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A pesquisa pretende a análise dos textos constitucionais de Equador, Bolívia e 
Venezuela à luz dos conceitos de democracia e seus instrumentos de participação popular.  A 
escolha desses países deve-se ao fato dos atuais governos estarem desafiando o regime 
ultraliberal acreditando na possibilidade de democracia contra-hegêmonica. Os países têm em 
comum as mudanças nos formatos de democracia e as eleições de presidentes que iniciaram 
seus mandatos com mudanças significativas. O objetivo principal é analisar as Constituições 
vigentes verificando se há democracia efetiva. O método utilizado é o analítico-histórico. 
Justifica-se pela importância do acesso da população aos mecanismos de participação popular.  
 
INTRODUÇÃO 
 O Estado ultraliberal apóia a democracia meramente representativa, aquela onde o 
povo delega através do voto, poderes a seus representantes, que tomam todas as decisões. 
Esse modelo democracia é empregado na maioria dos países que atualmente adotam o regime 
ultraliberal (capitalismo), aquele que é considerado universal. Para o ultraliberalismo, a 
democracia e as desigualdades, são compatíveis, mas isso só é possível, pois trata-se de uma 
democracia representativa. Contudo, é inconcebível falar em democracia como designada na 
sua origem grega em que significa o poder do povo, apenas através da representação. Para 
alcançarmos à democracia no seu sentido original é preciso que se agregue o conceito de 
participação, onde o povo participa de forma efetiva, tendo o poder de mudar e não apenas 
delegando seus poderes à representantes. Parece-nos que, Venezuela, Bolívia e Equador estão 
conseguindo alcançar o modelo ideal, através do amplo acesso da população aos mecanismos 
de participação popular, sendo por isso que este estudo se justifica. 
 A novidade, nos três países surge com a eleição dos presidentes Hugo Chávez na 
Venezuela, Evo Morales na Bolívia e Rafael Correa, no Equador. Em todos os países 
incorporou-se ao discurso político a idéia da participação efetiva do povo, o que permite a 
concretização do modelo contra-hegemônico de democracia. Os três países buscam se 
distanciar do modelo imposto pelo ultraliberalismo. O objetivo principal desse artigo é 
analisar as Constituições vigentes na Venezuela, no Equador e na Bolívia, considerando como 
fundamental ponto de análise os mecanismos de participação garantidos àquelas populações 
em suas cartas constitucionais. E como objetivos específicos: verificar se há uma democracia 
efetiva nesses países e analisar os sistemas democráticos e os instrumentos de participação 
popular previstos nas Constituições. 

Dessa forma, o presente estudo trás à baila a discussão acerca do conceito de 
democracia, diferenciando a democracia dita formal da democracia com conteúdo, eis que tal 
apontamento é indispensável para que se possa discutir o tema proposto. Para essa discussão 
usaremos o método analítico-histórico, também conhecido como método das duas pontas, o 
qual busca fazer a análise dentro de uma perspectiva histórica. Deste modo, pretende-se 
determinar o que se entende por democracia real, ou seja, a democracia contra-hegemônica e 
verificar a relevância desse estudo dos processos constituintes desses países. 

 
1 Democracia: modelos hegemônicos e contra-hegemônicos  
1.1 Democracia hegemônica  

O conceito de democracia para que seja entendido traz consigo uma questão: é preciso 
que se faça uma análise minuciosa das concepções acerca da democracia. O discurso em 
nome da democracia é bastante familiar na América Latina, nesse século, e em muitos países 
do mundo. Discursar sobre a democracia tornou-se prática de quase todos os governos 
mundiais que almejam ganhar eleições, mas um mero discurso nada significa. O que se deve 
questionar é se realmente se trata de uma verdadeira democracia o modo com o qual 
representantes governam países que apresentam o regime democrático como sua característica 
principal. Para isso basta uma pergunta: O que é democracia? A concepção convencional ou 
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hegemônica a respeito do sistema democrático diz que a democracia é representativa, ou seja, 
periodicamente o povo deve ser convocado para que através do voto escolha representantes 
que serão seus porta-vozes durante todo o mandato. Essa corrente também é chamada de 
democracia liberal ou burguesa. A democracia burguesa teve sua origem na Revolução 
Industrial (1688), na independência dos Estados Unidos (1776) e na Revolução Francesa 
(1789).  A respeito expõe Ellen Meiksins Wood: 
 

(...) até o último quarto do século XVIII, pelo menos até a redefinição 
americana, o significado predominante de “democracia”, tanto no 
vocabulário de seus defensores quanto nos detratores, era essencialmente o 
significado adotado pelos gregos que inventaram a palavra: governo pelo 
demos, o “povo”, com o significado duplo de status cívico e categoria 
social. Isso explica a difamação generalizada pelas classes dominantes. 
Desde então ela se submeteu a uma transformação que tornou possível a 
seus inimigos de ontem abraçá-la, oferecer a ela as mais altas expressões de 
louvor em seu vocabulário político. A redefinição americana foi decisiva; 
mas não foi o fim do processo, e seria necessário mais de um século para 
completá-lo. Na “democracia representativa”, o governo pelo povo 
continuou a ser o principal critério da democracia, ainda que o governo 
fosse filtrado pela representação controlada pela oligarquia, e povo 
esvaziado de conteúdo social. No século seguinte, o conceito de democracia 
iria se distanciar ainda mais de seu significado antigo e literal.2 

 
A isso se resume essa concepção: a uma formalidade vazia de conteúdo. Essa corrente 

costuma ser ensinada como se fosse a única possibilidade de democracia. Esse conceito 
relaciona democracia com liberalismo, como se só em governos liberais a democracia 
existisse. Esse preceito, que se chamará de democracia hegemônica, vem se dissipando de 
forma perceptível face à globalização e tem como principais defensores: o governo dos 
Estados Unidos da América, a ONU, a União Européia, entre outros. Conforme Gramsci, na 
sociedade existe um grupo que exerce sua dominação através do Estado e da sociedade civil, 
o Estado representando a força e a sociedade civil representando o consenso através dos 
aparelhos privados de hegemonia. Esses aparelhos reproduzem a hegemonia da classe 
dominante como valores de conduta, morais, religiosos, políticos, sociais, etc.3 Nas palavras 
de Gramsci: “Estado é todo o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe 
dirigente não só justifica e mantém seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos 
governados.”4 Dessa forma, os valores da classe hegemônica são vistos como valores da 
própria sociedade, dificultando a dissociação da ideologia da classe hegemônica e o 
verdadeiro conceito de democracia. No tocante a ideologia reflete Marilena Chauí: 
 

A ideologia é um conjunto lógico, sistemático, e coerente de representações 
(idéias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam ou 
prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem 
pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir 
e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer.5   

 
Assim, é estabelecida a manutenção de valores como verdadeiros e supremos, como 

ocorre com a democracia. A corrente hegemônica como demonstra Noberto Bobbio revela a 
                                                        
2 WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São 
Paulo: Boitempo, 2003, p. 194. 
3 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987, p. 254-255. 
4 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987, p. 331. 
5 CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 43. 
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democracia como as regras que definem quem está legitimado a tomar decisões em nome do 
povo e quais os procedimentos que deve adotar.6 Outro teórico dessa corrente Robert Dahl diz 
ser praticamente impossível satisfazer todos os critérios da democracia representativa numa 
unidade política do tamanho de um país, então elaborou o conceito de poliarquia que seria a 
forma empírica em que a democracia representativa pode se apresentar em um país, e assim a 
democracia representativa seria apenas um ideal.7 

No Brasil a maioria dos constitucionalistas são expressamente adeptos a corrente da 
democracia hegemônica, mas na visão de José Afonso da Silva o Estado de Direito surgiu da 
concepção liberal de democracia, sendo a democracia muito mais abrangente abordando a 
realização de valores como igualdade, liberdade e dignidade.8 O autor faz uma crítica à 
democracia representativa que em sua visão representa sim a minoria, a uma elite e não ao 
povo, eis que reflete: “Elitismo, governo de poucos, não é apenas uma posição distinta da 
democracia, governo do povo, mas algo a ela oposto”.9 

Na linha da democracia hegemônica, J. J. Gomes Canotilho expõe que o Estado de 
Direito nasceu do liberalismo que buscava segurança jurídica para impulsionar a economia 
capitalista10, porém afirma que o Estado Constitucional moderno não pode limitar-se apenas a 
um Estado de Direito. Deveria adequar-se a ser um Estado de direito democrático que nas 
suas palavras é “uma ordem de domínio legitimada pelo povo”.11 A democracia para 
Canotilho é meramente formal e o povo não participa de fato, apenas vota de tempos em 
tempos tornando-se assim uma democracia limitada servindo apenas para legitimar a 
oligarquia a governar, eis que reflete: “A segurança da propriedade e dos direitos liberais 
representaria nesse contexto a essência do constitucionalismo. O ‘homem civil’ precederia o 
‘homem político’, o ‘burguês estaria antes do cidadão’.12 Neste mesmo diapasão se encontra 
Joseph Shumpeter, que afirma democracia ser “um sistema institucional, para a tomada de 
decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta 
competitiva pelos votos do eleitor”.13 

Justamente como refere Carlos Estevam Martins, quando a democracia é encarada 
como essência do regime liberal ela perde toda a sua especificidade, no que constata: “Ela 
dissolve-se no interior da expressão ‘liberal-democracia’ e é a tal ponto absorvida pelo termo 
vizinho que, não fosse por sua utilidade para as táticas liberais, poderia ser eliminada sem que 
de sua exclusão resultasse qualquer prejuízo conceitual”.14 Essa é uma tática utilizada que 
mantém a hegemonia, o termo democracia e liberalismo são passados como se tratassem da 
mesma coisa, do mesmo regime, sem delimitação específica do que é cada um. Assim, 
confundem a respeito do que se trata democracia e do que se trata liberalismo. E esclarece 
Wood: 

                                                        
6 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 5º edição. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1992, p. 18. 
7 DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Brasília: UNB, 2001, p. 104-107. 
8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22º Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002, p. 112.  
9 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22º Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002, p. 126. 
10 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7º Edição. Coimbra: Edições 
Almedina, 2003, p. 109-110. 
11 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7º Edição. Coimbra: Edições 
Almedina, 2003, p. 98-99. 
12 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7º Edição. Coimbra: Edições 
Almedina, 2003, p. 99. 
13 SHUMPETER, Alois Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 
1961. p. 328. 
14 MARTINS, Carlos Estevam. Liberalismo: o direito e o avesso. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Vol. 
46, n. 4. Rio de Janeiro,  2003 p. 620. 
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O liberalismo é uma idéia moderna baseada em formas pré-modernas e pré-
capitalistas de poder. Ao mesmo tempo, se os princípios básicos do 
liberalismo são anteriores ao capitalismo, o que torna possível a 
identificação de democracia com liberalismo é o próprio capitalismo. A idéia 
de democracia liberal só se tornou pensável com o surgimento das relações 
sociais capitalistas de propriedade. O capitalismo tornou possível a 
redefinição de democracia e sua redução ao liberalismo. De um lado passou 
a existir uma esfera política separada na qual a condição extra-econômica – 
política, jurídica e militar – não tinha implicações diretas para o poder 
econômico, o poder de apropriação, de exploração e distribuição. Do outro 
lado, passou a existir uma esfera econômica com suas próprias relações de 
poder que não dependiam de privilégio político nem jurídico.15 

 
Neste mesmo sentido assinala Jose Enrique Miguens de forma brilhante: 
 

Para consolidar este situación, promueven en todo el mundo en el ámbito 
político, “regimenes poliárquicos” con “formas consensuales de dominación” 
que permiten el sometimiento y explotación, manteniendo la fachada 
democrática. Caracterizan a estos regímenes: el predominio de grupos de 
poder concentrados en acciones instrumentales, orientadas a adquirir riqueza 
y poder, y gobiernos controlados por unos pocos grupos. Esto lleva a 
desigualdades y exclusiones socioeconômicas que coexisten con libertades 
políticas formales y elecciones periódicas.16 

 
Ou seja, essa redução de democracia ao liberalismo foi uma maneira de manter intacta 

a forma capitalista de exploração. Democracia só pode ser concebida com conteúdo 
econômico e social, a essência da palavra é a participação popular efetiva. É o povo através 
dos mecanismos de participação popular tomando as decisões e governando o país. Sobre a 
democracia com conteúdo expõe Marcos Roitman Rosenmann: 

 
Fazer compatível a democracia com a pobreza e a desigualdade requer ter, 
por parte dos teóricos institucionais, um elevado nível de cinismo e covardia 
intelectual. Seus argumentos tendentes a demonstrar que a democracia é uma 
teoria geral cujo princípio deve abstrair-se de qualquer realidade contingente 
faz possível que seu enunciado se transforme num conjunto de 
procedimentos, normas e regras. É um jogo com uma finalidade específica: 
selecionar e reproduzir a elite política.17 

 
1.2 Democracia contra-hegemônica 

 Em se tratando do conceito de democracia contra-hegemônica, pode-se dizer que se 
refere a uma doutrina que aponta a democracia como um sistema mais interativo, com 
participação popular direta. Há de se ressaltar as palavras de Luiz Cláudio Portinho Dias, que 
afirma que: 

 

                                                        
15 WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São 
Paulo: Boitempo, 2003, p. 201. 
16 MIGUENS, Jose Enrique. Desafio a la politica neoliberal: comunitarismo e democracia em Aristoteles. 1ª 
Edição. Buenos Aires: El Ateneo, 2001, p. 487. 
17 ROSENMANN, Marcos Roitman. Las razones de la democracia. 3º Edição. Madri: Editorial Sequitur, 2003, 
p. 55. 
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A democracia, por outro lado, quer significar a efetiva participação do povo 
nas decisões e destinos do Estado, seja através da formação das instituições 
representativas, seja através do controle da atividade estatal. Em síntese, 
traduz-se na idéia de que o povo é o verdadeiro titular do poder, mesmo que 
este seja exercido através de representantes eleitos. Nela os representantes 
devem se submeter à vontade popular, bem como à fiscalização de sua 
atividade; o povo deve viver numa sociedade livre, justa e igualitária.18 

 
Seguindo um mesmo norte, José Nun leciona que: 
 

(...) o que é quase impossível é uma consolidação de longo prazo de uma 
democracia representativa digna de seu nome se não se expande a 
participação, isto é, se não se estimula uma ampla deliberação entre iguais 
sobre o melhor uso dos recursos da sociedade; do tipo de modernização que se 
prefere, de quais as necessidades prioritárias e os modos de satisfazê-las; de 
como devem ser definidos o público e o privado; do “mix” mais conveniente 
entre as pautas de centralização e de descentralização na tomada de decisões, 
etc.19 

 
A principal diferença entre as duas correntes democráticas reside principalmente na 

participação cidadã. Enquanto os hegemônicos acreditam ser a democracia um instrumento 
meramente regulatório, os contra-hegemônicos defendem tal instituto como uma ferramenta 
de participação popular. Kelsen, apesar de seguir a corrente hegemônica da democracia, 
admite que um sistema democrático não compactua com um sistema liberal: 

 
(...) a democracia liberal ou moderna é apenas um tipo especial de 
democracia. É importante ter consciência de que o princípio da democracia e 
o do liberalismo não são idênticos, de que existe até certo antagonismo entre 
eles. Pois, de acordo com o princípio da democracia, o poder do povo é 
irrestrito, ou, como formula a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e 
do Cidadão: “O princípio da soberania reside essencialmente na nação.” É 
essa a idéia de soberania do povo. O liberalismo, porém, implica a restrição 
do poder governamental, seja qual for a forma que o governo possa assumir. 
Também implica a restrição do poder democrático.20 
 

Enfim, uma democracia contra-hegemônica utiliza-se dos principais legados deixados 
pelo Sistema Democrático adotado na Grécia Antiga, onde não existia “o conceito de Estado 
como algo distinto da comunidade de cidadãos.”21 Assim, a participação cidadã acabou por se 
firmar como o principal ícone da democracia contra-hegemônica, enquanto a representação 
resume os anseios da corrente adversa. Dessa forma é possível se entender as palavras do 
hegemônico Norbert Bobbio ao afirmar que “nada ameaça mais matar a democracia que o 
excesso de democracia.” 22 Afinal, para um opositor à participação cidadã, a democracia 
arraigada nos padrões da Grécia Antiga, desprovida de qualquer preceito liberal, realmente 
pode parecer excessiva.    

                                                        
18 DIAS, Luiz Cláudio Portinho. A democracia participativa brasileira. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=61>. Acesso em 09/02/2009. 
19 NUN, Jose. A democracia e a modernização trinta anos depois. Lua Nova Revista de Cultura e Política, n. 
27. São Paulo, 1992, p. 53-54. 
20 KELSEN, Hans. A democracia. 1ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.143. 
21 WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. 1ª 
Edição. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 193. 
22 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 7ª Edição. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 26 
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1.3 Participação cidadã e participação política 

A participação cidadã, como se pôde depreender é a principal idéia defendida pelos 
democratas contra-hegemônicos. Conviver e participar são características naturais do homem 
e, por isso, figuram como peças essenciais à sociedade. Segundo Juan Diaz Bordenave, “a 
participação facilita o crescimento da consciência crítica da população, fortalece seu poder de 
reivindicação e a prepara para adquirir mais poder na sociedade” 23 e, além disso, “garante o 
controle das autoridades por parte do povo, visto que as lideranças centralizadas podem ser 
levadas facilmente à corrupção e à malversação de fundos. Quando a população participa da 
fiscalização dos serviços públicos, estes tendem a melhorar em qualidade e oportunidade.” 24.  
 Enfim, para uma administração de qualidade, que corresponda aos anseios sociais da 
maioria é preciso haver o instituto da participação social, garantindo dessa forma um 
equilíbrio inexistente em governos estritamente representativos.  A proporcionalidade criada 
pelas decisões coletivas é uma tarefa que dificilmente um governante ou partido político 
conseguirá lograr êxito. Para Bordenave: 
 

A participação disseminada em associações e entidades equilibraria a 
tendência para a ruptura contida na participação se canalizada 
exclusivamente através dos partidos políticos. Além disto, na medida em 
que expressa interesses reais e mais próximos e visíveis por cada um, 
ajudaria a conter a tendência inata para o despotismo supostamente contido 
em toda democracia, já que ela sempre contempla os interesses das maiorias 
e submete as minorias.25 

 
Afinal, a natureza do homem, como um ser de coletividade que é, ensina que a 

participação possui duas bases que se complementam, quais sejam: “uma base afetiva – 
participamos porque sentimos prazer em fazer coisas com outros – e uma base instrumental – 
participamos porque fazer coisas com outros é mais eficaz e eficiente que fazê-las 
sozinhos.”26 

 
1.4 Mecanismos constitucionais de participação política 

Assim como a participação é indispensável para a vida humana, ela também se mostra 
essencial à administração social. Afinal, um Estado é, antes de mais nada, a sua sociedade. 
 A participação popular na gestão pública é essencial ao equilíbrio social, uma vez que 
é o único meio pelo qual, várias opiniões conseguem se coadunar seguindo por um caminho, 
de certa forma, impessoal. Esse poder de se auto gerir em assuntos que tratem de interesse 
comum e coletivo é entendido como participação política. Dalmo de Abreu Dallari assim 
leciona: 
 

Participação real é aquela que influi de algum modo nas decisões políticas 
fundamentais. Isso não quer dizer que a participação política só é real 
quando leva imediatamente à obtenção de todo resultado desejado. Os 
interesses particulares dos indivíduos e dos grupos participantes podem ser 
conflitantes, como também podem ser divergentes as concepções do bem 
comum. Isso obriga as atitudes de conciliação e muitas vezes só permite 
avanços gradativos no sentido de algum objetivo político.27 

                                                        
23 BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é participação? 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 12. 
24 BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é participação? 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 13. 
25 BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é participação? 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 14 
26 BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é participação? 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 16. 
27 DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 92 
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Então, é a partir destes mecanismos de participação política popular, que constam nas 

Constituições, que são dissociados os países com democracia meramente formal ou aqueles 
que possuem uma democracia material ou com conteúdo. Também denominadas 
respectivamente de democracia representativa e democracia participativa. Quanto mais 
democracia participativa ou material, mais existe a participação efetiva do povo na tomada de 
decisões. Nas três Constituições em análise da América Latina se encontram os quatro 
mecanismos de participação popular: referendo, consulta popular, cabildo abierto ou cabildo 
popular e revocatoria del mandato. 

O sufrágio universal é reconhecido sendo um dever e um direito, que todos os 
cidadãos possuem.28 Em alguns lugares o voto é facultativo e em outros é obrigatório. O 
sufrágio é o direito, e o voto representa o instrumento para a concretização do mesmo.29 O 
voto é secreto, direto e tem valor igual. Na democracia formal esse é o único mecanismo de 
participação concreta, ou seja, poder votar é a máxima da democracia liberal. Já na 
democracia participativa é apenas um dos mecanismos de participação popular utilizados. 

O plebiscito é convocado pelo Presidente da República quando este crê conveniente 
em virtude de uma decisão que tenha que tomar, e decide saber o que o povo quer que seja 
feito a respeito.30 O tema que aborda é normativo ou político. O referendo é a convocação do 
povo para que aprove ou não um projeto de lei, ou revoguem ou não uma lei vigente.31 O 
referendo pode ser nacional, estadual ou municipal, dependendo da localidade em que seja 
convocado.32  

A iniciativa popular gera para o Poder Público a obrigação de debater o projeto, sem 
que tenha que ser aprovado como apresentado, pois pode ser modificado e inclusive negado 
em sua totalidade.33 Assim entende Denise Auad: 

 
(...) enseja ao povo a oportunidade de apresentar ao Poder Legislativo um 
projeto normativo de interesse coletivo, o qual, após discussão parlamentar 
e respeitados os requisitos do processo legislativo, pode se transformar em 
lei. É um instituto que, quando bem estruturado, dá força de voz à soberania 
popular.34 

 
A consulta popular é um mecanismo de participação popular em que o povo é 

convocado para que decidam a respeito de um assunto de vital importância. Essa consulta 
pode ser nacional, estadual ou municipal. No caso de ser uma consulta de abrangência 
nacional o Presidente da República com o aval do Congresso e aprovação dos Ministérios é o 

                                                        
28 FACULDAD DE DERECHO. Universidad de Antioquia. Formación ciudadana y constitucional. 
Disponível em: http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/sufragio_universal.html. Acesso em 
09/08/2009. 
29 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22º Edição. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 348. 
30 BIBLIOTECA LUIS ANGEL DE ARANGO. Guía temática de política. Disponível em: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli43.html. Acesso em 09/08/2009. 
31 FACULDAD DE DERECHO. Universidad de Antioquia. Formación ciudadana y constitucional. 
Disponível em: http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/referendo.html. Acesso em 09/08/2009. 
32 FACULDAD DE DERECHO. Universidad de Antioquia. Formación ciudadana y constitucional. 
Disponível em: http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/referendo.html. Acesso em 09/08/2009. 
33 FACULDAD DE DERECHO. Universidad de Antioquia. Formación ciudadana y constitucional. 
Disponível em: http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/iniciativa_popular.html. Acesso em 
09/08/2009. 
34 AUAD, Denise. Mecanismos de participação popular no Brasil: plebiscito, referendo e iniciativa 
popular. Disponível em: www.unibero.edu.br/download/.../DIR_PROF%20DENISE_OK.pdf. Acesso em 
09/08/2009, p. 12. 
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encarregado de consultar o povo no tocante a um assunto que seja importante a toda a nação.35 
Quando for estadual o encarregado é o governador e no caso de ser municipal é o prefeito. Na 
Constituição brasileira não se contempla essa forma de participação popular, trazendo assim 
uma limitação para a democracia participativa. 

O cabildo abierto ou cabildo popular se dá em municípios, localidades e comunidades. 
A administração local deve analisar propostas da comunidade em sessões em que 
compareçam representantes do povo local. Devem ao menos realizar duas sessões analisando 
propostas da comunidade. Para que o cabildo abierto seja realizado um número de eleitores da 
localidade devem apresentar a proposta para a administração, o número de eleitores varia 
conforme a Constituição, na Colômbia seria o equivalente à 5% dos eleitores.36  

A revocatoria del mandato, conhecido no Brasil como recall é um mecanismo de 
participação popular que dá direito aos cidadãos de revogarem o mandato que conferiram a 
um político, no caso da Constituição da Colômbia a revogação pode ser dar com o mandato 
do governador ou do prefeito.37 Nos Estados Unidos esse mecanismo é chamado de recall e 
da mesma forma confere aos cidadãos o poder de revogarem o mandato do político que 
estiverem insatisfeitos. Procede-se então a uma consulta com os eleitores sendo necessária 
uma porcentagem determinada para que o mandato seja revogado, conferindo ao político o 
direito à ampla defesa.38   
 
 
2. Rápida comparação entre o período histórico que antecedeu a elaboração das 
constituições da Bolívia, do Equador e da Venezuela.  

Ao fazer um resgate histórico do período que antecedeu a elaboração das constituições 
dos países da Bolívia (1994), do Equador (1998) e da Venezuela (1999), determinando como 
marco inicial o período posterior aos anos 60, palco de golpes militares em quase todo o 
território da América Latina, não passa despercebida a existência de acontecimentos políticos 
semelhantes, que influenciaram na elaboração das cartas constitucionais como nós as 
conhecemos na atualidade. 

Os três Estados referidos passaram ao longo deste período por inúmeras crises em seus 
governos, abatidos pela crise do petróleo e pela influência capitalista externa, sofrendo fortes 
pressões das grandes potências econômicas, o que desencadeou a insurgência de movimentos 
esquerdistas, marcados pela participação popular. 

Fatos como a fuga forçada do presidente Mahuad, no Equador, em 2000, após a 
declaração de oficiais militares graduados de apoio às manifestações populares de grupos 
indígenas, ocorrências como as tentativas de golpes na Venezuela, liderados pelo então oficial 
Hugo Cháves Frías, em 1992, ou, ainda, a desistência do governo Boliviano de privatizar o 
sistema de fornecimento de água municipal, face às revoltas populares, no ano de 2000, 
demonstram a insatisfação e a insurgência dos movimentos de cunho social existentes naquele 
período. Ademais, os fatos narrados acima coadunam com os governos esquerdistas 
estabelecidos nesses países, culminando com a eleição de Evo Morales (na Bolívia), que 
obteve a vitória esmagadora naquelas eleições, atingindo 54% dos votos; com a posse de 
                                                        
35 BIBLIOTECA LUIS ANGEL DE ARANGO. Guía temática de política. Disponível em: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli45.htm. Acesso em 09/08/2009. 
36 BIBLIOTECA LUIS ANGEL DE ARANGO. Guía temática de política. Disponível em: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli46.htm. Acesso em 09/08/2009. 
37 FACULDAD DE DERECHO. Universidad de Antioquia. Formación ciudadana y constitucional. 
Disponível em: http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/revocatoria_mandato.html. Acesso em 
09/08/2009. 
38 AUAD, Denise. Mecanismos de participação popular no Brasil: plebiscito, referendo e iniciativa 
popular. Disponível em: www.unibero.edu.br/download/.../DIR_PROF%20DENISE_OK.pdf. Acesso em 
09/08/2009, p. 13. 
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Hugo Cháves, em 1999, que teve como características marcantes como a reforma do poder 
legislativo, a moralização da administração pública e a redistribuição da renda nacional, e, por 
fim, no Equador, com a eleição de Rafael Vicente Correa Delgado, o qual se caracteriza pelo 
amplo apoio aos partidos de esquerda e aos movimentos sindicalistas e indígenas. 

Assim, considerando o exposto, é inegável a semelhança histórica recente no quadro 
político-social destes Estados, o que desencadeia a reciprocidade de seus textos 
constitucionais, como se pretende averiguar posteriormente. 
 
3 Venezuela 
3.1 História política recente 

A Venezuela vive um período ditatorial de 1950 até 1958, considerada uma ditadura 
autoritária e personalista, que silenciou os movimentos de oposição proibindo que os 
principais partidos políticos tanto de direita como de esquerda se manifestassem, censurou a 
rádio e a televisão e durante seu governo um grande número de cidadãos opositores a ditadura 
foram perseguidos, torturados, assassinados e enviados ao exílio. Em 1958 é restabelecida a 
democracia representiva, porém são 40 anos de corrupção onde se alternam no governo dois 
partidos, o social-democrata e o democrata-cristiano. Os presidentes desta época são: 
Wolfgang Larrazábal (1958-1959), Edgar Sanabria (1959), Rómulo Betancourt (1959-1964), 
Raúl Leoni (1964-1969), Rafael Caldera (1969-1974), Carlos Andrés Pérez (1974-1979), Luis 
Herrera Campins (1979-1984), Jaime Lusinchi (1984-1989), Carlos Andrés Pérez (1989-
1993), Octavio Lepage (1993), Ramón José Velásquez (1993-1994) y Rafael Caldera (1994-
1999).39 

Esses anos estiveram marcados por uma democracia essencialmente hegemônica, 
voltada principalmente para os propósitos do ultraliberalismo, no qual os interesses dos 
cidadãos não foram priorizados e as necessidades mais básicas, como saúde e educação foram 
ignoradas para que fossem implantados programas ultraliberais que dessem atenção aos 
interesses das oligarquias e dos grandes empresários nacionais e internacionais com interesse 
principalmente no petróleo venezuelano. Esse período de grande insatisfação popular com a 
democracia formal empregada na Venezuela culminou no levantamento popular de 27 e 28 de 
fevereiro de 1989, nas ações militares de 4 de fevereiro e 27 de novembro de 1992 e na 
eleição de Hugo Rafael Chávez em 6 de dezembro de 1998. As ações militares de 1992 são 
relevantes para esse estudo, pois tiveram enorme  influência do atual presidente Hugo Chávez, 
conhecido como Comandante, um ex-coronel pára-quedista com altíssimos níveis de 
popularidade e um apoio imenso na venezuela. Em 4 de fevereiro de 1992, o então coronel 
Hugo Chávez comanda uma invasão ao Museo Histórico de La Planície, uma tentativa de 
Golpe Militar, que em doze horas estava fracassado. Chávez se rendeu e assumiu a 
responsabilidade pelo movimento na condição que pudesse se dirigir ao povo pela televisão. 
Por esse ato cumpriu dois anos de prisão. Gabriel Garcia Marques, afima que muitos 
acreditam que “el discurso de la derrota fue el primero de la campaña electoral que lo llevó a 
la presidência de la República menos de nueve años después”.40 

O atual presidente da Venezuela Hugo Chávez obteve resultados surpreendentes na 
eleição que o levou a presidência em 6 de dezembro de 1998, foi eleito com 57% dos votos. E 
declarou que se trata “de una victoria de todos aquelles que, em América Latina, construyen 

                                                        
39MINISTERIO DEL PODER POPULAR. História. Disponível em: 
http://www.presidencia.gob.ve/venezuela_datos_o.html.  Acesso 09/08/2009. 
40 MÁRQUEZ, Gabriel Garcia. El Enigma Chávez. In: El fenômeno Hugo Chavez La Revolución 
Venezolana. Seleción de artículos de Le Monde Diplomatique, Santiago, Editorial Aún Creemos em los Sueños, 
2007, p. 8. 
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alternativas al neoliberalismo”.41 Seu primeiro mandato foi caracterizado pela convocação da 
Assembléia Constituinte que resultou na aprovação da atual Constituição. Em 2001 Chávez 
deu os primeiros passos em direção a uma política mais radical, principalmente em relação ao 
petróleo e à reforma agrária e isso foi o suficiente para que surgisse uma oposição feroz ao 
seu governo. E essa oposição, composta em 2002 intentou golpe contra o governo Chavista, 
que só sobreviveu a isso graças a mobilização popular que o exigiu de volta ao poder. 
Maurice Lemoine expõe sobre esse fato: 

 
El 11 de abril de 2002, una coalición constituída por la organización patronal 
Fedecámaras, la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela 
(CTV), la iglesia y los medios de comunicación, más algunos altos militares 
disidentes, intento en Venezuela un golpe de Estado, que fracasó en menos de 
48 horas. El detonante fue la designación por el presidente Hugo Chávez de 
una nueva dirección para la empresa petrolera del Estado y un enfrentamiento 
en Caracas entre sus partidários y la oposición. El Presidente se reafirmo en el 
apoyo del ejército y de una mayoría de la población, no organizada 
partidariamente, que pertenece a los sectores más desposeídos de la 
sociedad.42 

 
Chávez se rendeu a oposição sem resistência para evitar um maior número de mortos e 

feridos, mas não renunciou. No dia 13 de abril milhares de cidadãos ocuparam as praças de 
todo o país pedindo o retorno de Chávez. Naquela madrugada o presidente em exercício 
voltou a exercer suas funções. E com o entendimento que só se manteve no poder pela 
mobilização popular, isso gera uma série de políticas públicas para a melhoria da qualidade de 
vida das classes populares no país, com destaque para um enorme investimento em saúde 
(Missão Barria Adentro) e educação (Missões Ribas, Robinson e Sucre). O que resultaram 
segundo a Revista Carta Capital em resultados impressionantes: no ensino médio, por 
exemplo, a taxa de escolaridade passou de 21,2%, em 1998, a 33,3%, em 2006.43 Com a 
expansão das Missões que passaram a cuidar de todas as áreas fundamentais a subsistência do 
cidadão venezuelano a popularidade de Chavéz cresce significativamente. Em 10 anos de 
governo, a taxa de pobreza caiu de 44% para 28% da população, e a população entende isso 
como um dever do Estado e não um presente do governo Chavéz como denuncia a oposição. 
Após o sucesso das Missões, são criados os Conselhos Comunais em abril de 2006, os quais 
reúnem entre 200 a 400 famílias, com o propósito de fazer cada comunidade escolher as suas 
prioridades para o futuro, pois entende-se que ninguém melhor do que o povo para conhecer 
suas necessidades. Os conselhos comunais são aprovados por 63% da população, segundo o 
instituto Datanalisis.44 Em 2009, pela segunda vez o governo de Hugo Chavéz propôs uma 
mudança na Constituição da Venezuela, mas dessa vez obteve sucesso na sua proposta que em 
2007 não conseguiu ser aprovada. Com 54,9% dos votos a favor, foi aprovado por referendo à 
reeleição indefinida para todos os cargos eletivos.45 

                                                        
41 DUPRET, Paul-Émile. Fiesta democrática em Venezuela. In: El fenômeno Hugo Chavez La Revolución 
Venezolana. Seleción de artículos de Lê Monde Diplomatique, Santiago, Editorial Aún Creemos em los Sueños, 
2007, p. 21 
42 LEMOINE, Maurice. Golpe de Estado abortado em Caracas. In: El fenômeno Hugo Chavez La Revolución 
Venezolana. Seleción de artículos de Le Monde Diplomatique. Santiago, Editorial Aún Creemos em los Sueños, 
2007, p. 45 
43 OUALALOU, Lamia. Uma década de Chávez. In: Revista Carta Capital, 26 de novembro de 2008, São Paulo, 
Edição 523, p. 12 
44 Instituto Datanalisis. Disponíl em: http://www.datanalisis.com/website/site/p_contenido.asp. Consulta dia 09 
de agosto de 2009.  
45 COSTA, Antonio Luiz M. C. A revolução sou eu. In: Revista Carta Capital, 25 de fevereiro de 2009, São 
Paulo, Edição 534, p. 34 
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3.2 Caracterização do Estado Venezuelano 

O Estado Venezuelano é dividido em 23 estados, 1 Distrito Capital, 311 territórios 
federais (ilhas, cais e ilhotas) e tem como distrito capital Caracas. O país tem como unidade 
monetária o Bolívar Fuerte e o idioma oficial é o castellano (art. 9º). No país ainda se falam 
31 línguas indígenas, entre elas o añú, baniva, baré, ye’kuana, yanomami, barí, entro otras. A 
população estimada é de 26.127.351 de habitantes (estimativa de 2004).46 

O país tem como principais atividades econômicas a agricultura, a pesca, a mineração, 
a avicultura e a exploração da indústria petroleira. A República Bolivariana de Venezuela já 
no início de sua Carta Magna, em seu artigo 2º fala sobre a forma do Estado da Venezuela: 

 
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la 
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la 
responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos 
humanos, la ética y el pluralismo político. 
 

E no seu artigo 6º expressa que o governo da Venezuela será “siempre democrático, 
participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos 
revocables”. 

 
3.3 Processo constituinte 

O processo constituinte na Venezuela ocorreu de forma rápida, pois não foi fruto de 
um projeto político, resultou da vitória de Hugo Chávez, que após se eleger num ato que ficou 
conhecido com a “refundação da pátria” convocou uma Assembléia Constituinte em 25 de 
julho de 1999 com o objetivo principal de discutir questões essenciais ao povo venezuelano 
num amplo processo participativo, que culminou na aprovação da nova Constituição mediante 
Referendo no dia 15 de dezembro 1999.47 

A nova Carta inovou em diversos aspectos, pois garante a liberdade econômica (artigo 
112), a propriedade privada (artigo 115), responsabiliza o Estado pelas políticas comerciais e 
pela defesa das indústrias nacionais (artigo 301), reserva ao Estado a atividade petroleira e 
outras de caráter estratégico (artigo 302), atribui ao Estado o papel de dirigir e desenvolver 
uma agricultura sustentável e a segurança alimentar (artigo 305) e garante direitos 
econômicos e sociais, como a saúde, a educação e a segurança social (artigos 76, 83, 84 e 85). 
E também se mostrou abrangente no que tange aos direitos humanos, pois além de escolher 
como idioma oficial o castelhano (artigo 9º), preocupa-se com os povos indígenas nos artigos 
119, 120, 122, 123, 124 e 125. Como principal mudança apresenta várias formas de 
participação popular em um regime que consegue combinar formas tradicionais de 
democracia hegemônica, modelo já esgotado, e de democracia contra-hegemônica. 

 
3.4 Mecanismos de participação popular 

A principal mudança da atual Constituição Venezuelana em relação as anteriores diz 
respeito às várias formas de participação popular que são nela definidas, conseguindo alcançar 
um regime político que mescla formas tradicionais da democracia representativa 
implementada pelo modelo ultraliberal, como a separação dos poderes e a eleição de 

                                                        
46MINISTERIO DEL PODER POPULAR. Disponível em: 
http://www.presidencia.gob.ve/venezuela_datos_o.html. Acesso 09/08/2009. 
47 DUPRET, Paul-Émile. Fiesta democrática em Venezuela. In: El fenômeno Hugo Chávez La Revolución 
Venezolana. Seleción de artículos de Le Monde Diplomatique, Santiago, Editorial Aún Creemos em los Sueños, 
2007, p. 21. 
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autoridades executivas e legislativas nos níveis municipais, estaduais e nacionais, com formas 
de democracia direta, descrita na Constituição como uma democracia “participativa e 
protagônica”48 A Carta Magna venezuelana separa o Capítulo IV para tratar dos direitos 
políticos (Primeira parte) e do referendo popular (Segunda parte), e no artigo 62 diz que:  

 
todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la 
formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario 
para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto 
individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad 
facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. 
 

 No artigo 63, mantêm a forma de democracia anteriormente adotada na Venezuela, a 
democracia hegemônica, representativa, positivada através de sufrágio que será exercido com 
“votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la 
personalización del sufragio y la representación proporcional”. 

 Outra inovação é o controle social, apresentado no artigo 66, que possibilita ao 
cidadão fiscalizar as atividades estatais através da necessidade que: “sus representantes rindan 
cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa 
presentado”. Como forma de participação popular direta, apresenta no artigo 70:  

 
Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 
soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la 
consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, 
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, 
entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención 
ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas 
incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa 
comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua 
cooperación y la solidaridad. 
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los 
medios de participación previstos en este artículo. 

  
Quanto a segunda parte do Capítulo IV, que se refere ao Referendo a Constituição 

pontua o artigo 71: 
 

Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a 
referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la 
República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, 
aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un 
número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en 
el Registro Civil y Electoral. 
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las matérias de 
especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le 
corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, o al Consejo 
Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al 
Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un 

                                                        
48 Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Disponível em: http://www.constitucion.ve/. 
Acesso 09/08/2009. 
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número no menor del diez por ciento del total de inscritos e inscritas en la 
circunscripción correspondiente, que lo soliciten. 

 
Complementa no artigo 73 que “aquellos proyectos de ley en discusión por la 

Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las 
integrantes de la Asamblea”, serão submetidos a referendo popular. E inova no artigo 72 
quando afirma que todos os cargos de eleição popular são revogáveis, com a condição que 
tenha sido cumprido metade do mandato ao qual foi eleito. 

  
4 Bolívia 
4.1 História política recente 

No ano de 1971, iniciou-se na Bolívia, durante o governo de Hugo Bánzer Suárez uma 
ditadura que permaneceu até 1985, quando Victor Paz Estessoro se reelegeu (em 1951 ele foi 
eleito, mas impedido pelos militares de assumir o governo). Uma tentativa frustrada de golpe 
contra Bánzer, em novembro de 1974, levou Paz Estessoro a suspender as eleições por tempo 
indeterminado e a banir sindicatos e partidos políticos. 

O general Bánzer, após quase sete anos ininterruptos de governo (1971 a 1978), 
inaugurou o processo de abertura política que resultou em três eleições malogradas entre 1978 
e 1980 e em dois dos golpes militares mais sangrentos da história boliviana do último século. 
Até outubro de 1982, data em que foi restaurada a democracia, o país atravessou uma 
traumática experiência de golpes, conspirações e contragolpes que o levaram à beira de uma 
guerra civil.49 As eleições de 1985 trazem de volta Paz Estenssoro, que enfrenta os sindicatos 
e manda prender seus dirigentes após uma greve geral contra um pacote econômico recessivo. 
O plano imposto pelo FMI derruba a inflação, que chegara a 24.000% anuais. No ano de 
1986, após a realização da Marcha pela Vida50, se iniciou um processo de reformulação no 
cenário das forças locais, havendo, por parte das classes populares, uma clara insatisfação 
com as políticas ultraliberais aplicadas a economia boliviana, em especial ao longo da década 
de 1990, quando se observa a ascensão dos movimentos sociais baseados em “novas 
identidades”, como a indígena, se diferenciando das políticas tradicionais que eram 
caracterizadas pela divisão de classes. 

Nesse crescimento dos movimentos sociais, Evo Morales se tornou peça importante e 
em 1994 recebeu o titulo de “O Homem do Ano”. Nesta mesma época surge a Lei de 
Participação Popular (LPP), que entre outras funções, reconheceu as formas de governos 
locais calcados nas comunidades indígenas.51 Deste modo, Sánchez de Lozada acreditava que 
a Bolívia estava passando de uma democracia de voto, ou seja, representativa, para uma 
democracia social, étnica, cultural e econômica, isto é, uma democracia direta.52  

Esther Del Campo explica as funções da LLP: 
 
La LPP transfirió a los gobiernos municipales toda la infraestructura física 
de educación, salud, deportes, microrriego y caminos vecinales, para su 
administración, mantenimiento y renovación. Se estabeleció una modalidad 
de distribuición de recursos fiscales por coparticipación tributaria (se pasó 

                                                        
49 QUINTANA, Juan Ramón. Cultura estratégica, democracia e forças armadas. Revista Democracia e 
Forças Armadas no Cone Sul. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2000, p. 53.  
50 Medida que consistia em uma caminhada dos trabalhadores até a capital La Paz, cuja finalidade era reivindicar 
ao Presidente o não fechamento das minas. 
51 DELGADO, Ana Carolina e LEMGRUBER, Silvia. Os movimentos indígenas e suas implicações para o 
processo político na Bolívia e no Peru. Observador On-line. Vol. 1, n. 4, jun. 2006. Instituto Universitário de 
Pesquisa do Rio de Janeiro. Observatório Político Sul-Americano. 
52  CLAROS, Claudia Peña. Ser cruceño en tiempos de Evo. In: Ser cruceño en tiempos de Evo. Seleción de 
artículos de Le Monde Diplomatique, Santiago: Editorial Aún Creemos en los Sueños, 2008, p. 16 e 17. 
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del 10 al 20 por ciento de las recaudaciones anuales de los impuestos 
nacionales) para los municipios a través del principio de la distribuición 
igualitaria por habitante y con un mecanismo automático y proporcional de 
transferencia. Los ingresos municipales quedaron constituidos por el 
impuesto a la renta presunta de proprietarios de bienes (impuestos a la 
propiedad rural, a los inmuebles urbanos y sobre vehículos automotores, 
motonaves y aeronaves), las patentes y los impuestos estabelecidos por los 
municipios dentro de su ordenanza municipal. Por último, se estabeleció la 
planificación participativa para la formulación de los planes de desarrollo 
municipal y de los planes operativos anuales. En suma, podríamos decir que 
el processo de municipalización se completó: se transfirieron competencias, 
propiedades, recursos, responsabilidades y mecanismos de control político.53 

 
Em 1997 Morales é eleito deputado. Em 2002 perde por apenas 2% dos votos a 

presidência para Sánchez de Lozada, do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR). 
Mas a atuação de Evo Morales frente aos protestos que sucederam ao longo dos anos, levou o 
líder do Movimento ao Socialismo (MAS) à presidência em 2005.O respaldo popular 
alcançado por Evo Morales e pelo MAS, aponta para a crise do modelo político seguido pelos 
antigos partidos bolivianos (Movimento de Esquerda Revolucionária – MIR , o MNR, e pela 
Ação Democrática Nacional – ADN), surgindo uma possibilidade para o movimento indígena 
por meio de Morales e do MAS de alcançar o poder. Pela primeira vez na história boliviana 
um indígena assume a presidência do país. Sobre o impacto que a vitória de Evo Morales 
representou para a os partidos de direita, Pablo Stefanoni diz que:  
 

El resultado obtenido por el MAS no solamente representó un duro golpe 
para una derecha que se postulaba como un muro de contención a la 
emergência indígena-popular, sino para un conglomerado de poderosos 
medios de comunicación que jugaron sus fichas para evitar un triunfo de la 
izquierda y para unas encuestadoras que, como em anteriores ocasione, 
siguen sin registrar el pulso de la Bolivia profunda.54 
 

4.2 Caracterização do Estado Boliviano 
 O artigo primeiro da Constituição Boliviana diz:  
 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 
proceso integrador del país. 
 

A Constituição ao mencionar que a Bolívia (com capital na cidade de Sucre) 
representa um Estado unitário, quer dizer que o país possui um poder central exercido sobre 
todo território sem limitações, diferentemente de um estado federado onde há vários centros 
autônomos de poder, segundo o Dicionário Jurídico55, o Estado Federado é: “federação 
integrada por Estados Federados. União de Estados, onde há a centralização de poderes e a 
manifestação de uma só soberania”. É importante ressaltar que a Constituição se preocupa em 
afirmar o seu pluralismo econômico, jurídico, cultural e lingüístico. Isso significa que a 
                                                        
53 CAMPO, Esther Del. Democratización y descentralización en bolivia. Madrid: Catarata, 2007, p. 16. 
54 STEFANONI, Pablo. Revolución democrática en Bolivia. In: Revolución democrática en Bolivia. Seleción 
de artículos de Le Monde Diplomatique, Santiago: Editorial Aún Creemos en los Sueños, 2008, p. 33. 
55 COSTA, Wagner Veneziani e AQUAROLI, Marcelo. Dicionário jurídico. 9ª edição. São Paulo: Madras, 
2007, p. 167. 
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Bolívia é um país que permite e concretiza através da Constituição a liberdade política, 
econômica, jurídica, cultural e lingüística, ou seja, pondera as diferentes opiniões sobre esses 
assuntos.    

Quanto à população cerca de 70% é de origem indígena, o que representa em torno de 
10 milhões de habitantes onde os mais expressivos povos são os aymaras e os quéchuas, que 
ocupam a região dos Altiplatinos. Depois de expulsos das minas, a população migrou para a 
plantação de coca nos vales bolivianos, nas regiões yungas e chapar. Adotando um discurso 
de conotação cultural o movimento cocaleiro aproximou-se da mensagem nacionalista 
ganhando assim apoio de diversos setores da sociedade civil. O artigo 2° da Constituição 
demonstra a preocupação e o cuidado com o povo indígena (além de dedicar um capítulo 
inteiramente à população indígena) ao dizer que:  
 

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos y su domínio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 
determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su 
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de 
sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme 
a esta Constitución y la ley. 
 

Embora, a Constituição demonstre a sua preocupação com o povo indígena (atentando 
para o fato de que o atual presidente é de origem indígena), também demonstra uma 
preocupação com a igualdade de gênero, quando se refere ao seu povo como bolivianos e 
bolivianas (artigo 3°). 

 
4.3 Processo constituinte 

Em janeiro de 2009, o povo foi às urnas votar, através de referendo, sobre dois 
importantes pontos da nova fase política do país. A consulta consistia em duas perguntas: uma 
sobre a nova Constituição, aprovada em dezembro de 2007 e modificada por negociação no 
Congresso em outubro de 2008; e outra sobre o tamanho máximo da propriedade de terra: 5 
ou 10 mil hectares. A população (77%) optou por um limite de 5 mil hectares, deixando os 
latifundiários com os dias contados. 

Para os defensores da idéia de que democracia se restringe ao sufrágio, a Bolívia 
aceitou de forma pacífica a idéia de ter um governo influenciado pela opinião popular.  
Segundo o Tribunal Nacional Eleitoral apenas 10% da população deixou de se manifestar 
sobre os assuntos postos em votação. A participação eleitoral computada foi uma das mais 
altas na história dos países da América Latina. Nos locais de maior oposição ao governo 
Morales, nos departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija e Pando, o "não" obteve taxas de 
cerca de 60%. O que define a parada em favor do sim são as votações dos departamentos de 
La Paz, Oruro e Potosi, onde o "sim" obteve taxas acima de 70%. Como mostra a tabela em 
anexo: 

Tabela de resultados do Referendo para a aprovação da Nova Constituição do Estado da 
Bolívia 

Nível territorial  Sim  Não  
Participação computada  

Bolívia  61,43 %  38,57 %  90,26 %  
Potosí  80,07 %  19,93 %  87,51 %  
La Paz  78,12 %  21,88 %  92,32 %  
Oruro  73,68 %  26,32 %  91,90 %  
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Cochabamba  64,91 %  35,09 %  92,23 %  
Chuquisaca  51,54 %  48,46 %  88,98 %  
Tarija  43,34 %  56,66 %  87,20 %   
Pando  40,96 %  59,04 %  82,77 %  
Santa Cruz  34,75 %  65,25 %  88,19 %  
Beni  32,67 %  67,33%  84,66 %  

Fonte: Elaboração dos Autores, a partir de dados do Tribunal Nacional Eleitoral da Bolívia, em        
02/02/2009 

A constituição que foi referendada em 2009, passou pelo “crivo” da Assembléia 
constituinte que tentou fazer algumas modificações. Os departamentos bolivianos de Tarija, 
Santa Cruz, Beni, Pando (que juntos formam a região conhecida como "Meia Lua") 
pleitearam maior autonomia e foram, por meses, palco de protestos contra Morales, como 
descreve Claudia Peña Claros: 

 
Entre las carpas de la céntrica plaza 24 de septiembre, que albergaban a 
cientos de huelguistas de hambre contra el gobierno, surgió un grito. 
Presuntamente, un hombre había estado tomando fotos de los manifestantes 
quienes, al percatarse de sus rasgos andinos, lo calificaron de inmediato 
como espía Del MAS (Movimiento al Socialismo en el poder). Aunque trató 
de escapar, fue selvajemente golpeado, mientras las cámaras de televisión 
registraban en vivo la golpiza. Fue el 10 de diciembre, en Santa Cruz de la 
Sierra, centro de lá más férrea oposición al gobierno de Evo Morales Ayma. 
A tal punto, que desde hace años el mandatario boliviano no pone un pie en 
esa plaza.56 

 
Os quatro departamentos estão situados no leste da Bolívia e são os mais ricos do país, 

graças principalmente à produção de gás e soja. O departamento de Tarija, por exemplo, 
possui mais de 80% das reservas de gás boliviano. A região oeste, onde vive a maior parte da 
população indígena é a área em que o presidente conta com maior apoio. Quanto à 
repercussão da aprovação da nova Constituição nos departamentos que formam a região 
denominada de Meia Lua, Claudia Peña Claros menciona que: 

 
La aprobación de la nueva Constituición –sin la presencia de la oposición de 
derechas- y el recorte de la coparticipación a los departamentos de los 
impuestos provenientes de la actividade hidrocarburífera impulsó la decisión 
del movimiento regionalista de avanzar de facto a la autonomía mediante la 
aprobación de estatutos autonómicos em los cuatro departamentos de la 
denominada “media luna” suroriental del país: Santa Cruz, Tarija, Beni y 
Pando, con el lema ‘ya somos autónomos’.57 

 

Está mais do que claro que estes departamentos detentores do capital e do poder na 
Bolívia foram contra toda e qualquer forma de participação dos povos indígenas nas decisões 
do país, inclusive no que diz respeito a divisão do capital arrecadado, limitação de latifúndios, 
e centralização do poder no governo nacional. Afinal, com governos locais fica muito mais 
fácil, explorar, arrecadar, enriquecer, e assim aumentar as desigualdades entre a população.  

A nova Constituição Boliviana representa mais um passo do país na direção da 
asseguração e ampliação da democracia e da soberania popular. Promovendo visíveis 
inovações em comparação com sua antecessora. Em 2004 a mais nova Magna Carta do país 
                                                        
56 CLAROS, Claudia Peña. Ser cruceño en tiempos de Evo. In: Evo Morales y su revolucionario proyecto: una 
alternativa al modelo neoliberal. Santiago: Editorial Aún Creemos en los Sueños, 2008, p. 13. 
57 CLAROS, Claudia Peña. Ser cruceño en tiempos de Evo. In: Evo Morales y su revolucionario proyecto: 
una alternativa al modelo neoliberal. Santiago: Editorial Aún Creemos en los Sueños, 2008, p.13-18.  
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estende seu alcance ampliando as garantias culturais, sociais e econômicas e inserindo novos 
artigos que fazem toda a diferença, visando sempre o bem estar da comunidade. No 
preâmbulo há uma contundente crítica ao neoliberalismo: 

 
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. 
Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los 
propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e 
inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre 
determinación de los pueblos.  
 

Nos primeiros artigos, e mais além em um capitulo dedicado somente ao assunto, 
encontramos reconhecidos como cidadãos os indígenas que têm garantido o direito de 
preservarem sua cultura. Isso, sem duvida, é uma grande inovação, pois simboliza o 
reconhecimento da diversidade cultural tão presente no país. Essas mudanças têm como 
propósito alcançar cada cidadão boliviano, promovendo a igualdade. 

Porém foram mantidos alguns artigos, considerados importantes, como o art. 7º, que 
determina a soberania popular. A Constituição estabelece como sistema de governo a “forma 
democrática participativa, representativa e comunitária”, tendo como grande objetivo, 
preparar seu povo para que se tornem realmente cidadãos ativos. Ela o faz tornando 
obrigatória a formação até o nível médio, e para que isto seja possível o Estado se 
compromete a disponibilizar os meios para que a população alcance esse nível educacional, 
através de um ensino gratuito e de qualidade.  

São evidentes as mudanças promovidas pela nova Constituição, porém uma de suas 
mais relevantes atitudes está relacionada ao incentivo de desenvolvimento econômico do país, 
buscando alcançar tal fim através de atitudes como o incentivo à industrialização, o 
impedimento da privatização, a criação de normas para a proteção dos trabalhadores, e a 
concessão, por parte do Estado de serviços necessários para o crescimento do país e de seus 
cidadãos. 

 
4.4 Mecanismos de participação popular 

Conforme o artigo 11, inciso I, da Constituição Boliviana: “La República de Bolivia 
adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con 
equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.” 

Novamente a Bolivia demonstra sua preocupação em garantir a igualdade entre 
homens e mulheres. Quantos às formas de concretização da democracia na Bolívia, três 
segmentos garantem a participação popular, são eles: a forma participativa, representativa e 
comunitária. Conforme expressa Aragon Érico Dasso Junior:  

 
Resta expresso a novidade, pois a forma participativa da democracia é que 
assume a forma protagonista, relegando a forma representativa para um 
segundo plano, justamente o contrário do que acontece na maioria das 
constituições ocidentais.58 
 

A forma participativa de se exercer a democracia na Bolivia está representada pelo 
mecanismo: “del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la 
asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter 

deliberativo conforme a Ley.”  

                                                        
58 DASSO, Aragon Érico Júnior. As novas constituições latino-americanas do século XXI: os casos da 
Bolívia, Equador e Venezuela. In: XXI Congresso Mundial de Ciência Política (IPSA), Santiago. 2009. 
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Quanto à forma representativa de exercício da democracia, ela será exercida na 
Bolívia através do sufrágio universal, ou seja, o voto, que deve ser direto, secreto e 
obrigatório para maiores de dezoito anos. 

Por fim, a forma comunitária de exercício da democracia se concretiza por meio do 
poder local através: “de la elección, designación y nominación de autoridades y 

representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.” 

A população Boliviana alcançou diversas conquistas através de manifestações 
populares, como por exemplo, a renúncia de dois presidentes bolivianos (Sánchez de Lozada 
em 2003 e seu vice Carlos Mesa em 2005). Desta forma, a Bolívia prova a importância da 
participação popular na busca por direitos, na medida em que, uma democracia “sem 
conteúdo” não supre as necessidades do povo, mas a democracia “com conteúdo”, por sua 
vez, torna possível conquistas pelo povo. Quanto aos movimentos sociais na Bolívia, Álvaro 
García Linera diz que: 

 
Los movimientos sociales bolivianos no realizan actividades de protesta y 
reivindicación solamente. Son ante todo estructuras de acción política, 
porque el sujeto de interpelación de sus demandas es em primer término el 
Estado. Buscan la abolición  de la ley de aguas; la anulación de los contratos 
de privatización; la suspensión de la erradicación forzosa de la coca; la 
soberania sobre la territorialidad indígena; una asamblea constituyente; la 
nacionalización de los hidrocarburos... Todo um programa político. 
Por outro lado, las movilizaciones sociales han estado orientadas a visibilizar 
y enmendar agravios estructurales de exclusión política y de injusta 
distribución de la riqueza.59 

  
A Bolívia é um exemplo de que a concepção hegemônica de democracia é insuficiente 

para garantir efetivos direitos ao povo, pois não há efetividade apenas em um processo 
eleitoral que decidirá os representantes que decidirão pela sociedade. A concepção contra-
hegemônica por sua vez, traz a necessidade de participação, como foi o caso do referendo na 
Bolívia, onde as pessoas são ouvidas sobre os seus próprios interesses e não simplesmente 
representadas por candidatos. É nesse sentido que Álvaro García Linera, diz que: “Aun 
cuando hablen de guerra civil o de toma violenta del poder, los movimientos sociales 
bolivianos son maquinarias de democratización de la sociedad.”60 

No mesmo sentido, Aragon Érico Dasso Junior menciona que:  
 

Resta evidente que o Estado boliviano está fundado na democracia 
participativa, inovando com relação ao conceito tradicional de Estado 
democrático de direito, fundamentado quase que exclusivamente na 
democracia representativa.61 
 

5 Equador 
5.1 História política recente  

                                                        
59 LINERA, Álvaro García. Bolivia, un laboratorio de inclusión democrática. In: Evo Morales y su 
revolucionario proyecto: una alternativa al modelo neoliberal. Santiago: Editorial Aún Creemos en los 
Sueños, 2008, p. 42-43.  
60 LINERA, Álvaro García. Bolivia, un laboratorio de inclusión democrática. In: Evo Morales y su 
revolucionario proyecto: una alternativa al modelo neoliberal. Santiago: Editorial Aún Creemos en los 
Sueños, 2008, p. 47. 
61 DASSO, Aragon Érico Júnior. As novas constituições latino-americanas do século XXI: os casos da 
Bolívia, Equador e Venezuela. In: XXI Congresso Mundial de Ciência Política (IPSA), Santiago. 2009 
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Após períodos de governos militares autoritários nos anos 1960 e 1970, o Equador 
retomou a democracia em 1979. Entretanto, esses últimos quase 30 anos observaram 
mandatos presidenciais conturbados, com renúncias e deposições. Ou seja, o período 
democrático equatoriano, pós ditaduras militares, é um período que combina uma prática 
exclusiva de democracia representativa com governos corruptos. Tal fenômeno, associado à 
discriminação com os povos indígenas, colabora para o surgimento da candidatura de Rafael 
Correa. A política recente do Equador é marcada pelo sistema de partidos políticos 
fragmentados, pela vulnerabilidade eleitoral, pela falta de estabilidade ideológica da elite 
empresária, a qual era composta por empresários, bancos e meios de comunicação que 
exerciam a função dominante no Estado equatoriano. Apresentava-se com governos divididos 
controlados por interesses econômicos dos bancos e os meios de comunicação imparciais 
vinculados à mesma classe que conduzia às normas na sociedade equatoriana. Na década de 
90, o que se vislumbrava era uma sociedade extremamente pobre com grandes desigualdades 
de renda, com divisões regionais de classe e com inúmeras tensões de etnias62. A crise política 
acarretou um declínio das instituições democráticas existentes, devido ao quadro de 
desigualdades e denúncias de corrupção nos governos. Tais denúncias levaram entre os anos 
de 1997 a 2005 três presidentes eleitos (Abdala Bucaram, Jamil Mahuad e Lúcio Gutiérrez) a 
abandonarem seus cargos de forma antecipada, outorgando ao Congresso e as Forças 
Armadas pretextos para destituí-los. Entre as conseqüências desta crise, pode-se destacar a 
fuga de muitos equatorianos em busca de trabalho no exterior, fato agravado devido ao 
congelamento dos depósitos bancários e a dolarização da economia.  

A sociedade estava ressentida com todos os escândalos nacionais gerando descrença 
nos seus políticos, bem como não os legitimavam mais para as funções que os haviam 
outorgado para exercer. Toda crise agravou a pobreza no país, assim, diante desta situação a 
credibilidade dos gestores públicos estava extremamente abalada. 

Aliada a grave crise que abalava a sociedade equatoriana encontravam-se os 
Movimentos de esquerda, atuantes exigiam uma reestruturação do país. No momento em que 
Lúcio Gutiérrez abandona o palácio presidencial devido às forças dos manifestantes 
entitulados “rebelelión de los forajidos” surge identificado com as idéias socialistas um jovem 
economista chamado Rafael Correa, pactuante do mesmo pensamento de transformação 
esquerdista Correa alia-se a idéia do movimento “Reconfiguración de La correlación de 
fuerzas” e como cidadão de seu país exige a saída do atual presidente do Equador Gutiérrez. 
Assim, o presidente substituto o nomeia Ministro da Economia do Equador, e através de uma 
candidatura independente apoiado pelo MPAIS (Movimento Pátria Altiva y Soberana) sob o 
enfoque de uma sociedade classista dirigida pela classe empresária, o novo candidato à 
Presidência do Equador aparecia como uma pessoa muito influente nos meios de 
comunicação, com uma capacidade de trazer em proveito de suas idéias revolucionárias à 
opinião pública. O que acabou virando realidade e mobilizando a população, candidatou-se e 
elegeu-se Presidente da República Equatoriana como um presidente com carisma e 
capacidade de domínio público. 

A proposta do presidente eleito era de uma revolução cidadã, identificado à corrente 
mais radical denominada “giro a la izquierda” Rafael Correa foi eleito em 26/11/2006 em 
segundo turno pelo percentual de 56,67%63 contra Álvaro Noboa da Aliança partidária 
PRIAN (Partido Renovador Institucional Accíon Nacional) e PSP (Partido Sociedad 

                                                        
62CONAGHAN, Catherine M. Ecuador. La presidência plebiscitária de Correa. Democracia Delegativa. Org. 
Guilhermo O’  Donnell.  Journal of DEMOCRACY EN ESPAÑOL. Chile: Pontifícia Universidad Católica de 
Chile- Instituto de Ciência Política, v. 1, Julio 2009, p.112. 
63Gobierno Nacional de la República Del Ecuador. HISTÓRIA CONSTITUCIONAL. Disponível em: 
http://www.presidencia.gov.ec/articulog.php?ar_codigo=178&ca_codigo=112&ca_padre=0. Acesso em 
13/08/2009. 
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Patriótica), partido este do ex-presidente Lúcio Gutiérrez. A bem sucedida vitória sob Álvaro 
Noboa representou uma tentativa de ruptura com a classe empresarial que dirigia a sociedade 
equatoriana na época, a qual conduzia todas as suas normas econômicas, financeiras e sociais 
do Estado. Ou seja, a vitória acenava um novo enfoque no cenário político constitucional do 
Equador. 

 
5.2 Caracterização do Estado Equatoriano 
 A população do país é composta aproximadamente de 14 milhões de habitantes, com 
capital em Quito e com uma economia de médio a baixo porte o Equador é um dos maiores 
exportadores de bananas e está entre os principais exportadores de petróleo da América 
Latina.64 O idioma oficial é o castelhano, mas são idiomas das relações interculturais o kichwa 

e o shuar. A moeda oficial é o dólar. 
   Um Estado constitucional de direitos e justiça social unitário, democrático, conforme 

disposto no preâmbulo da Constituição “comprometido con la integración latinoamericana- 
sueño de Bolívar y Alfaro- la paz y la solidariedade com todos los pueblos de La tierra”. É um 
país soberano, independente, intercultural e plurinacional. Organizado na forma de República 
governada de forma descentralizada. 

São titulares de direitos no Equador as pessoas, comunidades, povos nacionais e 
coletivos e a inovação da natureza como titular de direitos. Ninguém poderá ser discriminado 
por razões de etnia, lugar de nascimento, idade e sexo. Garantindo assim, medidas de ação 
afirmativa na qual o Estado deverá promover a igualdade real em favor dos titulares que 
estiverem em situações de desigualdades. 

Uma das características principais da população do Equador é o seu povo, composto 
por indígenas e diversas etnias, sendo assegurados a eles direitos constitucionais como 
sujeitos ativos na Carta Política.  

 
5.3 Processo constituinte 

Rafael Correa ao ser eleito assinou um Decreto que autorizava a convocação da 
população a um Referendo, no qual o questionamento era se a sociedade queria ou não uma 
nova Constituição. Ao ser aprovado, foi nomeada a Assembléia Unicameral Constituinte que 
através da função legislativa possui legitimidade para participar do processo de reforma 
constitucional. Sob o novo cenário que se desenhava na sociedade equatoriana Correa 
entendia que no momento de crise de todas as instituições democráticas a saída seria construir 
uma nova Constituição, sob valores democráticos nos quais os cidadãos pudessem através de 
uma democracia participativa estar em contato direto com as decisões que norteavam o seu 
país. Mais do que inserir o cidadão à decidir o futuro do país, Rafael Correa vislumbrava-se 
uma oportunidade de romper com o modelo ultraliberal que fazia com que inúmeros cidadão 
ficassem à margem da sociedade e sob os  poderes da economia que ditavam as normas 
sociais. 

No momento de seu juramento presidencial Correa apresentava índices elevados de 
aceitação pela população, talvez por suas idéias nacionalistas e utilizando-se em seu favor os 
meios de comunicação obteve a aprovação da sociedade para o Referendo ao qual chamou a 
população a votar, a fim de invocar a Assembléia Constituinte que originaria uma nova 
Constituição Equatoriana. Em 2007 a população afirmou com um percentual de 81,7%65 que 
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queria uma nova Constituição e através do Referendo foi formada a Assembléia 
Constituinte.66 Ao assumir todos os poderes para legislar a Assembléia declarou que o antigo 
Poder Legislativo estava em recesso. Tendo obtido carta branca do Presidente para construir o 
que seria para ele a única alternativa de saída da crise política que se instalou nos poderes 
equatorianos. Opositores do presidente eleito contrários à vontade de uma nova constituição 
afirmam ser inconstitucional o Referendo, entretanto amparado pela Constituição até então 
vigente Correa afirmou que não se tratava de ato inconstitucional, visto que a atual 
constituição lhe outorgava poderes para chamar a população às urnas se o assunto fosse de 
extrema importância, tendo em vista a descrença e o ressentimento da população com os 
institutos democráticos percebe-se que o assunto era de suma importância. 
 
5.4 Mecanismos de participação popular 

A democracia no Equador está elencada na Constituição de forma direta, participativa 
e representativa, ou seja, é legitimado à população participar ativamente na tomada das 
decisões políticas, fiscalizando o controle dos atos executados pelos seus governos, bem como 
a participação indireta através dos representantes eleitos pelo voto que é direto, universal, 
igual e secreto. 

A participação direta do cidadão é expressa no artigo 61, pelos direitos de 
participação, a qual está disposta da seguinte maneira: 

 
 Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:   
 1.  Elegir y ser elegidos.  
 2.  Participar en los asuntos de interés público.  
 3.  Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  
 4.  Ser consultados.  
 5.  Fiscalizar los actos del poder público.  
 6.  Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 
popular.  
 7.  Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 
capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 
incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 
participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad y participación 
intergeneracional.  
8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 
libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.  

 
A democracia participativa será exercida pelos cidadãos de forma individual e coletiva 

nos assuntos públicos e atuarão no controle popular das instituições do Estado e da sociedade 
e de seus representantes de forma permanente na construção do chamado “poder cidadão” que 
almeja o presidente do Equador. A participação dos cidadãos se orientará pelos princípios de 
igualdade, autonomia, deliberação pública, com respeito ás diferenças através do controle 
popular, a solidariedade e a interculturalidade a qual será exercida através dos mecanismos de 
democracia representativa direta e comunitária. 
 A nova constituição de 2008 representa o ponto de partida fundamental para uma 
transformação na sociedade, o que significa para o presidente eleito considerado com idéias 
de esquerda, nacionalista e com tendências a uma ruptura com o modelo ultraliberal, uma 

                                                        
66 CONAGHAN, Catherine M. Ecuador. La presidência plebiscitária de Correa. Democracia Delegativa. Org. 
Guilhermo O’  Donnell.  Journal of DEMOCRACY EN ESPAÑOL. Chile: Pontifícia Universidad Católica de 
Chile- Instituto de Ciência Política, v. 1, Julio 2009. 
 



 23 

nova lei fundamental na qual o poder sairia das mãos da elite dirigente e passaria para muitas 
mãos a qual ele entendia serem as mãos do povo.67 

Assim, pode-se observar é uma Constituição com idéias inovadoras no texto, sendo 
eles os seguintes: o artigo 61 anteriormente citado traz novidades nos itens 2, 3, 4, 5,6 e 7 pois 
legitimam os seus cidadãos a participar dos interesses públicos, apresentar projetos de 
iniciativa popular, serem consultados, fiscalizando atos do poder público, desempenhando 
empregos e funções públicas embasadas em méritos e capacidades, com igualdade de 
oportunidades em paridade de gênero. Este artigo traz características distintas das 
constituições latinas americanas entre a capacidade e igualdade entre gênero, ou ainda 
legitimando os equatorianos o direito de “revocar el mandato”, este artigo representa a clara 
participação direta do cidadão.68 

O artigo 65 traz a inovação da igualdade material no que se refere ao gênero 
constitucionalizando as ações afirmativas pela igualdade real, quando diz que:  

 
el estado promovera la representación paritaria de mujeres y hombres em 
los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus 
instancias de direción y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. 
En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su 
participación alternada y secuencial.  
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la 
participación de los sectores discriminados.  
 

Outra novidade nesta constituição e corroborando a intenção de campanha do 
Presidente Rafael Correa é a possibilidade dada aos cidadãos de participarem ativamente nas 
decisões de seu país vem com o artigo 95 através da relevância dada à democracia 
participativa, conforme disposto no texto do artigo referido: 
   

Capítulo primero Participación en democracia 
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de 
los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 
Estado69 y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  
 La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 
un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria.  

   
 Aqui o artigo citado transmite a idéia do controle social (controle popular), o que 

significa é capacidade do direito de cidadania dos equatorianos aos quais cabe vigiar a gestão 
pública. A nova constituição do Equador também estabelece a forma de participação coletiva 
no artigo 96, assim disposta conforme segue:  
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Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 
control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 
públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer 
el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 
democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 
cuentas.   

 
A participação social destaca-se ainda no texto constitucional no artigo 97, quando 

reconhece ao voluntariado de ação social e desenvolvimento como uma forma de participação 
social. E ainda o direito de resistência também é reconhecido aos cidadãos conforme dispõe o 
artigo 98: 

 
Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia 
frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales 
o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos 
constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.  
 

A participação ainda está prevista nos diferentes níveis de governo de acordo com o 
disposto no artigo 100, a qual legitima a participação nas instancias de governo da seguinte 
maneira: 

 
En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 
gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 
participación en estas instancias se ejerce para:  

 1.  Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 
gobiernos y la ciudadanía.  
 2.  Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 
desarrollo.  
 3.  Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  
 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de  
transparencia, rendición de cuentas y control social.  
 5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  

  
Para que haja o exercício efetivo desta participação serão organizadas conforme o 

artigo 100, audiências públicas, assembléias, conselhos consultivos, observações e as demais 
instâncias que promoveram a cidadania, pois além de serem públicas, também deverão prever 
uma cadeira, a qual será ocupada por um representante cidadão. Assim de acordo com o texto 
legal há uma inovação, a qual está disposta da seguinte maneira: 

 
Las sesiones de los gobiernos autônomos descentralizados serán públicas, y 
en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un 
representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito 
de participar en su debate y en la toma de decisiones. 
 

Ainda no que ser refere a forma como serão apresentadas as propostas e projetos nos 
níveis de governo, o artigo 102 determina que seja “en forma individual o colectiva”.  Assim, 
o que se observa ao analisar a nova Constituição do Equador é o sentimento de mudança, a 
tentativa de exercer uma democracia mais participativa do que representativa, uma nova 
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forma de ver a tomada de decisões com maior qualidade nos efeitos da democracia no 
regimento político, social e cultural do país. Obtendo a democracia direta o caráter qualitativo 
o texto equatoriano possui várias expressões. A primeira é a Iniciativa popular normatizada no 
artigo 103 a qual dispõe que será exercida a fim de: 

 
La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, 
reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o 
cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el 
respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de 
las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción 
correspondiente.  
Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante 
representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que 
tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, 
la propuesta entrará en vigencia.  
Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la 
República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente.  
Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el 
respaldo de un número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas 
en el registro electoral. En el caso de que la Función Legislativa no trate la 
propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo 
Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de 
presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos em el registro 
electoral. Mientras se transmite uma propuesta ciudadana de reforma 
constituicional no podrá representarse otra.  
 

O artigo 104 também apresenta características interessantes no que diz respeito à 
cidadania a qual poderá solicitar a convocatória para consulta popular sobre qualquer assunto. 
Ademais, há previsão quanto à revogação do mandato dos agentes políticos disposto no artigo 
105 da seguinte maneira: 

  
Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a 
las autoridades de elección popular.  
La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido 
el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la 
autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá 
realizarse sólo un proceso de revocatoria del mandato.   
La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 
diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. 
Para el caso de la Presidenta o  Presidente de la República se requerirá el 
respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el 
registro electoral.  
 

E ainda o artigo 106 traz a estipulação para aprovação de um assunto proposto a 
referendo, consulta popular ou revocatória do mandato, será requisitada a maioria absoluta 
dos votos válidos. 

O questionamento que se faz é se o novo modelo constitucional que impera no 
Equador é o modelo ideal? Ao que se constata ser impossível afirmar ainda, pois muitas 
críticas sob como esse novo modelo foi originado ainda são previstas, entre eles a postura do 
governo ao derrubar toda a constituição anterior e erguer uma nova em um momento de crise. 
O que se observa em primeiro lugar é que são raros os momentos na América Latina em que 
um governo destitui todo um sistema constitucional e ergue um novo modelo. 
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Conclusão: 
Dadas as argüições construídas ao longo do texto é impossível não observar a 

semelhança do processo de construção das cartas constitucionais da Venezuela, do Equador e 
da Bolívia, países estes que sofreram historicamente com a influência do ultraliberalismo, do 
capitalismo e da exploração de seus povos por uma minoria elitista, fatores que sacrificaram 
aquelas populações ao longo de décadas, culminando, nos três casos, na insatisfação popular e 
no ativismo social. 

Ao desconsiderar as necessidades dos povos destes Estados, os governos ultraliberais 
lá estabelecidos acabaram por incitar os movimentos das classes sociais abastas e 
discriminadas, possibilitando a conscientização popular, tornando o conceito de democracia 
formal insatisfatório e acarretando no reclame da população por uma efetiva democracia, uma 
democracia com conteúdo. 

Após anos de exclusão social, baixa qualidade de vida, baixo nível de instrução e alta 
exploração do proletário, bem como das riquezas naturais destes países, não é estranho que 
estes povos tenham visto a necessidade da participação popular em seus governos, uma vez 
que tal mecanismo obriga os governantes a praticar o debate na tomada de decisões 
importantes com a própria população, que é quem efetivamente tem interesse na 
administração pública. 

Os governos anteriores aos mandatos de Hugo Chaves, Evo Morales e Rafael Correa, 
tiveram grande dificuldade em estabilizar seus mandatos, conduzindo governos de curta 
duração, com uma administração turbulenta e insatisfatória, uma vez que não atendiam ao 
povo como um todo, trabalhando em prol de uma elite minoritária, exploradora e 
individualista. 

A conquista do governo por representantes esquerdistas, nos casos em pauta: Hugo 
Chávez, Evo Morales e Rafael Corrêa, que possuíam uma plataforma de administração que 
levava em conta a opinião popular, ocasionaram o estabelecimento de governos edificados, 
sólidos, eis que possibilitam a oitiva do cidadão, garantindo ao povo a possibilidade de 
explanar suas necessidades e prioridades. 

Os processos constitucionais destes países caracterizaram-se por uma efetiva 
participação popular, construindo-se de modo hábil, rápido e objetivo, uma vez que, como já 
referido, oriunda de uma vontade de reforma verdadeira, tendo como escopo a própria 
participação cidadã e não se revestindo de um mero projeto político. 
 Na medida em que as cartas constitucionais destes países garantiram à população o 
poder de participação, possibilitando o debate de questões atinentes à administração pública, 
vivenciou-se uma situação que muito se aproxima do que se entende por democracia, de modo 
a garantir a todo e qualquer cidadão efetiva importância que deve ter quando se contextualiza 
um estado democrático. 

Assim, é importante lembrar, ainda, que estes povos não vêem em seus atuais 
presidentes visionários salvadores, uma vez que as conquistas destas pátrias se deram em 
virtude de uma coletividade, de uma vontade popular, de uma luta acirrada contra o modelo 
ultraliberal, o qual se manteve durante tantos anos. Nessa esteira, frise-se que os mecanismos 
de participação popular garantidos nas constituições aqui estudadas estão assegurados pela 
própria população, eis que o verdadeiro poder de governar encontra-se na mão da maioria, a 
qual tratou de proteger estas prerrogativas com o escudo da constitucionalidade. 
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