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APRESENTAÇÃO

Este livro, na forma de coletânea, se inclui em um 
processo de desenvolvimento da pesquisa jurídica brasileira 
no que se refere às interseções entre os setores o Público 
e Privado e que vem sendo o alicerce do programa de 
Mestrado da Universidade Fumec na área de concentração 
Instituições Sociais, Direito e Democracia em especial para 
linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e Controle. 

Os capítulos presentes nesta obra foram selecionados 
e avaliados pelos coordenadores mediante edital publicado 
no site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito - CONPEDI, o que possibilitou o envio de 
trabalhos desenvolvidos em todo o Brasil. Outro fato que 
faz desta obra um ícone da pesquisa científica do Direito é 
a parceria/apoio realizada pela FUNADESP - A Fundação 
Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particu-
lar – que sempre incentiva, acredita e investe na produção 
científica no Brasil e em especial na Universidade Fumec. 

Ao reafirmar caráter democrático que deve ter o consti-
tucionalismo, o livro procura desmistificar a relação necessária 
entre constituição e democracia, porém, no intuito de reforçar 
essa escolha normativa. Nesse sentido, a naturalização de ambos 
representa um desserviço ao garantismo constitucional, cujo 
compromisso com a efetiva tutela de direitos humanos deve 



8

ser reivindicado como verdadeiro índice de engajamento 
democrático com uma sociedade plural e cidadã. 

Assim,  os artigos desta coletânea discutem, num pri-
meiro momento, as premissas epistemológicas que perpas-
sam esse novo constitucionalismo democrático, sem olvidar, 
por outro lado, da necessidade de se situar o debate dentro 
de uma crítica pós-colonial às formas de saber. Em segun-
do lugar, o livro apresenta capítulos que irão pensar novos 
arranjos estatais que deem vazão a modelos de governança 
mais afinados com o pluralismo social e político. Por fim,  
os artigos discutem o papel específico dos direitos humanos 
na empreitada democrática. Trata-se, portanto, de vivenciar 
o garantismo no mundo do trabalho, no mundo da família, 
reforçando a noção de respeito à alteridade como condição 
para a formação de subjetividades livres e solidárias.  

A abrangência e a profundidade do tratamento dado  
às diferentes dimensões que envolvem direta e indireta-
mente a linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e 
Controle farão desta obra uma referência obrigatória para 
a comunidade acadêmica do Direito de modo a contribuir 
para a construção de um Brasil mais justo e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Carlos Victor Muzzi Filho
Universidade FUMEC

Helena Colodetti Gonçalves Silveira
Universidade FUMEC

Fernando Bentes
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
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1
AS CONSTITUIÇÕES DO CICLO 
DO CONSTITUCIONALISMO 
PLURINACIONAL E O  
PENSAMENTO DESCOLONIAL

Maria Angélica Albuquerque Moura de Oliveira1

1.1 INTRODUÇÃO
A história da América Latina revela a forte dependência 

de padrões culturais colonizadores, reproduzidos pelas elites 
locais, que através do sistemático silenciamento das minorias2, 
subsidiado pelos modelos socioeconômicos e político-ins-
titucionais colonizadores, privou-lhes da possibilidade de 
criação de práticas institucionais próprias, de formas alter-
nativas de conhecimento e de representação social, e assim, 
de manifestações genuinamente latino-americanas.

1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Jurídicas da 
UFPB. Área de concentração Direitos Humanos. Bolsista da Capes. 
Membro do Grupo de Pesquisa Marxismo, Direito e lutas sociais. 

2 Tais práticas históricas de dominação interna e externa vitimiza-
ram – sobretudo -- secularmente os povos indígenas, a quem foi 
dedicada uma política de extermínio e exclusão, amplificada com 
o advento do ideal de Estado-nação surgido com a Modernidade 
europeia, fundado na correspondência de um só povo a cada Estado, 
com a mesma cultura, sobre cada território.
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Como herança colonial e posteriormente republicana, 
os povos originários3 e outras minorias foram submetidos 
à desapropriação territorial, à debilitação cultural, à subor-
dinação política, e a toda sorte de discriminação, sendo-
-lhes negado qualquer poder de ação em relação aos seus 
próprios destinos. Após o final formal do colonialismo, as 
políticas de ajuste estrutural e seguintes dos séculos XX e 
XXI, têm constituído novas formas de exclusão, sobretudo 
para os povos indígenas, ameaçando sua própria existência 
enquanto coletividades.

Contudo, viu-se emergir nos últimos anos4 um novo 
movimento constitucional em alguns países da América 

3 A ênfase dada aos povos indígenas se justifica diante do prota-
gonismo de tais povos, juntamente com os campesinos, na con-
dução das conquistas constitucionais da Bolívia e do Equador, 
na medida em que foram atores fundamentais nas lutas sociais 
contra modelos de desenvolvimento que não consideravam a 
Pachamama e a cosmovisão indígena. (PISARELLO, 2011, p. 
198). A importância primordial de que se reveste o conceito 
de Sumak Kawsay em diversas partes da carta daqueles países 
nos revela o papel ativo que tiveram os povos indígenas nesses 
processos constituintes. García Linera  (2012, p. 593) nos revela 
que “[...] a ideologia indianista pôde se expandir e ser capaz de 
oferecer uma explicação do drama coletivo, precisamente a partir 
da articulação política das experiências cotidianas de exclusão 
social, discriminação étnica e memória social comunitária de 
camponeses [...] esse indianismo propiciara a coesão de uma força 
de massa mobilizável, insurrecional e eleitoral, politizando o cam-
po político-discursivo e consolidando-se como uma ideologia 
com proteção estatal”. É nesse sentido que Bartolomé Clavero 
denomina o novo movimento constitucional latino-americano 
de “constitucionalismo indígena”.

4 Não há consenso doutrinário acerca do marco temporal que inicia 
o fenômeno comumente denominado ‘Novo Constitucionalismo 
Latino-americano’, há autores, a exemplo de Raquel Y. Fajardo, que 
vislumbram a década de 1980 como o início do novo paradigma, 
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do Sul, a partir de processos políticos que culminaram em 
reformas constitucionais, impulsionados por cenários de 
intensos conflitos socioeconômicos e políticos. 

A Bolívia em 2009 e o Equador em 2008 aprovaram 
novo texto constitucional, de cuja elaboração participaram 
ativamente aqueles que historicamente foram excluídos das 
decisões políticas do Estado, dentre os quais se encontram 
os indígenas, os afrodescendentes, as mulheres, os campesi-
nos, além de outros grupos representados por movimentos 
sociais. Tais processos constituintes se deram como fruto 
da reorganização dos movimentos populares de esquerda 
nestes países, como reação às políticas privatizantes do 
neoliberalismo no final do século XX. 

As referidas constituições pretenderam a refundação 
do Estado, instituindo o Estado plurinacional (no caso da 
Bolívia) e trazendo novos conceitos de legitimidade e de-
mocracia participativa, novas e mais profundas formas de 
participação política popular e de organização institucional 
estatal5, maior intervenção do Estado na economia, dentre 
outras mudanças, na intenção de superação dos constitu-
cionalismos precedentes na América Latina. 

Para tanto, tomou-se como fonte integrante e in-
formadora de sua teoria constitucional o conhecimento 
tradicional de seus povos originários, evidenciado pela 
menção a valores e princípios éticos-morais indígenas em 

enquanto outros, como Viciano Pastor e Martínez Dalmau, que 
indicam o início do processo constituinte colombiano de 1991 
como marco temporal inicial do novo constitucionalismo, mas 
não contínuo.  

5 Inclusive com a criação, na Bolívia, de um Tribunal Constitucional 
Plurinacional, de participação indígena obrigatória. (Artigo 206, I, 
da Constituição da Bolívia de 2009).  
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seus textos, a exemplo do Sumak Kawsay, do buen vivir, e 
da evocação da Pachamama (Madre Tierra), alçada a sujeito 
de direitos na carta equatoriana.

Ademais, estabelece-se expressamente naqueles Es-
tados o pluralismo jurídico, – em cada país a sua forma, 
com suas peculiaridades e limites –, com a criação de 
jurisdição indígena autônoma. Assim, pretende-se romper 
definitivamente com o Estado monista e monocultural e 
com a hegemonia epistêmica da Modernidade europeia, ao 
se internalizar outras lógicas de desenvolvimento fundadas 
nas cosmovisões indígenas, com intenções descolonizantes 
de todas as estruturas do Estado. 

É de ver-se, portanto, que o distanciamento em re-
lação à herança cultural colonizadora e assim aos marcos 
teóricos europeus e norte-americanos pauta as mudanças 
ideológicas e conceituais do novo movimento constitu-
cional latino-americano.

À guisa de melhor delimitação do objeto, esclarece-se, 
de início, que o recorte espaço-temporal do fenômeno 
que ora se pretende abordar restringe-se aos processos 
constituintes ortodoxos6 ocorridos na Bolívia (de 2006 a 
2009) e no Equador (de 2007 a 2008), que resultaram nas 
constituições dos referidos Estados, e que integram o ciclo 
do constitucionalismo plurinacional7. 

6 Para Viciano Pastor e Martínez Dalmau (2011), são assim consi-
derados aqueles processos constituintes em que houve Assembleia 
Constituinte plenamente democráticas, com plebiscito ativador e 
referendo posterior às deliberações tomadas em situação de extrema 
participação popular. 

7 Trata-se de referência à organização, lograda por Raquel Y. Fajardo, 
das recentes reformas constitucionais na América Latina em três 
ciclos, sob o prisma do pluralismo jurídico e assim dos direitos 
indígenas, que será retomada adiante. 
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É nesse horizonte de sentido que o fenômeno do 
novo Constitucionalismo latino-americano se aproxima de 
propostas que denunciam formas epistemológicas de domi-
nação, notadamente as Epistemologias do Sul, formulação 
de Boaventura de Sousa Santos, e as teorias descoloniais 
latino-americanas, que tem por expoentes, dentre outros, 
Walter Mignolo, Enrique Dussel e Aníbal Quijano. 

No presente trabalho, utilizar-se-á a formulação teórica 
de Raquel Z. Y. Fajardo, que logrou organizar em três ciclos 
as recentes reformas constitucionais na América Latina sob o 
prisma do pluralismo jurídico e assim dos direitos indígenas. 
Tal escolha se deu tanto pela primazia da construção teórica 
da aludida autora, quanto pela relevância ao propósito do 
presente trabalho, isto é, o esforço de delineamento do novo 
constitucionalismo latino-americano a partir da perspectiva 
da interculturalidade e dos avanços no sentido da intenção 
decolonial. Em um segundo momento, apontar-se-á as te-
orias descoloniais latino-americanas, sobretudo a partir do 
conceito de colonialidade de poder, cunhado primeiramente 
por Aníbal Quijano, e da formulação das Epistemologias do 
Sul, de Boaventura de Sousa Santos, como pano de fundo 
teórico do giro paradigmático representado pelas novas 
Constituições da Bolívia (2009) e do Equador (2008) com 
sua abertura epistemológica para as cosmovisões indígenas. 

1.2. CICLOS DE REFORMAS 
CONSTITUCIONAIS LATINO-
AMERICANAS SOB O ENFOQUE 
DA DIVERSIDADE CULTURAL E DO 
DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS NA 
CONCEPÇÃO DE RAQUEL FAJARDO

A partir da análise das últimas reformas constitucio-
nais ocorridas na América Latina nas últimas três décadas 



14

(de 1980 a 2010), sob o enfoque prioritário dos direitos 
indígenas e da abertura multicultural, intercultural e plu-
ralista nas novas cartas, a autora logrou a sistematização de 
tais constituições em três ciclos pluralistas (com diversos 
níveis de profundidade de acordo com cada constituição), 
quais sejam: a) o ciclo do constitucionalismo multicul-
tural (1982-1988); b) o ciclo do constitucionalismo plu-
ricultural (1989-2005); c) o ciclo do constitucionalismo 
plurinacional (2006-2009).

Tais novidades constitucionais no “horizonte del consti-
tucionalismo pluralista” transformam as relações entre Estado 
e povos indígenas, de maneira que em alguns casos há al-
terações profundas na própria configuração estatal. Nesse 
sentido, Fajardo assevera que este giro paradigmático rompe 
com o constitucionalismo liberal monista do século XIX 
(marcado pela ideologia do Estado-nação monocultural, 
que surge com o Estado moderno europeu, segundo a 
qual a cada Estado corresponde uma nação, bem como um 
sistema jurídico) e com o constitucionalismo social inte-
gracionista do século XX (que a despeito de reconhecer 
direitos a coletividades, incluindo o direito coletivo à terra 
aos indígenas, não rompeu com o monismo jurídico, tam-
pouco com uma concepção de indigenismo integracionista) 
chegando-se em alguns casos a aspirações descolonizadoras. 
(FAJARDO, 2011, p. 139)

A autora afirma que a independência política dos 
países latino-americanos em relação a suas respectivas me-
trópoles não implicou o fim da sujeição colonial, conquan-
to os novos Estados adotaram constituições liberais com 
perspectivas “neocoloniales” em relação aos povos originários. 
(FAJARDO, 2011, p. 139). 

Assim, viu-se, sob a égide pós-colonial e poste-
riormente republicana, a continuidade de políticas  
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assimilacionistas e em seguida integracionistas em relação 
aos povos indígenas, com a sistemática desapropriação 
de seus territórios e recursos naturais, exploração de sua 
mão de obra, debilitação de suas culturas, discriminação e 
negação veemente de quaisquer direitos identitários. Com 
efeito, a ideologia da inferioridade natural do índio e a 
tutela indígena8 sedimentada nas políticas estatais perpe-
tuaram este modelo de subordinação. (FAJARDO, 2011, 
p. 139; FAJARDO, 2009, p. 12). 

A internalização por parte dos indígenas das repre-
sentações negativas do grupo étnico hegemônico perante 
a sua etnia é uma das perversas situações que decorreram 
das relações de embate étnico e cultural observáveis nos 
países da América Latina.  É o que Oliveira descreve como 
“consciência infeliz”, quando a consciência indígena, víti-
ma do colonialismo etnocêntrico, resta dividida em duas: 
“uma voltada para os seus ancestrais e outra voltada para 
os poderosos homens que o circundam” (2006, p. 43). Não 
é senão após a primeira onda de mudanças constitucionais 
na região, que a abertura ao multiculturalismo, em cer-
ta medida sob os auspícios de instrumentos normativos 
internacionais, especialmente a Convenção 169 da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho), aprovada em 
1989, permitem políticas de reconhecimento, impulsionadas 
pelas demandas de coletividades que lutam para que suas 
identidades étnicas sejam respeitadas. 

Os anos 80, precisamente entre 1982-1988, é o 
espaço de desenvolvimento do primeiro ciclo de reformas 

8 Relembre-se que até o Código Civil Brasileiro de 1916 (art. 6º, III 
e parágrafo único) os indígenas, ali denominados ‘silvícolas’, eram 
considerados relativamente incapazes, devendo ser tutelados pelo 
órgão indigenista estatal até que se adaptassem à civilização.
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constitucionais – o ciclo do constitucionalismo multicultural 
–, segundo a proposta de Fajardo. Este ciclo se caracteriza 
pela positivação constitucional do reconhecimento da 
multiculturalidade da sociedade, do direito individual 
e coletivo à identidade cultural e alguns outros direitos 
indígenas. É também nesse contexto que surge o conceito 
de diversidade cultural, todavia, não há nas constituições do 
primeiro ciclo o reconhecimento expresso do pluralismo 
jurídico. (FAJARDO, 2011, p. 141-142)

A autora menciona como constituições representati-
vas desse primeiro momento a da Guatemala (1985), que 
reconhece a conformação multicultural, multilinguística 
e multiétnica do povo, o direito individual e coletivo à 
identidade cultural, além de alguns direitos indígenas e 
referentes a grupos étnicos; a Constituição de Nicarágua 
(1987), que reconhece direitos culturais, linguísticos e terri-
toriais a comunidades étnicas, reconhecendo a configuração 
multiétnica da sociedade. Também a Constituição brasileira 
de 1988 se situa nesse ciclo, embora a autora reconheça 
seus avanços no tocante à implantação de alguns direitos 
provenientes dos debates para a revisão da Convenção 107 
da OIT9, já que foi promulgada um ano antes da aprovação 
da Convenção 169 da OIT10, motivo pelo quê considera 

9 Aprovada em 1957, a Convenção 107 da OIT, de cunho integra-
cionista, antecedeu a Convenção 169 da OIT, aprovada em 1989. 

10 Segundo os comentos de Sieder (2011, p. 306-307): “El Con-
venio 169 establece la obligación de los Estados de promover la plena 
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos 
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus institu-
ciones. Entre sus cláusulas más importantes están las que establecen 
que los pueblos indígenas tienen un derecho de decisión respecto de los 
procesos de desarrollo que los afecten y garantías sobre su derecho a ser 
previamente consultados sobre tales procesos.”
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que a Constituição de 1988 se situa no limiar do segundo 
ciclo de reformas constitucionais. (FAJARDO, 2011, p. 141)

O segundo ciclo de reformas, o ciclo do consti-
tucionalismo pluricultural, tem lugar entre 1989-2005. 
Ademais dos direitos à identidade cultural e étnica já 
conquistados no primeiro ciclo, o pluralismo e a diver-
sidade cultural são alçados a princípios constitucionais. 
Vislumbra-se o avanço no sentido da ressignificação da 
natureza do Estado ao introduzir-se a noção de nação 
multiétnica ou multicultural e Estado pluricultural (e 
não mais Estado-nação monocultural, tão caro ao cons-
titucionalismo do século XIX). (FAJARDO, 2011, p. 
142 e p.146)

Sob a influência da Convenção 169 da OIT, então 
recentemente aprovada, há nessas constituições a inclusão 
de vários direitos relativos aos povos indígenas e outros 
grupos étnicos, incluindo-se a educação bilíngue inter-
cultural, o direito ao território, a consulta prévia, dentre 
outros. (FAJARDO, 2011, p. 142)

Entrementes, o mais significativo avanço do segundo 
ciclo é o rompimento com o monismo jurídico, ao re-
conhecer-se o direito costumeiro indígena, suas normas, 
procedimentos, autoridades e funções de justiça ou juris-
dicionais. Destarte, o Estado deixa de ser a única fonte de 
produção legal do direito e do uso legítimo da violência, 
superando-se a ideia clássica de soberania e monopólio. 
Conserva-se, todavia, a limitação constitucional, em uma 
espécie de pluralismo jurídico interno. Assim, a adminis-
tração da justiça, a produção normativa e a manutenção 
da ordem pública interna, conquanto possam ser exercidos 
tanto pelos órgãos soberanos estatais quanto pelas auto-
ridades indígenas, devem sê-lo nos limites do controle 
constitucional, o que, segundo a autora, “no siempre se im-
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plementan de modo orgânico y sistemático.” (FAJARDO, 2011, 
p. 142-143; FAJARDO, 2009, p. 30)

Para tanto contribuem a ausência de lei ou juris-
prudência acerca do exercício da vasta lista de direitos 
consagrados aos povos indígenas, e especial em relação à 
jurisdição indígena, aliada à carência de meios institucionais 
aptos a pô-los em prática e a necessidade de revisão de 
todo o ordenamento jurídico após o advento das reformas. 
(FAJARDO, 2011, p. 143)

Todos os países andinos, à exceção do Chile, adota-
ram alguma espécie de pluralismo jurídico interno em 
suas cartas: Colômbia (1991), Bolívia (1994), Peru (1993), 
Equador (1998), Venezuela (1999). Também as constitui-
ções do México (1992), da Argentina (1994) e do Paraguai 
(1992) são representantes do ciclo do constitucionalismo 
pluricultural. (FAJARDO, 2011, p. 143 e p. 145)

Segundo a autora, como produto de reivindicações 
dos movimentos indígenas em países latino-americanos por 
reconhecimento de seus sistemas normativos, bem como 
da confluência dos novos direitos garantidos internacio-
nalmente a estes povos, mormente pela Convenção 169 da 
OIT11, do favorecimento ao reconhecimento de direitos 
indígenas ensejado pelas ideias do multiculturalismo e da 
tendência global de reformas judiciárias para incorporação 

11 A Convenção 169 da OIT, em seu artigo 8.2, reconhece o direito à 
conservação dos costumes e instituições indígenas, desde que limita-
dos ao respeito pelos direitos humanos internacionais e pelos direitos 
fundamentais reconhecidos pelo direito nacional: “Esses povos deverão 
ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde 
que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais defi-
nidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão 
ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que 
possam surgir na aplicação deste principio.”
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de mecanismos alternativos para resolução de conflitos, 
exsurge o pluralismo jurídico. Inicialmente, nas constitui-
ções do segundo ciclo, entretanto, adotou-se uma sorte de 
pluralismo jurídico interno, isto é, submetido à soberania 
nacional e aos direitos humanos.

Tal pluralismo, não obstante rompa com o modelo de 
Estado-nação monocultural e com a identidade Estado-di-
reito impostos no século XIX, trata-se, conforme aventado, 
de um pluralismo jurídico submetido à Constituição. So-
mente a Constituição do Peru (1993) se harmoniza com 
a Convenção 169 da OIT ao determinar que a jurisdição 
especial não deva afrontar os direitos da pessoa, enquanto 
as demais colocam a jurisdição indígena em posição de 
subordinação em relação à Constituição e às leis, e no caso 
venezuelano inclui-se até a ordem pública. (FAJARDO, 
2011, p. 146-147)

Nesse contexto, reconhece-se o direito a que os 
povos indígenas/campesinos tenham autoridades e ins-
tituições próprias, segundo suas próprias normas e pro-
cedimentos ou seu direito consuetudinário e costumes, 
exercendo função jurisdicional (jurisdição especial) e 
de administração de justiça. Entrementes, nem todas as 
cartas do segundo ciclo lograram implementar o pluralis-
mo jurídico de maneira “suficientemente orgânica nem 
consistente” (FAJARDO, 2011, p. 146, tradução nossa), 
de maneira que às vezes há apenas referência ao plu-
ralismo em seções pontuais da constituição, mormente 
aquela que versa sobre o Poder Judiciário (a exemplo da 
constituição da Colômbia de 1991 e do Peru de 1993) 
ou há a presença inorgânica da temática em outras se-
ções (como é o caso da Bolívia, em sua Constituição de 
1994, onde há alusão em capítulo relacionado a assuntos 
agrários). (FAJARDO, 2011, p. 146)
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Ademais, as cartas do ciclo pluricultural não são homo-
gêneas quanto à extensão da competência material, pessoal 
e territorial da jurisdição especial12,assim, as constituições 
da Colômbia e a do Peru determinam a competência ter-
ritorial, enquanto a da Venezuela impõe limitação pessoal, 
estatuindo que aquelas instâncias de justiça somente se 
aplicam aos povos indígenas. Já as cartas da Bolívia (1994) 
e do Equador (1998) fazem limitação material, ao cingir-se 
a assuntos internos, restrição que as demais constituições 
do mesmo ciclo não fazem, tampouco a Convenção 169 
da OIT. Contudo, tais competências soem ser limitadas 
pela via judicial ou legislativa.13 (FAJARDO, 2011, p. 147)

É de notar-se, portanto, que as limitações impostas 
à jurisdição especial e assim ao pluralismo jurídico do 
segundo ciclo, são objeto de constante disputa judicial 
e política e soam a princípio incoerentes com a própria 
ideia de pluralismo jurídico e com o direito à diversidade 
cultural e a igualdade de culturas conclamadas pelas mes-
mas constituições, traduzindo-se em pluralismo jurídico 
subordinado colonial. (FAJARDO, 2011, p. 147-148)

Com efeito, o desafio de se resolver de modo plu-
ral e intercultural os conflitos de interlegalidade entre as  

12 A Colômbia, país de maioria não-indígena cunhou a expressão “ju-
risdição especial” em contraposição à jurisdição ordinária, referente 
à população em geral. Entretanto, tal tradição subsistiu, de maneira 
que mesmo países com maioria indígena, como é o caso do Peru 
e da Bolívia acabaram por adotá-la. (FAJARDO, 2011, p. 147)

13 Em sentido contrário cite-se a emblemática decisão da Corte 
Constitucional da Colombiana, que em razão de considerar que um 
pluralismo limitado à Constituição e às leis poderia restar inócuo, 
estabeleceu quatro mínimos a serem respeitados, de forma que as 
decisões da jurisdição especial deveriam obedecer a: não incluir 
pena de morte, tortura ou escravidão e deviam ser de alguma forma 
previsíveis. (FAJARDO, 2011, p. 148)
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jurisdições, bem como aqueles casos em que ocorre vio-
lação a direitos humanos por parte da jurisdição indígena, 
é a tarefa que o segundo ciclo deixou ao ciclo seguinte, 
porquanto houve naquele um intenso desacordo entre os 
princípios consagrados e a as instituições monoculturais 
tradicionais, revelando a ausência de procedimentos insti-
tucionais capazes de sanar o aludido desafio. (FAJARDO, 
2011, p. 148-149)

Fajardo atenta ainda para o que chama “neutralización 
de los nuevos derechos conquistados” (2011, p. 143) ocorrido 
no segundo ciclo, referindo-se ao resultado da adoção 
simultânea de normas que facilitaram a implementação 
de políticas neoliberais14 (houve a diminuição do papel do 
Estado na economia, a abertura da economia ao mercado 
e a redução de direitos sociais), e de normas multiculturais 
e fortalecedores dos direitos relativos aos povos indígenas. 

Finalmente, o terceiro ciclo de reformas constitucionais 
é aquele denominado ciclo do constitucionalismo 
plurinacional15, que se resume a dois processos constituintes, 

14 Sobretudo no Peru e na Bolívia, o que facilitou a instalação de em-
presas multinacionais. A constituição do Peru de 1993, não obstante 
ter reconhecido o pluralismo jurídico e o caráter pluricultural do 
Estado, trouxe normas que fulminaram a imprescritibilidade, inalie-
nabilidade, e impenhorabilidades das terras indígenas, o que já era 
garantido em constituições precedentes, ensejando assim o avanço 
das multinacionais em território indígena. (FAJARDO, 2011, p. 143)

15 Nesse sentido, Bartolomé Clavero (2011, p. 3) sustenta existir uma 
diferença primordial entre um Estado que se qualifique como cul-
turalmente diverso (e assim, multicultural ou pluricultural) e um 
Estado que afirme como nacionalmente plural em sua composição 
(plurinacional), pois apenas neste se reconhece a necessidade de 
uma reconstituição desde sua base, fundada em novos princípios, 
a exemplo dos casos do Equador e da Bolívia, pelo menos em sua 
dimensão político-normativa.  
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quais sejam, o da Bolívia (2006-2009) e do Equador 
(2008).  Tais cartas propõem um projeto descolonizador 
do Estado, por meio de sua própria refundação, passando 
assim a ser denominado Estado plurinacional, com o 
reconhecimento expresso dos conhecimentos milenares 
dos povos indígenas, outrora ignorados quando da fundação 
do Estado republicano. Ademais, afirmam um pluralismo 
jurídico igualitário16, fundado na igual dignidade dos povos 
e culturas, apostando no diálogo intercultural. 

Destarte, aduz a autora, os povos indígenas deixam de 
ser reconhecidos como “culturas diversas”, passando a ser 
tidos como “nações originárias” ou “nacionalidades”, dota-
das do direito de autodeterminação ou livre determinação. 
É dizer, passam a gozar de maior protagonismo, atuando 
como sujeitos políticos coletivos, capazes de definir seu 
próprio destino e de governar-se consoante suas próprias 
autonomias, participando ativamente das decisões políticas 
do Estado. Nesse sentido, explicita Fajardo (2011, p. 149):

Al definirse como un Estado plurinacional, resultado 
de un pacto entre pueblos, no es un Estado ajeno el 
que “reconoce” derechos a los indígenas, sino que los 
colectivos indígenas mismos se yerguen como sujetos 
constituyentes y, como tales y junto con otros pueblos, 
tienen poder de defi nir el nuevo modelo de Estado y 
las relaciones entre los pueblos que lo conforman. Es 
decir, estas Constituciones buscan superar la ausencia 
de poder constituyente indígena en la fundación  re-
publicana y pretenden contrarrestar el hecho de que se 

16 A este respeito, cumpre a menção ao comentário de Santos (2007, 
p. 26), em defesa da subordinação do sistema jurídico indígena à 
Constituição: “Las naciones o pueblos como ustedes, podrían crear proba-
blemente su constitución local, por las autonomías; pero las constituciones 
locales tienen que respetar la constitución nacional.”
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las haya considerado como menores de edad sujetos a 
tutela estatal a lo largo de la historia.

Como produto das novas reinvindicações indígenas e 
da população em geral, impulsionadas pela crise do modelo 
de ajuste estrutural e das políticas neoliberais, emergem 
novos direitos sociais imbuídos das cosmovisões indígenas, 
a exemplo do direito à água, à segurança alimentar, ao “buen 
vivir”17, bem como da elevação da Pachamama18 a sujeito de 
direitos na carta equatoriana, dentre outros. (FAJARDO, 
2011, p. 149; FAJARDO, 2009, p. 27)

No terceiro ciclo, o fundamento do pluralismo legal 
se desloca de tão-somente a diversidade cultural para en-
volver também o princípio da interculturalidade e o direi-
to dos povos indígenas e originários à autodeterminação  

17 Buen vivir é conceito de conteúdo ético-moral de harmonia simbi-
ótica entre o ser humano e a natureza, proveniente das cosmovisões 
indígenas, que perpassa as Constituições da Bolívia (2009) e do 
Equador (2008), figurando como objetivo positivado a ser cumprido, 
pois se relaciona com todos os aspectos da vida e inspira um novo 
modelo de desenvolvimento econômico, e assim de novos modelos 
de produção e consumo, que tem como centro a coletividade e a 
relação não instrumental entre a natureza e o humano.

18 A carta da Bolívia grafa como Pachamama, ao passo que na do 
Equador diz-se Pacha Mama. Zaffaroni (2011, p. 57) assim a define: 
“La Pachamama es uma deidad protectora –no propriamente creadora, 
interesante diferencia- cuyo nombre proviene de las lenguas originarias y 
significa Tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da, pero como 
permanecemos en su interior como parte de ella, también exige reciprocidad, 
lo que se pone de manifiesto en todas las expresiones rituales de su culto. 
Con ella se dialoga permanentemente, no tiene ubicación espacial, está en 
todos lados, no hay un templo en el que vive, no tiene una morada porque 
es la vida misma. Si no se la atende cuando tiene hambre o sed, produce 
enfermedades. Sus rituales, justamente consisten en proporcionarle bebida y 
comida (challaco).”
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(conforme consta na carta do Equador) ou livre deter-
minação (conforme consta na constituição boliviana) dos 
povos. (FAJARDO, 2011, p. 150) Ressalte-se que estas 
cartas do século XXI foram aprovadas sob os auspícios 
da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas19, de 2007, que assinala em seu artigo 3 
o direito à autodeterminação. 20

Nesse contexto, a constituição da Bolívia, em busca 
de traduzir a interculturalidade em implicações institucio-
nais, estabelece o dever de paridade de representação entre 
membros da jurisdição indígena e da jurisdição ordinária na 
composição de seus tribunais, incluindo o Tribunal Plurina-
cional Constitucional.21 Entrementes, atenta Fajardo (2011, 
p. 150), tais avanços no sentido da plurinacionalidade não 
se deram sem as resistências teóricas e práticas do passado, 
é o que se vislumbra nas limitações impostas ao primeiro 
texto elaborado pela Assembleia Constituinte da Bolívia, 

19 Trata-se do instrumento normativo mais completo e integrado a 
versar sobre direitos individuais e coletivos indígenas e as obriga-
ções estatais quanto a estes. (SIEDER, 2011, p. 309). A Declaração 
relembra o fato de as populações indígenas terem sofrido a injustiça 
histórica decorrentes dos séculos de colonização e usurpação siste-
mática de suas terras e recursos, impedindo assim seu desenvolvi-
mento; afirma a igualdade dos povos indígenas perante a sociedade, 
reafirmando seu direito à diferença; e dentre outras coisas, reconhece 
também a mobilização indígena crescente contra a opressão.

20 Artigo 3 Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. 
Em virtude desse direito determinam livremente sua condição 
política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, 
social e cultural.”

21 Assim dispõe o artigo 197 da Constitución Política del Estado Plurina-
cional de Bolívia: “Artículo 197. I. El tribunal Constitucional Plurinacional 
estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de 
purinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema 
indígena originario campesino.”
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obstaculizando o pleno reconhecimento da autonomia 
e jurisdição indígena. Assim, conclui a autora, coexistem 
no texto boliviano princípios pluralistas e normas limi-
tadoras – a exemplo da restrição da jurisdição indígena a 
assuntos internos (indígenas), aplicável a indígenas, na cir-
cunscrição de seu seus territórios –, demandando esforços 
interpretativos a fim de salvaguardar os ideais pluralistas e 
descolonizadores dessa carta.

O reconhecimento expresso das funções jurisdicionais 
indígenas, de igual hierarquia à jurisdição ordinária, figura 
claramente nas cartas boliviana e equatoriana, diferente-
mente das constituições anteriores, que se limitavam a tratar 
do tema de maneira genérica e pontual. As constituições 
do terceiro ciclo consagram vários artigos aos direitos e à 
justiça indígenas de maneira transversal, perpassando todo o 
texto constitucional. Desta forma, sobretudo na carta boli-
viana, há a harmonização do exercício de poderes – outrora 
exclusivos do Estado –, evitando possíveis colisões entre a 
atuação indígena e os poderes constituídos. (FAJARDO, 
2011, p. 151-152)

O terceiro ciclo, ou ciclo constitucionalismo plurina-
cional, é então marcado pela pluralização dos direitos, da 
composição dos órgãos públicos, das formas de exercício 
do poder e da democracia. A Bolívia, à guisa de exemplo, 
reconhece, ademais da clássica democracia representativa, 
outras formas de participação22, quais sejam, a democracia 

22 Assim dispõe a Constituição boliviana de 2009: “Artículo 11. I. 
La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condicio-
nes entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las siguientes 
formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por 
medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 
mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y 
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direta e participativa,  através da revocatória de mandato, 
de consultas, referendos etc. e a democracia comunitária, 
através da qual se legitima a eleição e o exercício do poder 
por meio de autoridades indígenas de acordo com seu 
próprio sistema normativo. (FAJARDO, 2011, p. 150)

Sem dúvidas, a mudança paradigmática alcançada pelo 
ciclo do constitucionalismo plurinacional é o objeto prin-
cipal das construções teóricas acerca do novo movimento 
constitucional na América Latina, ainda que estas divirjam 
entre si, inclusive no tocante à abrangência de suas defi-
nições. Todavia, é possível afirmar que as constituições da 
Bolívia (2009) e do Equador (2008) estão sempre no foco 
em torno do qual se constrói o novo constitucionalismo 
latino-americano.23 

1.3. AS CONSTITUIÇÕES PLURALISTAS DA 
BOLÍVIA (2009) E DO EQUADOR (2008) 
COMO RUPTURA COM A HERANÇA 
COLONIAL EUROCÊNTRICA

A partir do aparato teórico apresentado, conclui-se que 
as Constituições da Bolívia e do Equador, aprovadas em 
2009 e em 2008, respectivamente, são aquelas que dentro 
da diversificada doutrina acerca do novo constitucionalismo 

cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 2. Representativa, por 
medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, 
conforme a Ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o 
nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre 
otros, conforme a Ley.”

23 A título de exemplo, a concepção de novo constitucionalismo 
pluralista latino-americano, trazida por Pedro Brandão (2013), 
somente reconhece estas duas cartas como representantes do novo 
movimento na região. 
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latino-americano gozam de unanimidade em relação ao 
seu caráter transformador e anticolonialista24. 

Os referidos textos constitucionais, inseridos no ciclo 
do constitucionalismo plurinacional na classificação de 
Fajardo, contém em seu projeto alguns aspectos comuns, 
notadamente a implementação de um Estado plurinacio-
nal, a partir da própria refundação do Estado, a criação de 
formas que possibilitem maior participação popular, so-
bretudo daqueles grupos sociais que foram historicamente 
invisibilizados e marginalizados, e a possibilidade de maior 
intervenção estatal na economia. 

Assim, tais constituições significam efetivamente uma 
ruptura relativamente às experiências constitucionais pre-
cedentes, afastando-se do constitucionalismo eurocêntrico 
e tradicional. Cuida-se assim de um novo paradigma epis-
temológico e político-social (SANTOS, 2010a, p. 44-46), 
de maneira que as concepções universalistas trazidas pela 
modernidade ocidental europeia não encontram guarida 
nestes projetos, que, ao contrário, enfatizam os princípios 
do pluralismo e da interculturalidade, com intenção clara-
mente descolonizadora.

Nesta senda, Wolkmer (2011, p. 377) assinala que a 
tradição constitucional latino-americana sempre padeceu 
de cartas políticas que consagravam a idealização de esta-
do de universal, se resumindo a anunciar abstratamente a 
igualdade formal, a independência de poderes, a soberania 

24 Intenção que fica especialmente clara no preâmbulo da carta bolivia-
na: “[...] Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. 
Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario 
Socialde 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.[...]”
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popular, a garantia liberal de direitos e uma noção de ci-
dadania culturalmente homogênea. E continua o autor:

Na prática, as instituições jurídicas são marca-
das por controle centralizado e burocrático do 
poder oficial; formas de democracia excludente; 
sistema representativo clientelista; experiências 
de participação elitista; e por ausências históri-
cas das grandes massas campesinas e populares. 
Certamente, os documentos legais e os textos 
constitucionais elaborados na América Latina, 
em grande parte, têm sido a expressão da vontade 
e do interesse de setores das elites hegemônicas 
formadas e influenciadas pela cultura europeia 
ou anglo-americana. 

Assim, Wolkmer (2011, p. 377-378) afirma que o 
novo constitucionalismo na América Latina rompe com o 
modelo anterior de lógica liberal-individualista, reconfi-
gurando o espaço público em conformidade com os inte-
resses e necessidade das maiorias historicamente afastadas 
dos processos decisórios, fundando um novo paradigma 
constitucional que o autor denomina “constitucionalismo 
pluralista intercultural” (WOLKMER, 2011, p. 404). 

As novas constituições latino-americanas representam, 
portanto, o abandono da forma eurocêntrica de pensar o 
Estado e o direito na região, conquanto tem-se a reengenha-
ria das instituições, a inovação das ideias e dos instrumentos 
jurídicos em direção aos interesses e às culturas violenta-
mente invisibilizadas da sua própria história, de tal forma 
que as novas cartas, fruto dos inovadores processos sociais 
de luta na América Latina, enfatizam o protagonismo de 
novos atores sociais, reconhecem realidades plurais e a força 
inconteste dos povos indíngenas no continente, iniciando 
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através de práticas desafiadoras uma tentativa de processo 
de descolonização do poder e da justiça. (WOLKMER, 
2011, p. 377-388 e p. 404).

É nesse contexto que observa Brandão (2013, p. 35): 

No plano Latino Americano; existe, na verdade, 
é um Novo Constitucionalismo Pluralista que 
se contrapõe ao antigo Constitucionalismo 
Latino Americano, marcado pelo elitismo, pela 
ausência de participação popular e pela subor-
dinação das práticas, saberes e conhecimento 
dos povos indígenas.

É justamente a partir da superação da subordinação das 
práticas e conhecimentos dos povos originários que se dá a 
abertura epistemológica das novas constituições da Bolívia 
e do Equador às cosmovisões indígenas, que perpassam a 
lógica de tais textos, tomando as lutas históricas por eman-
cipação como eixo epistêmico, contribuindo para ampliar 
o horizonte de sentido entre direito, política e cultura, no 
contexto do novo movimento constitucional. 

Assim, reveste-se de especial importância as propostas 
epistemológicas – as teorias pós-coloniais, as teorias desco-
lonais latino-americanas e as Epistemologias do Sul – que, 
de maneira geral, constatam que a herança colonial não se 
encerra com o final formal do período colonial, mas ao 
contrário, existe toda uma cultura condicionada pelo pro-
cesso colonial desde o período da colonização até os dias 
atuais (ASCHROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p. 169). 

Nessa direção apontam os estudos pós-coloniais e 
subalternos de autores anglófonos provindos de ex-colô-
nias europeias no Oriente Médio e na Ásia, a exemplo de 
Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak e Homi Bhabha, 
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que atribuiram à colonização uma dimensão epistemológica 
e ideológica (BLANCO, 2009, p. 72), atentando para o fato 
de que a colonização, para além de exploração econômica, 
constituiu igualmente a imposição de uma racionalidade 
sobre outra, tendo sido tal dominação cultural essencial para 
facultar a dominação econômica. É nesse contexto em que 
se faz mais adequado falar antes em colonialidade que em 
colonialismo para se remeter à dimensão epistemológica, 
cultural e simbólica de tal fenômeno.25 (CASTRO-GÓ-
MEZ, 2005, p. 20)

Além de apontar para a questão da essencialização do 
outro, fundamental para que se estabelecesse o domínio 
colonial do ocidente, autores do pós-colonialismo anglo-
-saxão, a exemplo de Edward Said, atentam para o fato 
de que tais criações de representações e concepções de 
mundo, e assim de formação de subjetividades concretas, 
foram essenciais para que se tornasse viável a submissão 
ao poder econômico e político europeu, isto é, não seria 
possível a dominação apenas pela força, sendo este elemento 
representacional e ideológico primordial. 

Assim, a construção de um imaginário oriental e 
ocidental26, enquanto formas de pensamento e de viver são 
elementos que devem constar em toda explicação que se 

25 É nesse sentido que Castro-Gómez afirmar haver em comum 
entre tais teorias a afirmação de certo ‘ponto cego’ no marxismo 
em relação à dimensão epistemológica do poder, e assim uma certa 
invisibilidade das questões “superestrututais” étnica e racial, que 
a tradição marxista europeia não trata com a devida importância 
(CASTRO-GÓMEZ, 2005, p.12-17).

26 Bem como de um imaginário Norte e Sul, ao tratar das questões 
específicas da Améria Latina. Note-se que este Sul “Não se resume ao 
sul geográfico, pois visa integrar o conjunto de países que foi vítima 
do colonialismo europeu e, ao mesmo tempo, classes e grupos sociais 
no interior do norte geográfico, de modo que o sul metafórico seria 
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