gerou muita polêmica, controvérsias e acusações de fragmentação no 

movimento indígena. Em 2007 é convocado plebiscito para decidir sobre uma 

nova constituinte, sendo aprovada a convocação da assembleia. Em 2008, após 

o texto passar por referendo popular, a nova constituição é aprovada, porém, 

com suas contradições e falta de clareza refletindo no governo, na Assembleia 

Constituinte, no movimento indígena e nos ecologistas. Levando a uma 

declaração do presidente Rafael Correa de que a plurinacionalidade era algo 
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perigoso e que o governo “[...] não permitirá que setores radicais defendam seu 

poder particular [...] ao invés do legítimo governo do Estado equatoriano”. 

A nova constituição mantém o espanhol como língua oficial do Estado e 

coloca o quíchua, o shuara e o espanhol em posição de “idiomas oficiais de 

relação intercultural”, com os demais idiomas dos povos originários como oficiais 

nas regiões em que estes habitam. 

Passamos então à análise do outro caso prático de plurinacionalismo, a 

Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, sendo este o modelo que mais 

se aproxima das teorias plurinacionalisas até então, incluindo o termo, inclusive, 

no seu nome. É uma forma aperfeiçoada da constituição do Equador, sua irmã 

mais velha, tendo corrigido erros e acrescentado tópicos relevantes, além, é 

claro, de moldá-la à realidade Boliviana. 

Após plebiscito para convocar uma constituinte ser favorável a uma nova 

constituição e referendo aprovar o texto proposto, em 2009 é promulgada a 

Constituição da República Plurinacional da Bolívia. 

A Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia de 2009 é, junto à 

Constituição Equatoriana de 2008, um dos dois expoentes máximos desse novo 

modelo de Estado. Por ser posterior à do irmão andino, a Constituição Boliviana 

de 2009 aperfeiçoa diversos institutos do sistema plurinacional, apesar de pecar 

em não garantir tanta representatividade aos afrodescendentes, grupo 

igualmente excluído historicamente de participação política oficial ativa. 

O artigo primeiro da Constituição da Bolívia dispõe que o novo Estado se 

configura em um Estado Unitário Social de Direito Plurinacional, comunitário, 

livre, independente, autônomo, soberano, democrático e intercultural, no qual a 

pluralidade cultural, política, jurídica, econômica e linguística se perfazem em 

um instrumento de integração dos diversos povos que compõem país. Dos 411 

novos artigos, 80 são destinados às questões indígenas. 

A constituição boliviana de 2009 se sustenta em uma ideia de que o 

Estado é formado por plurinações ou povos diversos, autônomos e 

interdependentes, com jurisdição própria e autonomia administrativa.  Sua 

tradição. Língua, costume e demais formas de manifestação cultural são 

protegidas no intuito de gerar uma maior unidade no país. O Estado funda-se na 
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pluralidade e no pluralismo político, jurídico, cultural e linguístico. Distanciando-

se muito do modelo que vigorou na Bolívia ate então, um estado excludente, 

apesar de quase 75% da população pertencer a este grupo excluído sócio-

economicamente. 

A Constituição de 2009 em seu art. 5º equipara as 36 línguas indígenas, 

com destaque para o Aimará, etnia do presidente Evo Morales, Quíchua e 

Guarani, à língua espanhola do colonizador como oficiais do país. Uma clara 

evolução em relação à constituição equatoriana que, apesar do destaque, não 

coloca as línguas ameríndias em igualdade jurídica à espanhola. Esta é uma 

mudança simples mas que já garante uma representatividade e aproxima o texto 

constitucional da população. 

A justiça indígena da Bolívia, para Borges, é um projeto amplo, que 

envolve reconhecimento do pluralismo político, pluralismo na gestão do território, 

pluralismo intercultural e o pluralismo na forma de organizar a economia e 

conceber a propriedade. O pluralismo está presente em todos os aspectos da 

dinâmica social da Bolívia, sendo essa a principal mudança trazida pela 

constituição de 2009.  

Aos povos originários é garantido o direito a resolver conflitos de acordo 

com o determinado pela sua tradição, em temas diversos como direitos reais e 

direito de família, sem, como dito anteriormente, ferir a constituição ou os 

princípios dos direitos humanos. Os tribunais indígenas amparam-se, 

ironicamente, em três princípios do direito moderno eurocêntrico: O princípio da 

soberania, o princípio da unidade e o princípio da autonomia. 

Finalizamos o trabalho com uma pequena critica à conciliação deste 

modelo de Estado com a forma de governo assistencialista da Bolívia e do 

Equador. 

Apesar de fazerem parte da ALBA (ALIANÇA BOLIVARIANA PARA AS 

AMÉRICAS), esses dois países possuem constituições verdadeiramente 

plurinacionais, garantem autonomia e participação das diversas nações que 

compõem o país, não se apresentando como nacionalistas no que se refere à 

escolha de um padrão como o nacional comum. Entretanto, como governos 

genuinamente esquerdistas, nota-se uma maior participação e influência estatal 
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em diversos assuntos do cotidiano além de maior inserção na economia, com 

políticas desenvolvimentistas, estadistas e estatizantes. 

O paradoxo está na cobrança desses grupos excluídos por uma maior 

presença do Estado, já que foram deixados de lado por décadas e necessitam 

de melhoras em serviços básicos como saneamento, fornecimento de energia, 

construção de escolas, hospitais, melhores serviços de transporte e ao mesmo 

tempo requisitarem do Estado que lhes dê mais autonomia para tomar suas 

próprias decisões e escolhas, inclusive com a posse dos recursos naturais e 

econômicos para usar como melhor lhe convir. 

Para fornecer mais serviços é necessário dinheiro, mas ao conceder os 

recursos econômicos e naturais das áreas onde os indígenas habitam para os 

próprios grupos indígenas possuírem, a capacidade de investimento do Estado 

em obras necessárias e políticas assistenciais se tornam menor, sendo mais 

difícil atender a estes anseios. 

Uma maior autonomia para gerir os próprios recursos, com menos 

impostos, etc., é uma característica do liberalismo econômico, típico de 

governos de direita.  

Resta então à Bolívia e ao Equador viabilizarem uma forma para atender 

à demanda reprimida destes povos historicamente excluídos por serviços 

públicos de qualidade e ao mesmo tempo consolidarem a autonomia para 

gestão de recursos garantida pelas constituições. 

Ao fim dos nossos estudos entendemos que, em que pese diversos 

países da América terem garantido uma maior visibilidade aos povos indígenas 

originários em suas constituições mais recentes, somente as constituições da 

Bolívia e do Equador oferecem um modelo de Estado diferente de hegemônico 

Estado Constitucional Nacional Moderno. Somente estes dois garantem uma 

efetiva participação política ao mesmo tempo em que respeitam o estilo de vida 

destes grupos. 

Fazem uso de cotas para acesso ao parlamento e possibilitam 

modificações no direito eleitoral de cada região por parte dos indigenas; inclusão 

das línguas dos povos nativos em posição de destaque; aplicam de fato o 

pluralismo jurídico, dando condições para que os indígenas se utilizem da sua 
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própria tradição e escolha seus próprios julgadores para resolver conflitos em 

diversos temas; incluem métodos de ensino e de tratamento tradicionais nos 

serviços públicos de educação e saúde, entre outras novidades. 

O fato de serem ordenamentos recentes impede uma profunda análise da 

eficácia ao longo do tempo, mas já está provada que as mudanças são 

grandiosas e muito marcantes, principalmente para os povos que se tornaram 

estranhos em sua própria terra por mais da metade de um milênio. 
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